Walczmy
o prawa
dziennikarzy

Andrzej Klimczak

Od wielu lat toczy się dyskusja na temat stanu zawodu dziennikarskiego w Polsce. Powstała wręcz nieformalna analiza istniejącego
stanu rzeczy. Nadal jednak nie udało się przeforsować idei powołania jednej organizacji branżowej, która mogłaby skutecznie występować w obronie praw i przywilejów dziennikarzy, lub wyposażenia istniejącej organizacji w odpowiednie narzędzia prawne
i systemowe.

P

róby utworzenia związków zawodowych ludzi mediów rozpoczęły się jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia. Od początku jednak ten pomysł nie podobał się niektórym politykom.
Nadzwyczajna ochrona praw ludzi mediów stwarzała zagrożenie
dla grupy wpływowych, grających nieczysto polityków i przedsiębiorców. Bezpieczniej więc było dusić w zarodku wszelkie inicjatywy demokratyzacji mediów oraz zmierzające do wyposażenia
dziennikarzy w prawne narzędzia ochrony ich praw. Powstawały
jednak związki zawodowe w skali mikro, mające ambicje oddziaływania na nieciekawą rzeczywistość. Te jednak szybko bywały marginalizowane lub przekształcane w instytucje służące prezesom
wydawnictw lub kierownictwom redakcji.
Rolę związków zawodowych przejęły więc organizacje NGO, takie jak nasze Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Od lat toczy
ono boje o zniesienie prawnego knebla – art. 212 Kodeksu Karnego,
czy występuje w obronie pokrzywdzonych dziennikarzy poprzez
działania Centrum Monitoringu i Wolności Mediów. Od lat jest solą
w oku dla wielu niegodziwców. Może właśnie dlatego co jakiś czas
trwają próby rozbicia tej organizacji. Chrońmy więc SDP, bo jak na
razie jest to jedyna organizacja branżowa, której udaje się skutecznie bronić dziennikarzy skazywanych za ujawnianie prawdy.
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Tekst
Elżbieta Królikowska-Avis

Nowe zjawiska w naszych
organizacjach dziennikarskich
w kraju i za granicą
Właśnie otrzymałam
propozycję napisania artykułu
„o potrzebie istnienia organizacji
dziennikarskich, ich zaletach
i wadach”. Najkrótsza odpowiedź
na to pytanie brzmi: tak, istnieje
wielka potrzeba istnienia
organizacji dziennikarskich,
zwłaszcza w czasach triumfu
fake newsów, które zastępują
informację, oraz propagandy
podmieniającej komentarze.
Ale problem jest znacznie bardziej
skomplikowany, w Polsce i za
granicą, czasem w podobny, często
w zupełnie inny sposób. Oto próba
podsumowania nowych zjawisk,
a przynajmniej wyznaczenia
wektorów tych zmian.

G

dybyśmy spojrzeli na europejskie
organizacje dziennikarskie z lotu ptaka, widać jasno, że w istocie nie ma klasycznych dziennikarskich
związków zawodowych, jakie obserwujemy w innych zawodach (górnicy, hutnicy, pracownicy transportu, budżetówka etc.). Stowarzyszenia dziennikarzy
łączą na ogół dwie funkcje: pełnią rolę

6

wyznacznika standardów zawodowych,
obrońców wolności słowa, organizują
konkursy branżowe, konferencje, a ponadto mają segment związany z doraźną pomocą finansową dla dziennikarzy w potrzebie. I tu nasze SDP czy np.
brytyjski BAJ, British Association of Journalists, niewiele się od siebie różnią.
Nawet nasz Kodeks etyki dziennikarskiej jest podobny do brytyjskiego, bo
nie może nie być – przecież chodzi o te
same wartości. Że przypomnę podstawy
Aktu Założycielskiego BBC z 1922 roku:
code of conduct – impartiality (obiektywizm i bezstronność), credibility (wiarygodność informacji) i balance (wyważenie opinii w programie). Choć, niestety,
to dziś – wystarczy spojrzeć na media
– bardziej teoria aniżeli praktyka. Tyle
kwestie statutowo-organizacyjne.
Dostrzec można także interesujące
zjawisko – w ostatnich kilkudziesięciu
latach i Europejska Federacja Dziennikarzy, i większość organizacji branżowych, zrobiły kilka kroków w lewo. Dokładnie tak, jak medialny mainstream
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obniżaniu zawodowych i moralnych
w Europie, że przypomnę jedynie najstandardów oraz politycznym naciwiększe potęgi – „Observera”, „Le Monskom, które niszczą ten zawód”. W sude”, „El Pais” czy „Die Welt”. Ten sam
mie Europejska Federacja Dziennikarzy
zarzut dotyczy także stacji radiowych
zrzesza 187 organizacji krajowych, ma
i telewizyjnych. Europejska Federacja
ok. 600 tys. członków, ale już od dawDziennikarzy tropi środowiskowe uchyna przestała być autorytetem, przebienia i wykroczenia, i ogłasza je w dostała rzetelnie pełnić swoje statutowe
rocznym raporcie. Ale tak się jakoś skłaobowiązki i dziś jest jednym z frontów
da, że częściej dociera do przykładów
wojny liberalnej lewicy z konserwatyz krajów, gdzie rządzą konserwatyści,
zmem oraz – tak, tak! – z Izraelem!
lub do mediów konserwatywnych, i wtedy brutalnie atakuje swoich kolegów.
ruga podobna orNatomiast nie słyszałam,
ganizacja branżoaby kiedykolwiek zajęła
wa, Międzynarodosię grzechami lewicowej
wa Federacja Dziennikarzy
Interesujące
BBC czy mediów niemiec(IFJ), cierpi na podobne
może być to,
kich, które przez tydzień
schorzenia co EFJ. Prezenże w Polsce
trzymały w zamrażarce
tując swoje cele, wiele mómamy tylko
news o dramatycznych
wi o „ochronie praw dzienjedno znaczące
wydarzeniach w Kolonii
nikarzy oraz wolności
stowarzyszenie
z Sylwestra 2015 roku. EFJ
prasy”, ale jeszcze więcej
dziennikarzy
jest także antyizraelska,
o „wspieraniu sprawie– SDP.
za to bardzo propalestyńdliwości społecznej, praw
ska. Np. w 2008 roku wyludzi pracujących, demokluczyła 800 dziennikarzy izraelskich,
kracji, praw człowieka oraz zwalczaniu
zrzeszonych w ich krajowym związku,
korupcji i biedy”. Czyli zrobiliśmy duży
za „niepłacenie składek”, a w istocie za
krok … w bok, od misji do walki.
politykę rządu izraelskiego, który podInteresujące może być to, że w Polczas II wojny libańskiej kazał wysadzić
sce mamy tylko jedno znaczące stowaw powietrze telewizję Hezbollahu. A porzyszenie dziennikarzy – SDP. Z oczytem przyjęła ich z powrotem. Dzienniwistych względów nie liczę organizacji,
karze izraelscy nie pozostali dłużni,
takich jak np. Towarzystwo Dziennikarbo w kilka lat później zagrozili zerwaskie z Sewerynem Blumsztajnem na
niem z EFJ, twierdząc – zresztą zgodnie
czele, które w środowisku nie odgryz prawdą – że jest „antyizraelska”. Czy
wa żadnej poważniejszej roli. W Wielnie moglibyśmy – jako że EFJ nęka nas
kiej Brytanii – populacja 60 mln, czydotąd bezkarnie – wysłać przy następli o 1/3 większa od polskiej – jest ich
nej okazji podobnego listu?
kilka. I w dużej mierze jest to skuWarto dodać, że EFJ cyklicznie wytek zaszłości historycznych, m.in.
daje deklaracje takie jak ta z 2007 roku,
ciągłości instytucjonalnej. Nie miegdy ogłoszono 6 listopada Dniem Proteli zaborów, wojen, przynajmniej od
stu Dziennikarzy Europejskich „przeciw
XVII wieku, nie mieli komunizmu.

D
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dziennikarstwa w mediach oraz ochroDwa najpopularniejsze stowarzyszena dziennikarskich wolności, ale także
nia branżowe to BAJ, The British Assopomoc w kampaniach o bezpieczeńciation of Journalists, i NUJ, National
stwo i lepsze warunki wykonywania zaUnion of Journalists. BAJ, „a non-politiwodu – to cele tej organizacji.
cal trade union”, zrzesza dziennikarzy
pracujących „w gazetach, magazynach,
teraz trochę historii i brytyjstacjach telewizyjnych i radiowych oraz
skich ciekawostek. A więc na
w mediach internetowych”, na etacie
Wyspach Brytyjskich jest także
oraz freelancerów. Podstawą działaCommonwealth Press Union, były Emnia są wprawdzie sprawy bytowe, ale
pire Press Union, powołany w 1909 rowspomina się także o obronie wolności
ku, zrzeszający ok. 750 członków z 49
dziennikarskiej wypowiedzi i wsparkrajów Wspólnoty Narodów, czyli bryciu kolegów, kiedy dochodzi do sprawy
tyjskich i z byłego Imperium Brytyjskiesądowej . Do BAJ „mogą należeć wszygo. To organizacja głównie dla wydawscy, którzy biorą udział
ców i senior executives,
w procesie powstawania
mniej dla szarych pracownumeru pisma/ prograników mediów. Jest i SoNUJ podkreśla
mu”, a także subedytociety of Women Writers
także kwestie
rzy, rodzaj sekretarza reand Journalists, założowolności słowa
dakcji? korekty?, graficy,
ne w 1894 roku, zapewne
oraz ochrony
etc. Składki są relatywnie
jako produkt zwycięstwa
tych, którzy
wysokie: 16 funtów mieówczesnych sufrażystek,
się – zwykle
sięcznie dla pracowniczynne zresztą do dziś.
politykom
ków mediów krajowych,
Ale mamy także działai celebrytom
etatowców, i 11,50 funta
jący od 1882 roku, czyli
– narazili.
dla dziennikarzy mediów
najstarszy, a z pewnością
lokalnych oraz freelannajbardziej snobistyczny
cerów. Celem NUJ, który
The London Press Club,
powstał w 1907 roku, jest także „wspoktóry oferuje akces do najświeższych
maganie dziennikarzy w potrzebie”, innewsów w mediach oraz wiele towaformacyjne, prawne, w sprawach zdrorzyskich wydarzeń, m.in. doroczny bal
wotnych i bytowych oraz w kwestiach
i cotygodniowy drink w siedzibie klubezpieczeństwa dziennikarza w pracy.
bu. To zawsze świetna giełda informaNUJ podkreśla także kwestie wolnocyjna i możliwość wymiany wizytówek
ści słowa oraz ochrony tych, którzy się
z liderami środowiska oraz ważnymi
– zwykle politykom i celebrytom – naragośćmi, reprezentującymi „korytarze
zili. Trzecia z organizacji, The Chartered
władzy”. Jest i organizacja, której w PolInstitute of Journalists, który powstał
sce brak, a która w Wielkiej Brytanii –
w 1884 roku – ta historyczna ciągłość
zapewne z uwagi na Imperium Brytyjbrytyjskich instytucji! – także łączy eleskie – powstała już w 1888 roku. Mówię
menty stowarzyszenia i związku zao Foreign Press Association, do której
wodowego. Etyka i wyższe standardy
– jako polska korespondentka – przez

ponad 20 lat należałam i która bardzo
ułatwiała mi życie i pracę, zapewniając akces do parlamentu, na konferencje prasowe z reprezentantami rządu
czy miast i na „the royal events”, czyli
zdarzenia, w których brali udział członkowie rodziny królewskiej, coś otwierali, inaugurowali, promowali, np. książę
Karol – osiągnięcia swojego The Prince’s
Trust. Organizacja grupuje ok. 1600 korespondentów z całego świata i wydaje cotygodniowy biuletyn informacyjny.
Pomoc nie do przecenienia! Na podobną
organizację czekamy w Polsce od 30 lat.
To sytuacja win – win. Z jednej strony
pomoc dla korpusu dziennikarzy zagranicznych, z drugiej, na specjalnych konferencjach prasowych, prowadzonych
po angielsku – możliwość bezpośredniego suflowania polityki rządu.
O konieczności istnienia organizacji dziennikarskich nikogo nie trzeba przekonywać. Innej, lepszej formy
– integracja środowiskowa, samokształcenie, czyli kluby, seminaria i konferencje, ochrona pracowników mediów
przed wyrzuceniem z pracy, wsparcie
finansowe – jeszcze nikt nie wymyślił.
I sprawdziła się, przepraszam za słowo, hybrydowa formuła stowarzyszenia, czyli informacja, samokształcenie,
w razie konieczności wsparcie prawne
i finansowe. Ale – i tu nasze Stowarzyszenie ma wiele do zrobienia – ważne są
demokratyczne formy działania. Dobra
Zmiana, która od 6 lat powtarza: „władze są po to, aby służyć społeczeństwu”,
nie dotarła jeszcze do SDP, czyli do tych,
którzy o niezależność, transparentność
i demokrację winni się upominać.
Na co należałoby więc zwrócić
uwagę? Po pierwsze, na demokratyczne
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metody kontaktów Zarządu Głównego
z Zarządem Oddziału Warszawskiego i innymi Oddziałami, aby konsultować najważniejsze sprawy – dziś status
naszej siedziby na Foksal, Kazimierz
i Wilga. Na transparentność przepływu pieniędzy, sprawiedliwy ich podział
i konsultacje z ludźmi, na co je wydać,
teraz skrzętnie utajnione. Trzeba mówić o dezintegracji środowiska dziennikarskiego, nie tylko z powodów politycznych, co jest w pewnym sensie
zrozumiałe, ale i z powodu braku szacunku dla szeregowych członków SDP,
ich postulatów i potrzeb. Kultura utajniania, brak odporności na krytykę,
hejtowanie dziennikarzy, którzy czują
się wykluczeni z procesów konsultacyjnych i decyzyjnych, i próbują protestować. Początki tego procesu widać było
już 4 lata temu na Walnym Zjeździe
w Kazimierzu. Zwracano na to uwagę
– bez skutku. Teraz zbieramy złe owoce
zaniedbań i błędnych wyborów.
zyli, podsumowując temat, mamy do czynienia z przesunięciem
na lewo organizacji dziennikarskich na Zachodzie, kompatybilnym
z nowym profilem mainstreamowych
mediów, oraz rodzajem oligarchizacji
tych stowarzyszeń w krajach postsowieckich, które na nowo uczą się demokracji. Debata o demokratyzacji relacji
władze SDP – środowisko jest nieunikniona. Mam nadzieję, że na Walnym
Zjeździe wszystkie te sprawy zostaną
podjęte w dyskusji, a w nowym Zarządzie Głównym znajdą się ludzie, którzy
mają świadomość, że „władze SDP są po
to, aby służyć środowisku”, a nie odwrotnie. I dopiero to będzie dla nas zerwaniem ostatnich więzi z postkomuną.

C
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Zawód giornalista,

czyli cała prawda o sytuacji dziennikarzy,
mediów i rynku wydawniczego we Włoszech
Joanna Longawa, polska dziennikarka i pisarka z Rzymu,
rozmawia z sześcioma znanymi przedstawicielami włoskich
mediów, dziennikarzami i wydawcami, na temat aktualnej
sytuacji rynku wydawniczego w ich kraju.
Na zdjęciach figurują w kolejności: Paola Donnini,
Mattia Feltri, Silvia Manzani, Andrea Cangini, Gabriele
Brocani, Giulio Fascetti. Materiały fotograficzne
pochodzą z archiwum gości.

D

ziennikarstwo i proces wydawniczy we Włoszech mają długą
i krętą historię. Jego początki sięgają XVI i XVII wieku; to wtedy pojawiły
się kilkustronicowe ulotki z bieżącymi
informacjami w Rzymie, Wenecji, a następnie w Genui i Mediolanie. Druk był
wtedy prawdziwym przywilejem. Mimo
iż pierwsza oficjalna gazeta pojawiła
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się we Florencji, a pierwszy kulturalny
dziennik w Rzymie w 1668 r., to właśnie
Wenecja przez wieki była największym
centrum wydawniczym Włoch. W XIX
wieku ten prymat przejęły Mediolan
i Rzym. Nie można również zapomnieć
dziennikarskiego ferworu w epoce faszyzmu. W 1924 r. powstał Faszystowski syndykat dziennikarzy utworzony
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z inicjatywy samego Benito Mussoliniego, z zawodu dziennikarza. W następnych latach zostały utworzone Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, czyli Narodowy Instytut Ubezpieczeń oraz Faszystowska Szkoła Dziennikarzy. Po upadku reżimu Włochy uzyskały
wolność druku i w wolnym już Rzymie
powstała Federazione Nazionale Stampa
Italiana, syndykat dziennikarzy, oraz
ANSA, włoska agencja prasowa (1945),
a w latach 60. Stowarzyszenie Włoskich
Dziennikarzy tzw. Albo, które jednoczy
włoskich publicystów do dziś.
Obecnie przodującymi gazetami we Włoszech są: Corriere della Sera,
La Repubblica, La Gazzetta dello Sport,
La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero,
Il Giornale, Libero, Tuttosport, Avvenire,
Il Fatto Quatidiano, Italia Oggi, L’Unità
oraz Il Tempo. Na pytanie: „Jak wygląda sytuacja dziennikarzy, mediów
i wydawców dzisiaj?”, odpowiadają moi wybitni goście: Paola Donnini,
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dziennikarka i prezenterka telewizyjna
popularnego programu Parole di donna,
Silvia Manzani, dziennikarka Settesere, współpracująca z TR24, Emigliaromagnamamma.it oraz z Festiwalem
Kultur Ravenna, Andrea Cangini, były dyrektor Il Resto del Carlino i QN Quotidiano Nazionale, senator Republiki
Włoskiej piszący okazjonalnie dla Huffington Post, Giulio Fascetti, wydawca
związany z SAE Group, którego klientami są Il Messaggero, Il Tempo, Il Corriere
dello Sport, Play Press i inni; założyciel
wydawnictw Graffio Editing Srl, Digitalia
Lab Srl i Zona Franca Edizioni, Gabriele
Brocani, radio speaker Radia Luna, Radia
Dimensione Suono, Radiouno RAI, Radia 1
Olimpia, Radia Globo, prezenter i dyrektor nowego kanału cyfrowego Rai Radio
1 Sport, oraz Mattia Feltri, dziennikarz
i pisarz, dyrektor Huffington Post Italia,
były redaktor naczelny La Stampa, autor tamtejszej rubryki Il Buongiorno oraz
laureat nagrody E’ giornalismo.
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Drodzy Państwo, jaki jest obecny stan
włoskich mediów oraz w jakiej kondycji znajduje się dziś zawód dziennikarza?
PD: Z pewnością zawód dziennikarza jest nadal jednym z najbardziej
fascynujących i najbardziej odpowiedzialnych. Zmieniły się relacje między
dziennikarzami a opinią publiczną, a to
dzięki nowym i coraz bardziej zaawansowanym technologiom, np. telewizja
cyfrowa, Internet, Skype itp. Podejście
do pracy jest inne, czasem szybsze,
mniej wiążące, a nawet niekiedy oderwane od rzeczywistości.
SM: Ja z kolei mogę powiedzieć, że zawód dziennikarza przeżywa dziś bardzo trudny okres, choć nie twierdzę, że
dziesięć lat temu było lepiej. Powiedzmy, że nasza praca, przynajmniej odkąd ja ją wykonuję, zawsze była prerogatywą niepewnych umów i zbyt
niskich pensji. Do tego dość ponurego
krajobrazu dołączył oczywiście Internet i dziennikarstwo online, które dosłownie zawojowały świat, zwielokrotniając konkurencję i często powodując
utratę jakości pracy w imię szybkości.
Przetrwanie i dalsze wykonywanie tej
pracy oraz utrzymywanie się z niej jest
coraz bardziej skomplikowane.
GB: Postać dziennikarza bardzo się
zmieniła, tak jak zmieniły się same informacje. Dziś każdy, kto komunikuje się na jakimkolwiek poziomie, musi
brać pod uwagę aspekty, które jeszcze
dekadę temu nie były związane z tym
zawodem. Współczesny dziennikarz
musi znać dynamikę, z jaką przekazywane są informacje, i wiedzieć, jak
nimi kierować nie zaniedbując swojej misji. Szkoda, że – aby wyłonić się
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z „morskiego magnum” wiadomości,
które każdego dnia wdzierają się do telewizji, radia, gazet, a przede wszystkim
do naszych telefonów – coraz częściej
uciekamy się do wymuszonej sensacji,
do mylących nagłówków łapiących „lajki” lub, co gorsza, do fake newsów.
GF: Na dzień dzisiejszy stan mediów
we Włoszech jest dość zbliżony do innych krajów europejskich i USA. Oczywiście dostęp do oferowanych informacji i wybrane środki przekazu różnią się
w zależności od grupy wiekowej i poziomu wykształcenia.
awód dziennikarza stracił nieco
na prestiżu, którym cieszył się
kilkadziesiąt lat temu. Pod informacjami na wysokim poziomie podpisują się autorytety, czego nie można
powiedzieć o informacjach z najniższego szczebla. Dzieje się tak dlatego,
że znani dziennikarze trochę przysłaniają młodszych kolegów, albo dlatego, że istnieje też część dziennikarstwa
poświęcona rozrywce, która czasem te
prawdziwe informacje zagrzebuje.
AC: Ja sądzę, że jesteśmy w fazie przejściowej. Tradycyjne media i czasopisma
drukowane od wielu lat są w wielkim
kryzysie. Jest to kryzys strukturalny,
z którego nie można wyjść. Wynika to
ze zmiany przyzwyczajeń czytelników,
którzy – jak już powiedzieliśmy – szukają teraz informacji w smartfonie.
Również telewizja przechodzi ciężki
okres. Internet jest zdecydowanie nowym źródłem informacji.
MF: Podsumowując wszystkie wypowiedzi, powiem tak. Dziennikarstwo
telewizyjne, a zwłaszcza dziennikarstwo drukowane, przeżywa dziś głęboki kryzys, ponieważ nowe pokolenia

Z

wolą otrzymywać informacje w Internecie, który
jest szybki i bezpłatny. Proszę sobie wyobrazić, że
kiedy zaczynałem pracę, nieco ponad 30 lat temu,
dwie główne włoskie gazety, Corriere della Sera i La
Repubblica, sprzedawały się w około 800-900 tys. egzemplarzy. Dziś te dwie gazety mają około 200 tys.
egzemplarzy. Mówię o egzemplarzach papierowych
sprzedawanych w kioskach. Gazety były wtedy bardzo bogate, dziś są bardzo biedne: budżety, zawsze
deficytowe, narzuciły redukcje wypłat dziennikarzy. Profesjonalizm bardzo podupadł. Dlatego dziś
dziennikarzy jest mniej, są gorzej przygotowani
i mało zarabiają. Jeszcze kilka lat temu niektóre gazety zdecydowały się skupić bardziej na wydaniach
internetowych i prenumeratach, gdzie rynek dynamicznie się rozwija. Jestem przekonany, że w ciągu
dekady ci, którzy przeszli do sieci z poważnym projektem, będą mogli zacząć zarabiać i inwestować
przede wszystkim w jakość.
Jacy dziennikarze odcisnęli na państwa pracy piętno oraz jakiego obecnie żyjącego włoskiego dziennikarza, wydawcę lub osobę związaną z mediami
postawiliby Państwo na piedestale?
PD: Nasz kraj miał i nadal ma świetnych dziennikarzy, którzy – tak jak ja – zaczynali prawie 30
lat temu, dorastając z książkami i naukami Oriany
Fallaci. Wiele naszych korespondentek, zdolnych,
upartych i zasłużonych, takich jak ona, tworzyło
podwaliny dziennikarstwa we Włoszech.
SM: Wiele jest bardzo znanych nazwisk, ale w tym
momencie chciałabym wspomnieć o Concicie De
Gregorio i jej zainteresowaniu wszystkimi kobiecymi problemami. Następnie chciałabym wymienić Fabrizio Gatti i Francescę Mannocchi za ich
zaangażowanie na froncie imigracyjnym. Ich nazwiska dotykają moich dziedzin zainteresowania.
Podziwiam też niektórych dziennikarzy z gatunku
„dziennikarstwa graficznego”, takich jak Gianluca Costantini, pochodzący z mojego miasta, który
działa z sukcesem na froncie praw człowieka, a jego książka „Libia” jest według mnie arcydziełem.
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Joanna Longawa
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ziennikarka, poetka, pisarka, tłumaczka i podróżniczka urodzona w Krośnie (Podkarpacie). Od 2006 roku mieszka
w Rzymie. Obecnie podróżuje po
Ameryce Południowej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Literatura, sztuka, języki oraz kultura Włoch to jej największe pasje. Pisze po włosku,
polsku, hiszpańsku i angielsku. Od
2010 roku jest włoskim korespondentem polskiego luksusowego
magazynu „Trendy. Art of Living”,
dla którego przeprowadziła wywiady z osobistościami światowej
sławy, takimi jak Lina Wertmüller,
Jo Nesbø, Alex Gross, Christy Lee
Rogers, Alessandro Baricco, Marcello Simoni czy Federico Moccia.
W 2012 roku we Włoszech opublikowała swoje trzy wiersze w antologii „Le parole sparse”. Od 2015
roku jest redaktorem naczelnym
założonego przez siebie kulturalnego magazynu online w języku
angielskim JL Interviews. W 2020
roku w Rzymie opublikowała swoją pierwszą książkę „Dowody na
istnienie” (wyd. Albatros), za którą
zdobyła dwie nagrody literackie:
Nagrodę Zurychu, przyznawaną
przez stowarzyszenie Switzerland
Literary Prize, oraz Nagrodę Specjalną Profumi D’Autrice, przyznawaną przez Stowarzyszenie Kulturalne Pegasus z miasta Cattolica,
Włochy. Z „Forum Dziennikarzy”
współpracuje okazjonalnie, podejmując tematy społeczne i patriotyczne, i ukazując je z punktu widzenia Polaka żyjącego poza
granicami kraju.

media i SDP
GB: Mój zawód dziennikarza radiowego
jest związany głównie z kulturą i muzyką. Odbyłem szkolenie, które sięga
czasów niezależnych wydawnictw lat
80. i 90. Bardziej niż nazwy firm wymieniłbym nazwy historycznych, specjalistycznych magazynów z alternatywnego sektora muzycznego, takich jak
Rockerilla, Il Mucchio Selvaggio, Buscadero itp. Gdybym miał wymienić wydawcę, który według mnie reprezentuje doskonałość we wszystkich dziedzinach
dziennikarstwa, od mediów drukowanych po radio i telewizję, byłby to Gianni Minà.
GF: Dla mnie natomiast takim dziennikarzem jest Eugenio Scalfari, założyciel i dyrektor gazety La Repubblica.
Udało mu się stworzyć wokół siebie
grupę dziennikarzy, którzy potrafili wykształcić pokolenia czytelników i stać
się punktem odniesienia dla postępowego świata oraz symbolem obywatelskiej walki o Włochy.
AC: Ja osobiście nie miałem takich
wzorów. Jestem synem dziennikarza.
W jakimś stopniu na pewno wpłynął
na mnie mój ojciec. Dziennikarz, którego bardzo szanowałem, to Indro Montanelli. Miał niesamowity styl pisania
i wielką kulturę oraz był antykonformistą. To trzy cechy, które powinien posiadać każdy dziennikarz. Montanelli był wielkim dziennikarzem, ale nie
wielkim redaktorem, a to ze względu
na jego narcyzm. Innym wielkim dziennikarzem był Giampaolo Pansa. Pamiętam, kiedy spotkałem go pierwszy raz
– było to na kolacji kongresu PS. Był
wtedy gigantem dziennikarstwa. Uderzyła mnie jego niezwykła ciekawość
i brak arogancji. Jeśli mam wymienić
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wielkich dziennikarzy współczesnych,
będzie to mój rozmówca, Mattia Feltri, syn Vittoria Feltri. Pracował dla La
Stampa, a teraz redaguje Huffington Post.
Nie jest konformistą, ma lekkie pióro,
pisze z namysłem, ma swój oryginalny punkt widzenia. W młodym wieku
byłem wpatrzony również w Massimo
Fini. Z czasem ten szacunek do niego
straciłem, gdyż zaczął przesadzać z antykonformizmem. Ponadto myślę, że
profesja dziennikarza jest już przeterminowana, tak jak i wiele innych zawodów. Dotyczy to również lekarzy,
polityków i adwokatów. Kiedyś byli to
wielcy humaniści, dziś przypominają
techników. Żyjemy w czasach „szatańskich”, które w jakimś stopniu zmuszają nas do bycia powierzchownymi.
MF: Ja chciałbym podziękować Andrei za
to wyróżnienie. Odwzajemniam szacunek. Wracając do pytania, moimi dwoma
nauczycielami (i mam nadzieję, że uznają mnie za jednego ze swoich uczniów)
byli Giuliano Ferrara, mój dyrektor w Foglio, i Giulio Anselmi, mój dyrektor w La
Stampa. Nie wiem, jacy są znani za granicą włoscy dziennikarze. Uważam, że w
przeciwieństwie do wielu zawodów,
dziennikarstwo jest zbyt przywiązane
do rodzimego języka, więc trudno jest
zaistnieć poza swoim krajem.
Jeśli chodzi o poglądy polityczne, to czy
istnieje równowaga w mediach, czy raczej większość mediów jest kontrolowana przez określone ugrupowania
polityczne? Jeśli tak, to przez jakie?
PD: Nie chcę zagłębiać się w meritum
poszczególnych partii rządzących. Powiem tylko, że bez wątpienia polityka i dziennikarstwo zawsze miały

niejednoznaczny i asymetryczny związek, który potwierdza się w naturalnym
przenikaniu się tych dwóch płaszczyzn.
SM: W moim odczuciu włoskie dziennikarstwo jest nasączone polityką
w sposób oczywisty i jaskrawy. Media
są wyraźnie po jednej lub po drugiej
stronie. Nie sądzę, że możemy mówić
o współżyciu dziennikarstwa i polityki, raczej o ich współistnieniu. Być może waga przechyla się bardziej na lewą
stronę. Faktem jest, że niektóre „prawicowe” gazety, myślę o Libero, czasami
mają problem z uzyskaniem konsensusu wśród tych, którzy są pośrodku
z powodu naprawdę wątpliwego stosowania etyki zawodowej.
GB: Dodam tylko, że każda grupa redakcyjna ma tendencję do faworyzowania informacji, które nie szkodzą jej
własnym interesom. Utrzymanie równej odległości jest praktycznie niemożliwe, chyba że jest się niezależną grupą
z niewielką liczbą zwolenników.
GF: Ja natomiast uważam, że we Włoszech istnieje dość zrównoważony system wydawniczy. W przypadku telewizji
sytuacja jest inna – większość kanałów
należy, jak wiemy, do rodziny centroprawicowego polityka, który naznaczył
historię ostatnich 20 lat. Z drugiej strony
zarządzanie medium publicznym, czyli
telewizją, jest wyrazem polityki, która
wciąż jest zbyt wpływowa pod wieloma
względami. Uważam, że od momentu,
gdy te dwie rzeczy się połączyły, z pewnością pojawiły się problemy z przekazywaniem informacji.
AC: W odróżnieniu od innych krajów,
kilka lat temu we Włoszech zawodowych wydawców było niewielu. To wpłynęło na linię wydawniczą oraz na takie
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a nie inne podejście gazet i telewizji do
informacji i polityki. Kiedyś większość
prasy była w rękach przemyslowców,
konstruktorów, biznesmenów. To uczyniło wydawców bardziej od nich zależnymi. Dziś chyba tylko Corriere della Sera
ma zawodowego wydawcę. Problemem
jest, że wszystkie gazety w kryzysie zależą od systemu bankowego. Radio jest
jedynym medium, które we Włoszech
dobrze prosperuje, bo ma mniej wydatków. Jeśli chodzi o politykę, mamy gazety sympatyzujące z prawicą i z lewicą
oraz gazety formalnie niezależne, które
tak naprawdę nie są do końca niezależne, gdyż zawsze mają swój polityczny
punkt odniesienia, liberalny lub uzależniony od poglądów ich wydawcy. Każdy
czytelnik powinien wiedzieć to wszystko czytając artykuł oraz czytać więcej
niż jedną gazetę, by mieć więcej punktów odniesienia.
MF: Dodam kilka faktów z historii. Jeszcze kilka lat temu wszystkie partie miały własne gazety. Na przykład Włoska
Partia Komunistyczna, która była najsilniejszą partią komunistyczną w Europie Zachodniej, była właścicielem
bardzo wpływowej gazety Unità. Partia
Socjalistyczna i Chrześcijańscy Demokraci również mieli swoje dzienniki.
Dziś jednak partie są znacznie biedniejsze i żadna z nich nie posiada swojej gazety. Tylko Silvio Berlusconi jest
właścicielem Il Giornale, gazety założonej w 1974 roku przez Indro Montanellego. Dziś sprzedaje się ona w 50-60 tys.
egzemplarzy i nie jest już skutecznym
narzędziem propagandowym. Gazety
prawie zawsze należą do przedsiębiorców, na przykład ja jestem redaktorem
Huffington Post, który podobnie jak
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La Repubblica i La Stampa należy do Johna Elkanna, właściciela Fiata, a obecnie
prezesa Stellantis. Telewizja publiczna,
Rai (trzy ogólne sieci i wiele sieci tematycznych), jest kontrolowana przez parlament, tak więc przy każdej zmianie
rządu zmieniają się dyrektorzy programów informacyjnych. Następnie jest
Mediaset (trzy sieci) należący do Berlusconiego. Jak widać, wciąż jest dużo
witalności w mediach: wiele gazet, wiele kanałów telewizyjnych i radiowych
wyznaje inną politykę i często pozostają w otwartym konflikcie ze sobą.
Czy istnieje pełna wolność słowa we
Włoszech? Jeśli nie, to dlaczego?
PD: Pewne jest, że żyjemy w demokratycznym kraju, w którym obowiązuje
wolność słowa, aczkolwiek często tego nie doceniamy. Trzeba pamiętać, że
są kraje, w których wolność słowa jest
kwestią bardzo trudną.
SM: Wolność słowa istnieje, przynajmniej w teorii. W praktyce, co widać
również na poziomie lokalnym, to
logika reklamowa determinuje stanowiska mediów na różne tematy.
Uprawianie dziennikarstwa zrównoważonego jest praktycznie niemożliwe i nie widzę rozwiązania tej kwestii. Możliwą i słuszną ścieżką, którą
niektóre media, zwłaszcza te internetowe, już obierają, są gazety finansowane przez samych czytelników.
W tym sensie obserwuję z rosnącym
zainteresowaniem trend „slow news”.
To bardziej dogłębne dziennikarstwo,
oderwane od pilności wiadomości, czy
wiadomości z ostatniej chwili. Teraz
taki rodzaj wiadomości wybierają celowo czytelnicy.

16

media i SDP
GB: Według mnie wolność słowa i wyrażania własnych poglądów jest uznawana za nasze prawo, zagwarantowane
w konstytucji. Ale gdy wolność słowa
jest zbyt sprzeczna z wizją większości,
istnieje ryzyko marginalizacji i utraty
pracy. We Włoszech nie jest łatwo prowadzić bitwy ideologiczne, zwłaszcza
te, które godzą w interesy potężnych
lobby, kast politycznych czy Kościoła.
GF: Ja te kwestie widzę w bardziej pozytywnym świetle. We Włoszech, podobnie jak w pozostałej części Europy,
wolność słowa jest nadal kamieniem
węgielnym demokracji. Niestety, tego
samego nie można powiedzieć o innych
krajach, gdzie ukrywanie lub pilotowanie informacji jest nadal metodą stosowaną przez niektóre rządy. Oprócz
stwarzania ogromnych niedogodności
i ograniczeń wolności osobistej, których
nie można już tolerować, ten brak wolności słowa jest również powodem napięć między innymi krajami.
AC: Powtarzam za moimi rozmówcami: tak, jest wolność słowa, co gwarantuje nam konstytucja. Jest też dużo konformizmu, stąd przy niektórych
tematach gazety same siebie cenzurują i dopasowują się do polityki, np.
weźmy przypadek dziewczyny z Pakistanu, zabitej kilka miesięcy temu
przez swoją rodzinę. Okropna historia! Została zabita, gdyż nie akceptowała praw islamu, nie chciała wyjść za
męża wybranego dla niej przez rodzinę, nie nosiła burki itd. Gdyby taki sam
los spotkał Włoszkę, wszystkie gazety od razu pisałyby o tym przez wiele
dni. Tymczasem prasa w tym przypadku nie chciała być posądzona o rasizm
i unikała tematu.

MF: Ja również powtarzam za wszystZnam wielu znakomitych kolegów, któkimi: we Włoszech panuje pełna wolrzy zajmują się tego typu dziennikarność słowa. W życiu zawodowym trzeba
stwem. W tym momencie przypomina
jedynie zwracać dużą uwagę na krytymi się sprawa Enzo Tortora, czy sprawa
kę sądownictwa. W latach 1992-94 klatzw. Mafii Capitale, w której za opublisa polityczna, która rządziła Włochami
kowanie przebiegu śledztwa podano
w okresie powojennym, została unicedo sądu 78 reporterów i 18 dyrektorów
stwiona przez śledztwa w sprawie łapódzienników.
wek. Od tego czasu polityka może być
SM: Nie wydaje mi się, by włoskie
otwarcie krytykowana, a nawet wyszydziennikarstwo śledcze roiło się od
dzana, podczas gdy przy krytykowaniu
procesów. Mówiąc o tego rodzaju
sądownictwa należy zachować szczedziennikarstwie, wolę skupić się na jególną ostrożność, także dlatego, że jego trudnościach. Dziennikarze śledczy
śli sędzia złoży skargę, szansa na wyspotykają na swej drodze wiele przegranie procesu jest raczej
szkód. Oczywiście mam
niewielka. Prawdziwym
na myśli mafię. Wielu reproblemem jest to, że we
porterów próbowało z nią
Dziś rzeczyWłoszech zniesławienie
wygrać, walcząc w imię
wista władza
w prasie nadal jest karaprawdy do końca. Niewe Włoszech
ne więzieniem (choć bardawno przeprowadziłam
jest w rękach
dzo trudno tam trafić),
wywiad z Federicą Angeli,
sędziów, nawet
a nie grzywnami; to reforktóra od ośmiu lat mieszjeśli jest to
ma, którą trzeba przeproka pod eskortą z trójwładza
wadzić. Dziś rzeczywista
ką swoich dzieci, dlatego
słabnąca
władza we Włoszech jest
iż prowadziła śledztwo
z powodu
w rękach sędziów, nawet
w sprawie klanów mafijskandali...
jeśli jest to władza słabnąnych z Ostii (miasto koca z powodu skandali, któło Rzymu – przyp. red.).
re wybuchły w ostatnich
Kiedy rozmawiałyśmy,
miesiącach. Generalnie mogę powiepowiedziała mi, że gorsze od takiego
dzieć, że we Włoszech dziennikarzowi
życia jest tylko odwracanie się i udałatwiej jest cenzurować się dla wygody
wanie, że się problemu mafii nie widzi.
lub z tchórzostwa.
GB: Cóż, ja mógłbym tylko wspomnieć
o tak zwanej sprawie Vatileaks, w której
dwóch pisarzy: Gianluigi Nuzzi (autor
Czy we Włoszech wytacza się proceVia Crucis, wyd. Chiarelettere) i Emiliano
sy dziennikarzom śledczym i poliFittipaldi (autor Avarizia, wyd. Feltrineltycznym? Mogą Państwo przytoczyć
li) zostało postawionych przed sądem
przykłady znanych procesów lub afer,
za prowadzenie dochodzenia dotycząw które byli wciągnięci sławni dziencego interesów gospodarczych Pańnikarze?
stwa Papieskiego. Ostatecznie zostaPD: Dziennikarstwo śledcze jest jednym
li uniewinnieni, ale po tym procesie
z filarów włoskiego dziennikarstwa.
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pojawiło się wiele kontrowersji związanych z prawem wykonywania zawodu
dziennikarza śledczego we Włoszech,
zwłaszcza w niektórych obszarach.
GF: Ja tylko dodam, że w przeszłości istniały tygodniki, które były w stanie obalić nawet samego prezydenta republiki.
Mam na myśli Espresso i przeprowadzone przez nie śledztwo w sprawie „afery
Lockheeda”, które zmusiło do dymisji
ówczesnego prezydenta, Leone. Był to
przypadek wyjątkowy dla naszego kraju.
AC: Tak, w przeszłości były liczne procesy, które miały uciszyć niektórych
dziennikarzy. Jeszcze dziś występuje
u nas pewien fenomen, o którym mówi się za mało. Chodzi o relacje mediów
z sądownictwem, na temat których
wypowiedział się już wcześniej Mattia. Często zdarza się, że dziennikarze
zostają skazani przez sędziów i to powoduje, że prasa jest zniewolona i nie
może mówić o głównym problemie naszego kraju, czyli o tych procesach. Każdy się boi krytykować sędziego, gdyż
każdy boi się procesu z orzeczeniem
skazującym. Teraz mamy wiele skandali. To dobry moment, by zastanowić się
nad tego typu polityką i nad całym systemem sądownictwa. Pracujemy w parlamencie nad reformą, ale nie będzie to
rewolucja. Wracając do przeszłości, podam przykład polityka Clemente Mastelli. Poznałem go w domu Francesco
Cossigi, byłego szefa rządu. Cossiga poprosił Mastellę, by ten nie zgodził się być
ministrem sprawiedliwości, by wybrał
inne ministerstwo, a jeśli nie, by nie robił reform i współpracował z sędziami.
Mastella tego nie uczynił, zaprezentował reformę, która uderzała w pewnym
stopniu w system sędziowski. Został
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aresztowany, aczkolwiek potem rząd
Prodiego uwolnił go z wszystkich zarzutów. Dziś parlament, partie i media
muszą mieć odwagę, by walczyć z takim
stanem rzeczy.
MF: Obecnie we Włoszech przeprowadza się bardzo niewiele dochodzeń.
Dziennikarzy śledczych nazywa się
często tymi, którzy śledzą pracę sądownictwa: to sądownictwo prowadzi
dochodzenia, dziennikarze je opisują. Oznacza to, że zbierają dokumenty
śledztwa i robią z nich artykuły, które
w większości przypadków nie uwzględniają praw podejrzanych. Nie pamiętam ważnych procesów dziennikarzy.
We Włoszech dziennikarstwo różni się
od tego w wersji anglosaskiej: gazety
narodziły się we Włoszech w XVIII i XIX
wieku jako narzędzia walki politycznej i ta tradycja jest wciąż żywa. Nawet
dzisiaj gazety rodzą się i żyją, aby dać
czytelnikom wyobrażenie o Włoszech
i świecie, i nadal trwa wielki ferment,
który uważam za dowód wolności,
mimo że gazety często stają się zwolennikami niektórych partii. Według
mnie, niestety, brakuje nam prawdziwej szkoły dziennikarstwa śledczego.
Co więcej, dziennikarstwo śledcze dużo
kosztuje: trzeba zostawić dziennikarza
na kilka tygodni, żeby prowadził śledztwo, a obecne warunki ekonomiczne na
to nie pozwalają.
W Polsce wiele gazet zostało zakupionych swego czasu przez niemieckie koncerny. Jaka jest sytuacja w waszym kraju?
PD: W naszym kraju wiele gazet zostało kupionych przez wielkie przedsiębiorstwa, ale myślę, że jest to dość

powszechne zjawisko występujące nie
tylko we Włoszech, czy w Polsce.
SM: We Włoszech istnieją niewątpliwie
giganci wydawniczy, natomiast na poziomie lokalnym wciąż jest mnóstwo
małych firm, często są to spółki dziennikarzy, które z pewnością nie mają
najłatwiejszego życia w obecnym momencie.
GB: We Włoszech inne dziedziny są
bardziej kuszące dla zagranicznego kapitału. Gazety są w większości w rękach spekulantów, którzy za ich pośrednictwem chronią własny biznes.
Inwestorzy zagraniczni są bardziej zainteresowani bogactwem kulturowym,
czy klubami piłkarskimi.
GF: Mogę śmiało powiedzieć, że nasz
system informacyjny w całości jest
własnością krajowych przedsiębiorców. Rzeczywiście, jeśli już pojawia się
jakiś kapitał zagraniczny, to RCS Media
Group, właściciel zagranicznych gazet,
a także Mediasetu. Nie czuć niebezpieczeństwa ze strony wydawców zagranicznych, aczkolwiek takie inwestycje
byłyby we Włoszech w pewnym sensie
pożądane. Z drugiej strony, najbardziej
niebezpieczną rzeczą dla włoskich mediów jest wpływ, jaki wywierają obce
kraje manipulując informacjami za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych i umiejętnie tworzonych
fałszywych wiadomości. Na to należy
zwrócić uwagę, ponieważ to naprawdę
zagraża niepodległości kraju.
AC: W jednej kwestii nie zgodzę się
z Fascettim. Wolna prasa jest balastem
demokracji, stąd jestem przeciwny kupowaniu wydawnictw czy prasy przez
zagraniczny kapitał. Powinno być prawo, które tego zabrania. Nie chciałbym
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na przykład, by rząd chiński przerobił
Corriere della Sera w Dziennik Ludu.
MF: Wszystkie włoskie media, zarówno telewizja, jak i gazety, są własnością
Włoch. Ja to widzę inaczej. Prawdopodobnie nie są atrakcyjne dla międzynarodowych inwestorów, ponieważ
znajdują się w złych warunkach ekonomicznych. Zdarza się natomiast, że
niektórzy wydawcy wchodzą ze swoimi
gazetami na rynek włoski, myślę o Sky
lub Bloombergu, ale mają marginalne
znaczenie.
Jakie są warunki pracy dziennikarzy
(lub wydawców)? Według Państwa,
w ostatnich latach prestiż Waszej pracy zmalał czy wręcz przeciwnie? Warunki pracy pogorszyły się czy nie?
PD: Wiele już się w tej sprawie zmieniło, aczkolwiek konieczne jest zweryfikowanie rekrutacji dziennikarzy w realiach redakcyjnych. Powinno stawiać
się bardziej na kompetencje i szkolenia, natomiast unikać rekomendacji
i dać szanse rozwoju tym, którzy na to
zasługują.
SM: Kiedy opowiadam, jaką pracę wykonuję, ludzie często reagują zdziwieniem: „Wow, jak miło”. Zgadzam się, po
prawie dwudziestu latach nadal jestem
przekonana, że to najlepsza praca na
świecie. Aczkolwiek uważam, że ten zawód jest „maltretowany”. Warunki pracy nie ulegają poprawie, co najwyżej
pogarszają się. Za każdym razem, gdy
zmieniasz redakcję, musisz pokazać na
nowo, kim jesteś, jakie masz doświadczenie, co potrafisz. To bardzo męczy.
Żyję tym na co dzień. Bycie profesjonalistą w naszym fachu nie ma żadnej wartości. W innych pracach tak. Napisanie
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tragedii. Akty rozdrapywania ludzkiego
około pięćdziesięciu artykułów w mabólu często przekraczają granice szagazynie kulinarnym, a dwadzieścia lat
cunku dla drugiego człowieka. Mam
pracy i tysiące napisanych artykułów to
na myśli skupianie się na tragicznych
praktycznie to samo. Niestety, zdanie
wydarzeniach lub naleganiu na przeegzaminu państwowego nie jest gwaprowadzanie wywiadów z osobami
rancją jakości, choć trochę więcej merybezpośrednio zaangażowanymi w botokracji nie zaszkodziłoby.
lesne lub brutalne doświadczenia, np.
GB: Jak zawsze, wszystko zależy od
z ofiarami katastrofy ekologicznej lub
sektora. Niektóre sektory dziennikarrodzinami ofiar morderstw. Nie wspostwa zyskały na znaczeniu dzięki auminając o całej sferze życia prywatnediowizualnemu wsparciu i jego możgo znanych osób, która zbyt często traliwości rozpowszechniania informacji
fia na pierwsze strony gazet.
za pośrednictwem Internetu, mam na
AC: Wszystko się pogormyśli przede wszystszyło: prestiż dziennikim wiadomości, plotki,
karza podupadł, tak jak
sport i muzykę. W dziWszystkie
i kompetencje wszystsiejszych czasach zaintezawody
kich innych zawodów.
resowanie problematyką
intelektualne
Wszystkie zawody intepolityki, filozofii, sztupodupadły wraz
lektualne podupadły wraz
ki i literatury jest znaczz rozwojem
z rozwojem kolosów innie mniejsze, właśnie ze
kolosów
ternetowych. Warunki żywzględu na zubożenie
internetowych.
cia pogorszyły się, gazekulturowe. Od mediów
Warunki życia
ty są w kryzysie, zarabia
wymaga się wręcz obniżepogorszyły
się mniej. Jeszcze za monia jakości ich treści w cesię, gazety są
jej młodości zarabiałem
lu zgromadzenia dużej
w kryzysie,
jako dziennikarz bardzo
ilości czytelników i subzarabia się
dobrze, dziś moi koledzy
skrybentów.
prawie głodują. Myślę, że
GF: Jak już wspomnielimniej.
jest to problem globalny.
śmy, spowodowało to rozZnane pisma amerykańprzestrzenianie się fałszyskie mają się trochę lepiej, mają giwych wiadomości, które dyskredytują
gantyczne pole zasięgu. W mniejszych
pracę śledczą profesjonalnego dzienkrajach jest więcej problemów. Jest też
nikarza i które mogą niebezpiecznie
problem reklamy. Wielu sponsorów woskierować określony typ odbiorców
li zainwestować w sieć i zapłacić znaw kierunku szkodliwych i absolutnie
nemu blogerowi niż gazecie.
fałszywych tematów, z korzyścią dla
MF: Nasz prestiż mocno podupadł
polityki, finansów lub dla celów osobiz wielu powodów. Wspomnę o kilku.
stych. Innym czynnikiem, który prawPo pierwsze, kontrola informacji w medopodobnie podważa prestiż zawodiach społecznościowych jest nieustadu dziennikarza, jest sfera brutalnego
jąca, a błędy są wykrywane w czasie
dziennikarstwa, tzw. spektakularyzacji
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rzeczywistym. Po drugie, zmniejszyła
się liczba redakcji i dziś musimy dbać
zarówno o gazetę papierową, jak i internetową, więc pracujemy więcej, a jakość
naszej pracy znacznie spadła. Po trzecie,
jak powiedziałem wcześniej, jeśli masz
mało pieniędzy, zwykle zadowalasz się
kiepskimi dziennikarzami, aby im niewiele płacić. Można powiedzieć, że pracuje się więcej i zarabia mniej.
Czy oprócz Stowarzyszenia Dziennikarzy Włoskich istnieją we Włoszech
inne organizacje dziennikarskie lub
związki zawodowe, które bronią dziennikarzy?
PD: Można byłoby zrobić dużo więcej
dla nas. Nie sądzę, żeby dziennikarze
czuli się chronieni przez stowarzyszenia, które ich reprezentują.
SM: Powiedziałabym, że oprócz Stowarzyszenia Dziennikarzy można liczyć
na związki zawodowe. Kilka lat temu
potrzebowałam ich pomocy w sporze
z moim pracodawcą i pomogły mi. Tak
na oko powiedziałabym, że najczęstsze
kwestie sporne to te dotyczące zabezpieczeń kontraktowych.
GB: Stowarzyszenie Włoskich Dziennikarzy,
czyli Ordine dei Giornalisti, jest organem
niewystarczającym do ochrony ogromu działalności dziennikarskiej swoich
członków, do których należy ponad 100
tysięcy profesjonalistów i publicystów.
W związku z tym dobrze jest mieć zawsze własnego zaufanego prawnika.
GF: Potwierdzam. Wszyscy dziennikarze mają zapewnioną przez wydawcę
ochronę prawną. Również przynależą
do związków zawodowych, które bardzo skutecznie reprezentują swoich
bezpośrednich przedstawicieli.
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AC: Jest wiele związków dziennikarzy.
Tzw. Albo ja osobiście bym zlikwidował.
Nie trzeba być zapisanym do stowarzyszenia, by być dobrym dziennikarzem.
To stowarzyszenie nigdy nie wprowadziło porządku w tej kategorii zawodowej. Bardzo ważne są syndykaty. Czasy
się zmieniły i sposób wykonywania tego zawodu też musi się zmienić. Trzeba się poświecić w jakimś stopniu.
W przypadku podania do sądu, dziennikarz jest broniony przez dyrekcję gazety, dla której pracuje oraz przez swój
syndykat.
MF: Zgadzam się z Canginim. Albo jest
zupełnie bezużyteczne. Podam przykład. Kilka miesięcy temu znalazłem
się w kontrowersyjnej sytuacji z byłym marszałkiem izby. Albo stanęło po
stronie byłego marszałka, nawet nie
dzwoniąc do mnie, żeby dowiedzieć
się, co się stało. Dzieje się tak dlatego, że we Włoszech wszystko jest polityką. Są też inne stowarzyszenia, na
przykład prasy sejmowej czy reporterów, ale mają one prostą biurokratyczną użyteczność. We Włoszech lepiej
liczyć na wydawcę, który opłaci nam
dobrego prawnika.
Istnieją we Włoszech ustawy rządowe,
które na zawsze zmieniły świat mediów i dziennikarstwa?
PD: Z pewnością są to dwie podstawowe karty dotyczące etyki zawodu dziennikarza: Karta Obowiązków
Dziennikarza (art. 2 ustawy 69) i Kodeks
etyki prywatności (powstały w 1996 r.,
później zastąpiony przez Dekret Legislacyjny 196 2003).
SM: Przypomina mi się ustawa o wkładzie w działalność wydawniczą, bez
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której wiele wydawnictw dziś by nie istniało. To prawo jest nieustannie przedmiotem dyskusji. Można by przez wiele dni spierać się, czy jest słuszne, czy
nie, ale dziś dla wielu jest to jedyny stały punkt odniesienia, by móc pracować.
GB: Również Ustawa 28 z 2000 r., tak
zwana PAR CONDICIO, nałożyła ograniczenia na skrajne uprzedzenia niektórych gazet w rozpowszechnianiu
głównie treści politycznych. Jeśli jest
przestrzegana, gwarantuje równą obronę wszystkich idei, nawet tych mniej
reprezentowanych. To jest dobra rzecz.
GF: Powiem tak: dziś bardziej niż kiedykolwiek rząd powinien wprowadzić
szereg praw poświęconych światowi
mediów, czyli sektorowi o kluczowym
znaczeniu dla demokracji danego kraju.
Kryzys strukturalny, którego doświadczają wszyscy wydawcy, zwłaszcza prasy drukowanej, podobnie jak w przypadku innych sektorów gospodarki
może zostać zahamowany tylko poprzez skuteczne wspieranie tych firm.
AC: Mnie natomiast nie przychodzą do
głowy prawa rewolucyjne w tej kwestii. Jednym z ważniejszych jest prawo
do pozwu (tzw. querela), zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego. Polega ono na tym, że jeśli piszesz coś, co
się nie podoba jakiejś wysoko postawionej osobie, to prawo cię broni. Dziś
nadużywa się go, również w przypadku osób, które nie mają racji. To rodzaj
uzależnienia i zagrożenia dla świata
informacji. Być może zostanie ono kiedyś zmienione.
MF: We Włoszech z punktu widzenia praw, nie tylko prasowych, jesteśmy jeszcze w XX wieku. Jesteśmy
daleko w tyle w globalnym świecie.
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W ostatnich latach zostały odebrane
mediom prawie wszystkie fundusze
państwowe, choć ja uważam to za dobrą rzecz, ponieważ zmusiło to wydawców i dziennikarzy do nowej konfrontacji ze zmieniającym się światem.
O czym marzą włoscy dziennikarze?
W jakim kierunku idzie świat mediów
we Włoszech i na świecie?
PD: O czym marzą dziennikarze, nie
wiem, ale jedno jest pewne – dziś każda profesja szuka swojego wymiaru,
a dziennikarstwo coraz bardziej się
różnicuje. Mam na myśli subskrypcje
online, crowdfunding, biuletyny, gazety. Wkrótce się okaże, czy trwające
procesy będą się utrzymywać w dłuższej perspektywie, gwarantując nie tyle dziennikarstwo przyszłości, ile przyszłość dziennikarstwu.
SM: Z tego co widzę, Internet jest dziś
coraz bardziej „on demand”, staje się
produktem za opłatą. W niektórych
przypadkach korzystanie z zawartości
nie jest już możliwe bez płacenia. Myślę, że to słuszne, zgodne z prawem,
wręcz obowiązkowe. Jak już mówiłam,
z taką ciekawością i podziwem patrzę
na „slow journalism”, publicystykę
z długimi, powolnymi treściami, która
zajmuje się pogłębianiem, zrozumieniem, oddawaniem całej prawdy. W tej
chwili jest to sposób pracy, w którym
najbardziej się odnajduję i marzę, by
tym się zajmować w przyszłości.
GB: Ja z kolei marzę, by zawód dziennikarza powrócił do korzeni. Dzisiaj
użytkownik Facebooka, który fotografuje nielegalne wysypisko i opisuje zdjęcie, uprawia dziennikarstwo.
Tak samo Twitter czy Instagram stały

się źródłem informacji; są zawsze aktualne i mają tę zaletę, że pochodzą
od samych followerów. Według mnie
dziennikarz nowego tysiąclecia musi
być w coraz większym stopniu postacią zdolną do śledzenia przemian komunikacyjnych. W dzisiejszym, coraz
bardziej zagmatwanym i niestabilnym
świecie informacji, musi odnaleźć nowy wymiar, który będzie traktować jako gwarant.
GF: Wydawca, taki jak ja, lub zwykły
użytkownik informacji, ma nadzieję,
że w przyszłości zawód dziennikarza
będzie bardziej szanowany, zwłaszcza
przez samych reporterów, że informacje będą mieć odpowiednią wartość
i że czytelnicy będą polegać na profesjonalistach, a nie na szarlatanach „last
minute”. Kolejne życzenie dedykuję
natomiast młodym ludziom, którzy coraz częściej wykorzystują media jedynie jako środek promocji lub rozrywki,
a nie jako źródło przydatnych informacji. Pamiętajmy, że sieć, telewizja i radio to potężne narzędzia informacyjne,
które przekraczają wszelkiego rodzaju bariery. Użyte we właściwy sposób,
bardziej etyczny i profesjonalny, mogą naprawdę doprowadzić nas do stania się społeczeństwem postępowym.
Jeśli zostaną wykorzystane do promowania dezinformacji, widowiskowości
lub staną się środkiem kontroli, przeciwnie, mogą nas cofnąć intelektualnie
o kilka stuleci.
AC: Wielkim marzeniem dziennikarzy
jest także monetyzacja serwisów internetowych. Wielu próbuje, ale jeszcze nie działa to jak należy. Większość
czytelników szuka w sieci wiadomości za darmo. Gazety zmuszają do
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abonamentu, ale nie ma z tego większego interesu. Kiedyś na pewno się
to zmieni. Trzeba zmienić przyzwyczajenia ludzi i podkreślać kompetencje profesjonalistów. Nie rozróżnia
się dziś prawdziwych informacji od
tych „fake”. Dezinformacja jest także celem rządów, by kontrolować ludzi. Trzeba uczyć młodych ludzi, jeszcze w szkole, rozróżniać te informacje.
Papier nie zniknie, ale będzie go coraz mniej. Przyszłość dziennikarstwa
to Internet. Musi tylko zmienić swoje oblicze – trzeba bardziej stawiać na
dziennikarzy profesjonalistów. Dziś jesteśmy w takim samym stopniu poinformowani i niepoinformowani. Wydaje nam się, że wiemy wiele rzeczy, ale
nie pogłębiamy tematów i nie umiemy
ich tłumaczyć. Czytamy w sposób powierzchowny.
MF: Niedługo skończę 52 lata. Marzę
o ujrzeniu dziennikarstwa, które zapomni o dwudziestym wieku, marzę
o wspaniałości gazet papierowych.
Marzą mi się dziennikarze, którzy nie
narzekają na przeszłość, ale patrzą
w przyszłość i widzą w Internecie nie
śmiertelnego wroga, ale możliwość odrodzenia się. Po tylu latach zauważam,
że gazety więcej wysiłku poświęcają informacjom internetowym niż papierowym, tym samym odkrywając niezwykłe możliwości multimedialne w sieci.
Ponadto marzę o dziennikarstwie, które nie rezygnuje z własnych pomysłów
politycznych, ale nie jest fanem tej czy
innej partii. Niestety, dziennikarze często nie mają pomysłów, więc pożyczają je od polityków, z którymi czują się
związani. Mam nadzieję, że to kiedyś
się zmieni.
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W obronie

dziennikarzy
Tekst i zdjęcia Maria Giedz
Pod takim tytułem odbyła się 14 września 2021 r. konferencja zorganizowana przez
Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.
Właściwie była to, jak podkreślała dr Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP, konferencja
robocza. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, Sejmu, prawnicy, ale przede
wszystkim dziennikarze, których za mówienie prawdy, ujawnianie nadużyć, fałszerstw, sytuacji patologicznych skazuje się na więzienie i wysokie grzywny. Do
dyskusji zaproszono obserwatorów monitorujących procesy sądowe z ramienia
CMWP. Z ich raportów wynika, jak bardzo niesprawiedliwy jest system sądownictwa w Polsce i jak potrzebny jest monitoring, zanim doczekamy się regulacji prawnych głównie w kontekście art. 212 kodeksu karnego.
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Dr Hajdasz, rozpoczynając konferencję, podkreśliła, że informacje
o wielu procesach dziennikarzy z niewiadomych przyczyn nie trafiają na łamy mediów ogólnopolskich i nie znajdują się w raportach wolności słowa
produkowanych w instytucjach europejskich. Nie mają żadnego rezonansu międzynarodowego. Właśnie dlatego o kilku
takich procesach rozmawiano na konferencji. Zastanawiano się, dlaczego się
o tym milczy?
owych procesach, kończących się często
wyrokami skazującymi dziennikarzy z art.
212 kk, opowiadali
Wojciech Biedroń, Tomasz Duklanowski,
Samuel Pereira, Kamil
Różalski, Ewa Stankiewicz, Hanna Szumińska, Sławomir Matusz, Paweł Gąsiorski,
Tomasz Sakiewicz,
Agnieszka Siewiereniuk. Natomiast Jan
Pospieszalski i Paweł
Nowacki z nieistniejącej od czterech miesięcy redakcji programu „Warto rozmawiać”, wyrzuceni
z TVP, nie mogąc uczestniczyć w konferencji przysłali oświadczenie. Kilka z wyżej wymienionych osób wzięło
udział w konferencji w formie online.

O

Tłumienie krytyki
Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta stwierdził, że pozywanie dziennikarzy jest formą tłumienia
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jakiejkolwiek krytyki władzy. Wspomniał o dosyć dziwnych wyrokach, które
są elementem tłumienia mediów w Polsce, a z którymi potem musi zmagać
się prokurator generalny. Reasumując,
wyroki te mają zmusić dziennikarza,
aby w pewnych sprawach nie grzebał, i to
w sprawach bardzo ważnych. Na przykład w sprawie sędziego, który chciał
wpływać na działania polityki i mediów.
Minister Kaleta podał przykład red.
Wojciecha Biedronia,
ale też mówił o red.
Tomaszu Duklanowskim, do którego zgłaszali się ludzie zmuszani do uiszczania
łapówek za leczenie.
Minister skwitował, że
rolą dziennikarza jest
taką sytuację opisać,
oczywiście po zweryfikowaniu wiarygodności owych wiadomości. Nadmienił również
o sprawie Samuela Pereiry, pozwanego przez
koncern medialny
Ringier Axel Springer
Polska, podkreślając,
że każdy dziennikarz ma prawo do własnego poglądu w ramach publicystyki.
Gdyby sądy nie wydawały takich kuriozalnych wyroków, to osoby, które kierują sprawy do sądu, pomyślałyby, zanim to zrobią.
A robią to, bo widzą, że sądy pewnym mediom są nieprzychylne.
Prezes Ordo Iuris, mec. Jerzy Kwaśniewski, mówił o zagrożeniach dla
misji wolnych mediów, którą jest poszukiwanie prawdy. Tym zagrożeniem są
fake newsy oraz cała propaganda fałszu.
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Z drugiej strony zagrożenie stanowi cenzura korporacyjna, kapitałowa i polityczna.
Ta ostatnia często przybiera postać politycznej, zagranicznej cenzury poprzez zagraniczny kapitał, który wpływa na media.
I jest trzecie zagrożenie, czyli koncentracja
kapitału. Dodał też, że tak długo indywidualni dziennikarze będą prześladowani
za poszukiwanie prawdy, jak długo system
nie zostanie zbudowany
w sposób gwarantujący
realnie wolność prasy.

Patologia sądów

D

ziennikarze za
najdrobniejszą
krytykę są pozywani i skazywani na
uiszczanie grzywien
nawet do kilkuset tysięcy złotych, albo
pozbawiani wolności. Wspominał o tym
m.in. red. Samuel Pereira, podkreślając, że
o wielu sprawach nie
wolno pisać. Podał też
przykład polityka, który potrafi pozwać
dziennikarza za zadawane mu pytania.
Red. Kamil Różalski, były operator TVN,
wskazywał na patologiczne działania
nawet takich instytucji jak PIP czy ZUS
w momencie, gdy spora grupa dziennikarzy (ok. 1000 osób) zgłaszała skargę
na pracodawcę stosującego zastraszanie, mobbing, izolowanie, wykluczenie zawodowe, współczesne niewolnictwo (m.in. niewypłacenie należności
za wykonaną pracę), świadome upadlanie… Dla wielu dziennikarzy z TVN
amerykański sen stał się amerykańskim
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koszmarem, a polskie instytucje, do których owi dziennikarze zgłaszają prośby
o pomoc, milczą. Sądy w takich przypadkach stają po stronie pracodawcy.
Red. Sławomir Matusz został skazany
na rok ograniczenia wolności i 5 tys. zł
grzywny za to, że wysłał do instytucji
kultury maile informujące o zachodzących tam nieprawidłowościach. Co ciekawe, sąd nie otrzymał ani jednego maila
jako dowód w sprawie,
a mimo to dziennikarz
został skazany.
W podobnej sytuacji znalazł się red.
Tomasz Sakiewicz
– skazany bez przesłuchania. Sąd odmówił
mu prawa do wypowiedzi, a nawet skazał
za to, czego nie napisał, uznając, że dziennikarz zapewne chciał
to napisać.
R e d . Wo j c i e ch
Biedroń wspomniał
o dziennikarzach regionalnych samotnie walczących z klikami, sitwami, dla których pisanie
prawdy jest olbrzymim niebezpieczeństwem. Mówił o tym również obserwujący procesy red. Andrzej Klimczak,
twierdząc, że najgorsza sytuacja jest na
prowincji, gdzie często funkcjonują układy
towarzyskie między biznesem a władzą lokalną, sądowniczą, i trudno jest się przez
to przebić. Na konieczność wspierania
dziennikarzy lokalnych zwróciła uwagę red. Ewa Stankiewicz, podkreślając,
że problem tkwi w sądownictwie, w braku
reformy wymiaru sprawiedliwości. Sądy są

Art. 212. [Zniesławienie]
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób,
instytucję, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej
o takie postępowanie lub właściwości, które mogą
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska,
zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu
określonego w § 1 za pomocą środków masowego
komunikowania, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.

katastrofą w Polsce. Uczciwy dziennikarz
stający na sali rozpraw jest całkowicie bezbronny, a sędzia jest bezkarny.
rzytoczone przez skazywanych
dziennikarzy przykłady ukazywały również sytuacje tragikomiczne. Red. Paweł Gąsiorski został
skazany za opisanie historii dwóch par
rajstop, które znalazły się na paragonie złożonym do rozliczenia z publicznych pieniędzy w gminnej kasie przez
panią wójt. Paragon ten jako żart został
upubliczniony. Podczas procesu w drugiej instancji do zakupu owych rajstop,
razem za 12 złotych, przyznał się wójt,
ale to na dziennikarza nałożono karę
grzywny w wysokości 2 tys. zł.
O takich i wielu innych kuriozalnych przypadkach rozmawiali zarówno
dziennikarze, jak i obserwatorzy monitorujący ich procesy sądowe. Większość dziennikarzy wskazywała też
na tendencje do utajniania procesów,
po to, aby owe patologie nie wyszły na
światło dzienne. O niezwykłym procesie w sprawie zabójstwa red. Jarosława

P

FORUM DZIENNIKARZY · 04(143) 2021

Ziętary, który zginął 29 lat temu i do
dzisiaj jego ciała nie odnaleziono, mówiła red. Aleksandra Tabaczyńska.
Wszyscy podkreślali, że dzięki
wsparciu CMWP udało się niektórych
dziennikarzy uchronić przed więzieniem, a inni otrzymywali łagodniejsze
wyroki. Mówili też, że niezbędnym dla
funkcjonowania mediów lokalnych jest
wsparcie CMWP, a przede wszystkim
wsparcie prawne, którego dziennikarze
nie mają.

Art. 212
Ten „słynny” już artykuł dotyczący zniesławienia, o którego naruszenie może oskarżyć dziennikarza każda
prywatna osoba, w polskim sądownictwie jest wręcz nadużywany.
Niemal wszyscy uczestnicy konferencji uznali, że coś trzeba zrobić z art.
212. Zdaniem red. Agnieszki Siewiereniuk, artykuł ten powinien natychmiast zniknąć z kk. Została ona skazana z tego artykułu nie za konkretne
działanie dziennikarskie, lecz za nieadekwatną interpretację treści tekstu
dokonaną przez sędziego.
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P

Głos zabrała też Agnieszka Borowoseł Piotr Sak wyjaśniał, że wyeliska, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliminowanie art. 212 nie jest prowości, podkreślając, że misją dziennikacesem prostym, niemniej przyrzy jest mówienie prawdy
znał, że przepis ten stał
i patrzenie władzy na ręce
się „młotem na dzienniUruchamiana
bez względu na to, jaka ta
karzy”. Uruchamiana jest
jest fabryka
władza jest. Opowiedziała
fabryka pozwów i oskarsię za zniesieniem art. 212
żeń, zaczyna się polowanie
pozwów
kk. Podkreśliła, że niejawne
na dziennikarzy, po to, aby
i oskarżeń,
rozprawy są elementem buldziennikarz nie miał czazaczyna się
wersującym, gdyż jawność
su na pracę. Pomóc mogłopolowanie na
jest jednym z podstawowych
by przyspieszenie postępodziennikarzy,
praw takiego procesu dla
wania, stworzenie drogi do
po to, aby
przejrzystości tej sytuacji,
szybszego ustalenia prawdy.
dziennikarz
w której komuś stawia się
Poseł zastanawiał się też
nie miał czasu
zarzuty karne. Dodała, że
nad objęciem ubezpieczena pracę.
nie chce żyć w kraju, w któniem dziennikarzy, ale to
Pomóc mogłoby
rym ściga się dziennikarzy
sprawa przyszłości.
przyspieszenie
jak przestępców. Tym winZdaniem posła Barpostępowania,
no się zajmować prawo
tłomieja Wróblewskiego,
cywilne. Ponadto, jej zdatrudno jest znaleźć dostworzenie
niem, potrzebne są szkobre rozwiązanie, niemniej
drogi do
lenia dla sędziów w zatrzeba podjąć inicjatywę
szybszego
kresie spraw dotyczących
legislacyjną, aby ograniustalenia
dziennikarzy. Zaproponoczyć negatywne skutki teprawdy.
wała, aby Krajowa Szkoła
go artykułu dla dziennikaSądownictwa nawiązała
rzy. Natomiast winno być
współpracę z CMWP SDP.
większe pole do realizacji
Mec. Kwaśniewski stwierdził, że zdewolności słowa, bo zginie wolne społeczeńrzamy się z brakiem wiary w wymiar sprastwo. To jest wartość, której w pierwszym
wiedliwości. Gdyby wymiar sprawiedliwości
rzędzie musimy bronić.
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działał dobrze, to nie potrzebowalibyśmy
wykreślenia art. 212. Dodał również, że
nie ma wyłączania jawności w sprawach
dotyczących komunikatów podanych do publicznej wiadomości.
Na temat art. 212 wypowiedział się
również mec. Michał Jaszewski, doradca prawny SDP, stwierdzając, że nie da
się oderwać kryzysu art. 212 od kryzysu
w sądach. SDP od dawna chce zniesienia tego artykułu, gdyż prowadzi on
do wykluczenia dziennikarza z życia
zawodowego. Chodzi o to, aby dziennikarz już nic nie mógł powiedzieć.
Można zastanowić się nad ograniczeniem
zniesławienia do przypadku, kiedy ono jest
ewidentnie rażące.

Monitoring zamiast regulacji

D

orota Kania, redaktor naczelna
Polska Press, zauważyła, że nadmierne stosowanie tego artykułu
zmierza do kneblowania ust dziennikarzom. Red. Kania nawiązała też do raportu, który przygotowało CMWP wraz
z „Kurierem Wnet” na temat sytuacji
w mediach regionalnych Polska Press
przed kupieniem ich przez PKN Orlen.
Z raportu tego wynikają patologiczne
sytuacje powiązane z sądownictwem,
a także z art. 212.
Zdaniem red. Klimczaka, rozwiązania sprawy art. 212 nie można zostawić
politykom, gdyż przed wyborami deklarują, że zajmą się nią w pierwszej kolejności, a po wyborach mówią, iż będą
nad nią pracować. Stanowisko to poparła red. Stankiewicz, gdyż artykuł ten
jest istotą wszystkich problemów, rodzi
bezkarność niekompetentnych, skorumpowanych, stronniczych sędziów.
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Zasugerowała utworzenie Centrum
Monitoringu Orzeczeń Sądowych w powiązaniu z CMWP. Red. Sławomir Matusz opowiedział się nawet za zniesieniem immunitetu sędziowskiego, nie
mówiąc już o posłach i senatorach.
Poza tym zaapelował, aby dziennikarze nawzajem się wspierali, nie pozostawali bez wsparcia kolegów. Red. Różalski dodał, że obecność mediów na
salach sądowych jest wsparciem dla
skazywanych dziennikarzy i nawet
„zmienia wyroki”.
Konkludując, dr Hajdasz mówiła o stałym monitoringu procesów zamiast regulacji. Jeśli mamy wiedzę i robimy te raporty, to one mówią dużo więcej
i może więcej zrobią dla poszerzenia wolności słowa niż paragrafy, regulacje czy konkretne przepisy. Jeśli nie możemy zmienić
przepisów, to róbmy monitoring tego co się
u nas dzieje.
Całą konferencję można odsłuchać w formie wideo na portalu SDP:
https://sdp.pl/monitoring-i-pomoc-relacja-z-konferencji-cmwp-sdp-w-obronie-dziennikarzy/. 
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W twojej twórczości dramaturgicznej
ważne miejsce zajmują sztuki historyczno-polityczne, takie jak „Generał”,
„Buława”, „Nowy Legion”, „Witaj Barabaszu”. Ale nie szukasz w naszej historii zdrowych mitów…
acznę od tego, że okres sztuk
polityczno-historycznych, zdaje się, mam już za sobą, ponieważ jestem w innym miejscu mojego
pisania. Interesuje mnie człowiek jako taki, można powiedzieć „nagi”, bez
naleciałości polityczno-historycznych.

Z

Interpretujesz pewne osoby i zdarzenia, tak jak w tekście „Generał”. Bohater (aluzja do autora stanu wojennego)
ma stanąć przed sądem. Ty dajesz mu
szansę na oczyszczenie, z której on nie
korzysta. Czy tak?
Poniekąd tak. Pomysł dramaturgiczny sztuki zasadza się na tym, że generał jest utrzymywany w przekonaniu,
iż ma stanąć przed sądem, podczas gdy
to nigdy nie nastąpi, nie usłyszy nigdy
wyroku. Ale on o tym nie wie. Jest przekonany, że wyrok zapadnie, że proces

Ta sztuka jest moim hołdem dla Mickiewicza, moją pieśnią
na cześć literatury, ducha i myśli Mickiewicza...

Jarosław Jakubowski (ur. 1974) ma w dorobku kilkadziesiąt sztuk teatralnych
i słuchowisk radiowych.

Obudzić Polaków
z chocholego snu

Z Jarosławem Jakubowskim, dziennikarzem, poetą, pisarzem
i dramaturgiem, rozmawia Piotr Samolewicz
Fot. Archiwum Jarosława Jakubowskiego
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Interesują mnie relacje człowieka
z drugim człowiekiem, z Bogiem, z nicością. Natomiast nurt, o którym wspomniałeś, dotykał zwykle postaci czy też
zjawisk nieoczywistych, kontrowersyjnych, po części zapomnianych, ale też
takich, które do tej pory nie doczekały
się jasnego zdefiniowania czy chociażby opisania. Mam na myśli na przykład
marszałka Rydza-Śmigłego w sztuce
„Buława”. Jest on postacią w półcieniu.
Bardzo mnie zaciekawił ten człowiek
i ostatni okres jego życia.
Czy faktycznie po przyjeździe do okupowanej Warszawy chciał się spotkać
z gen. Roweckim „Grotem”?
Ze źródeł, w których szperałem, można
wysnuć taki wniosek, ale ja nie mam
takiej wiedzy. Cała szuka jest moją fantazją opartą na przesłankach historycznych.
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da mu okazję wytłumaczyć swoje racje i oczyścić się z, jego zdaniem, niesprawiedliwych zarzutów. Dopiero pod
koniec tej historii generał staje twarzą
w twarz z prawdą, że realny sąd nad
nim toczą widzowie, czyli my, potomni.
Jest to jedyna forma sądu, która go spotka. Możemy też mówić o sądzie w wymiarze eschatologicznym, który w tej
sztuce jest obecny.
Dlaczego w sztuce „Nowy Legion” pojawia się duch Mickiewicza?
Ta sztuka jest moim hołdem dla Mickiewicza, moją pieśnią na cześć literatury, ducha i myśli Mickiewicza, który
mnie wtedy mocno fascynował. Szczególnie interesowało mnie w nim połączenie słowa z czynem, czyli to, że
w pewnym momencie potrafił zarzucić
pisanie na rzecz działania i konkretnego czynu. Mało jest w naszej historii
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przykładów, by wybitny pisarz i poeta
wziął się za wojaczkę. To wynikało z filozofii Mickiewicza, który chciał, by jego słowo natchnęło naród i by tak naprawdę stało się ciałem.
W sztuce pojawiają się postaci rzeczywiste i zmyślone, na przykład znany
reżyser filmowy.
ak. Trudno, żeby nie pojawiła się
taka aluzja w sytuacji, kiedy Andrzej Wajda wyreżyserował „Pana Tadeusza”. Przez całą drugą połowę
XX wieku i początek XXI był powszechnie uważany za wieszcza naszej kinematografii, za architekta narodowej
wyobraźni. Wajda towarzyszył nam jak
Mickiewicz swoim współczesnym. Ale
oczywiście jest to forma satyrycznego spojrzenia na współczesność tamtego momentu, bo sztuka powstała
w 2013 roku, a więc minęło już osiem
lat i w tym czasie wiele się zmieniło.

T

Pozwalasz sobie na ironię, bo Mickiewicz jest niezadowolony z filmu Wajdy o Wałęsie.
Są to echa sporów między lewicą i prawicą. Między zwaśnionymi stronami pojawia się Mickiewicz w celu zjednoczenia Polaków, obudzenia ich z chocholego
snu. Otrzeźwienia ze stanu upojenia.
Stan letargu, snu, jest też typowy dla
bohaterów sztuki „Nareszcie możemy
być źli”. Dwa polskie małżeństwa wypoczywają nad ciepłym morzem, ale
mężczyźni nie mogą pozbyć się koszmarów o pewnej tragedii lotniczej
i przegranych powstaniach.
Wyjeżdżając daleko do „kurortu mórz
południowych”, ci mężczyźni ciągną za
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sobą długi, czarny welon polskości, polskich powstań, tragedii narodowych,
w tym również tej ostatniej, czyli katastrofy smoleńskiej, bo są nosicielami
bakcyla polskości. Tę sztukę napisałem
kilka miesięcy po katastrofie. Miałem
świeżo w pamięci te wszystkie obrazy, słowa, emocje, ale poniekąd mogę
też powiedzieć, że ona mi się przyśniła, że sobie wyśniłem ten kurort mórz
południowych. On też nie jest konkretnym miejscem, ale bardziej duchowym
odosobnieniem tych dwóch par, miejscem, w którym mogą spojrzeć na nasz
kraj z oddali, mogą też przyjrzeć się sobie w świeży sposób.
Wybudzają się ze snu dopiero wtedy,
gdy zabijają playboya, który podrywa
im żony.
Oni próbują określić siebie, zdefiniować
wobec tubylców jako Polacy, zrozumieć,
co to znaczy być Polakiem. Starają się
„wybić na niepodległość”, pozbyć się
kompleksów, które często towarzyszą
nam, Polakom, w zetknięciu z krajami
bogatego Zachodu, które są zamożniejsze, a jednocześnie mają żywotną, ekspansywną i niezakompleksioną kulturę.
Z czego miałyby wynikać nasze kompleksy?
Jest to kompleks prowincjuszy, kompleks pewnej gorszości wobec świata,
który nie zaznał tych wszystkich tragedii, jakie nas spotkały. A jednocześnie
w tym kompleksie jest poczucie wyższości, bo staramy się kompensować
traumy historyczne szczególnym poczuciem misji ciążącej na naszym narodzie, państwie. Tak to widziałem wtedy
i tak to widzę chyba teraz.

W sztuce „Witaj Barabaszu” twój Barabasz nie przyjmuje ciężaru życia darowanego przez Chrystusa, nie nawraca
się, tylko idzie własną drogą. Inaczej
niż w wielkiej powieści Lagerkvista
„Barabasz”.
Zainspirował mnie wiersz Herberta
„Domysły na temat Barabasza”. Herbert w tytule zaznacza, że snuje tylko
przypuszczenia na jego temat. W swoim wierszu pisze wyraźnie, że Barabasz
po uwolnieniu znika, by zająć się zwykłym życiem jak większość z nas. Bara-

naszym życiu społecznym ciąży brak
ekspiacji.
oże nie tyle ekspiacji, bo odbywa się ona zwykle w sercu
człowieka, natomiast w życiu
społecznym brakuje mi jasnej, czytelnej, wyrazistej cezury, która by odcinała tę podłą przeszłość, a jednocześnie
otwierała na przyszłość. Nie chcę powiedzieć, że lepszą, ale inną, nieobciążoną balastem komunizmu. Brakowało
czegoś na kształt Norymbergi, o której
pisze też Wojciech Tomczyk w swoim

M

Nastąpiło pomieszanie pojęć dobra i zła, kata i ofiary.
Często kaci przywdziewają szaty ofiar, a ofiary są
pozbawiane prawa głosu. Powstał chaos pojęciowy, który
nie sprzyja wzrastaniu społeczeństwa obywatelskiego.
basz Herberta jest figurą współczesnego człowieka, który mając do czynienia
z takim darem, jakim była śmierć Chrystusa na krzyżu, świadomie lub nie
ten dar odrzuca w imię trywialnych
kwestii, takich jak konsumpcja, dobra
materialne, kariera itd. W tym sensie Barabasz jest postacią na wskroś
współczesną.
Bo i temat jest współczesny: brak lustracji w Polsce.
Tak, ułomność lustracji i naszych rozliczeń z przeszłością. Ten bezmiar
krzywdy ludzkiej, która nie została w jakiś sposób zrekompensowana.
Te bezimienne ofiary komunizmu, które zniknęły w nurcie dziejów.
Tak jakbyś chciał powiedzieć, że na
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dramacie. Uważam, że taki symbol byłby przydatny do budowy społeczeństwa
obywatelskiego i demokratycznego. Nastąpiło pomieszanie pojęć dobra i zła,
kata i ofiary. Często kaci przywdziewają szaty ofiar, a ofiary są pozbawiane
prawa głosu. Powstał chaos pojęciowy,
który nie sprzyja wzrastaniu społeczeństwa obywatelskiego. Skutki tego obserwujemy dzisiaj. Nakładają się na to
jeszcze takie kwestie, jak choćby media,
szczujące jedno plemię na drugie. Mamy więc obraz bardzo niewesoły.

Sztuki Jarosława Jakubowskiego, grywane na deskach teatrów, w PR i TVP, zostały
wydane w trzech tomach: „Generał i inne
dramaty polityczne”, „Prawda i inne dramaty”, „Witaj Barabaszu”.
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Kardynał

Stefan Wyszyński
– niekoronowany król Polski
Tekst i zdjęcia Maria Giedz
Uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego miała się odbyć 7 czerwca 2020 roku, ale z powodu zagrożenia epidemiologicznego została przeniesiona na
12 września 2021 r. Na miejsce owych uroczystości wybrano Świątynię Opatrzności
Bożej w Warszawie, ponieważ kard. Wyszyński był nie tylko wielkim Polakiem, mężem stanu, ale przede wszystkim Prymasem Polski.

P

onadroczną różnicę czasową,
a więc okres oczekiwania na beatyfikację, wykorzystano ustanawiając – uchwałą Sejmu i Senatu RP
z końca listopada 2020 r. – rok 2021 rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W związku z tym w wielu miejscach
zorganizowano wystawy, głównie plenerowe, wydano kilka większych publikacji, a nawet nakręcono film, nie
mówiąc już o najróżniejszych artykułach prasowych. Tak się złożyło – jedni
twierdzą, że to przypadek, inni, że za
sprawą Ducha Świętego – że przełożenie beatyfikacji o rok zbiegło się z dwiema okrągłymi rocznicami: 40. rocznicą
śmierci Prymasa, przypadającą na 28
maja, i 120. rocznicą Jego urodzin, którą obchodziliśmy 3 sierpnia 2021 r.
Wielu Polaków starszego pokolenia nazywało Prymasa „niekorowanym
królem Polski”. Czy można tak mówić
o kardynale Stefanie Wyszyńskim?
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Słowo „król” dotyczy osoby świeckiej,
a nie duchownej. Święty Jan Paweł II
nazwał kardynała Wyszyńskiego „Prymasem Tysiąclecia”, bo wprowadził
Kościół w Polsce w drugie tysiąclecie
chrześcijaństwa, a ponadto „takiego
Ojca, Pasterza i Prymasa Bóg daje raz
na tysiąc lat”. Natomiast określenie
„niekoronowany król Polski” nieoficjalnie przylgnęło do innego duchownego,
księdza Józefa Obrembskiego (powinno się pisać Obrębski, ale to on sam
zmienił swoje nazwisko) z Mejszagoły (żył w latach 1906-2011), miasteczka w rejonie wileńskim, gdzie powstał
jeden z siedmiu pierwszych kościołów
na Litwie fundacji Władysława Jagiełły.
Potem ten potoczny tytuł zamieniono
na oficjalny, nazywając Obrembskiego
„Patriarchą Wileńszczyzny” albo „Patriarchą kapłanów Wileńszczyzny”, też
nie do końca słusznie, gdyż patriarcha kojarzy się głównie z Kościołami
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Wschodu, również katolickimi, jak chociażby Kościół maronicki. Niemniej na
papieży też mówiło się „patriarcha Rzymu”, ale z tytułu tego zrezygnował Benedykt XVI w 2006 r. Na papieża Franciszka już się tak nie mówi.
róćmy jednak do Wyszyńskiego. Był niekwestionowanym autorytetem dla Polaków. Ks. arcybiskup Marek Jędraszewski,
metropolita krakowski, w homilii wygłoszonej podczas święta Bożego Ciała
3 czerwca 2021 r. mówił m.in. o chrześcijaństwie, które stanowi najważniejszy element zespalający polskie dzieje,
i o roli, jaką odegrał prymas Wyszyński,
gdy nasza suwerenność została mocno
osłabiona, nazywając Wyszyńskiego interreksem, a więc „międzykrólem”, albo „bezkrólem”, czyli osobą zastępującą w Rzeczypospolitej króla w okresie
bezkrólewia. Kardynał zapewniał ciągłość
z chwilą, kiedy Polska utraciła niezależność,
wolność, suwerenność polityczną w oczekiwaniu, kiedy ta wolność nastąpi.
Tak się złożyło, że po śmierci prymasa Augusta Hlonda, notabene tajemniczej, prawdopodobnie na skutek
otrucia w szpitalu, jak również śmierci
kilka dni później w wyniku tajemniczego wypadku samochodowego kolejnego hierarchy – biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego, którego typowano na
następcę prymasa Polski, 12 listopada
1948 r. Pius XII mianował na to stanowisko dotychczasowego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Został on
jednocześnie arcybiskupem Warszawy
i Gniezna. Był najmłodszym biskupem
w polskim episkopacie. Notabene też
miał zginąć. W styczniu 1949 r. przygotowano na niego zamach. Próba się nie

W
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powiodła, bo samochód Prymasa pojechał inną drogą niż przewidziały służby UB. Kolejny przypadek? A może to
Duch Święty, który przez całe życie wyznaczał drogę temu kapłanowi?

Dzieciństwo i młodość
Jadąc drogą wzdłuż rzeki Bug ze wsi
Nur, która niegdyś była ważnym miastem i stolicą Ziemi Nurskiej, do Małkini Górnej, a więc przez teren obecnego
województwa mazowieckiego (pogranicze Mazowsza i Podlasia), przejeżdża
się przez niewielką miejscowość o nazwie Zuzela. Historycy twierdzą, że do
1648 r. było to miasteczko położone na
szlaku handlowym. Odbywały się tam
targi. Od 1448 r. miało rangę parafii,
chociaż pierwszy kościół powstał jeszcze w 1406 r.
Na poboczu drogi, tuż przy wjeździe do wsi, stoi pod zadaszeniem spora kolorowa tablica informująca, że:
„Tu urodził się w R.P. 1901 Sługa Boży
Prymas Tysiąclecia Ksiądz Kardynał
Stefan Wyszyński”. Dalej widać potężną budowlę neogotyckiego, wzniesionego w latach 1908-1913 z czerwonej cegły kościoła p.w. Przemienienia
Pańskiego. Wcześniej w tym miejscu
stał drewniany kościół, z którego przeniesiono część barokowych sprzętów
liturgicznych. Do dzisiaj zachowała
się chrzcielnica, przy której przyszły
Prymas Polski został ochrzczony. Stoi
w nawie głównej po prawej stronie. Jest
też, w bocznym ołtarzu, przeniesiony
ze starego kościoła, obraz Matki Bożej
Częstochowskiej, przed którym często
modlił się mały Stefan. Od modlitwy
przed tym obrazem w Zuzeli narodził 
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Wojna, okupacja,
Powstanie Warszawskie

L
Zuzela, zrekonstruowany budynek dawnej szkoły, do której uczęszczał kard. Wyszyński oraz neogotycki
kościół p.w. Przemienienia Pańskiego.

się silny związek Prymasa z Panią z Jasnej Góry: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Ta jego maryjność była nieprawdopodobna.
Po latach, a dokładnie w 1987 r.,
czyli już po śmierci Prymasa, na placu
przed fasadą kościoła stanął na wysokim postumencie pomnik, jak podaje
napis, „Syna Ziemi Zuzelskiej”, odlany ze spiżu według projektu Leona Machowskiego.
Po drugiej stronie drogi, naprzeciwko kościoła, widać drewniany, parterowy dom kryty gontem. Dawniej
mieściła się w nim szkoła, a dokładnie
izba lekcyjna i mieszkanie nauczyciela. Obecnie, po renowacji, został on zamieniony na Muzeum lat dziecięcych
Prymasa, który pomiędzy rokiem 1908
a 1910 pobierał tu nauki. Przy parkanie
znajduje się spora tablica z zapisanym
fragmentem homilii ks. kard. Wyszyńskiego, wygłoszonej podczas uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej w Częstochowie 15 sierpnia 1977 r.: Szkoła
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musi dać dzieciom i młodzieży miłość do
Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej
i narodowej.
alszą naukę Wyszyński pobierał
w Andrzejewie, odległym o kilkanaście kilometrów na północ
od Zuzeli. To tam przeprowadzili się jego rodzice, Stanisław i Julianna z Karpiów Wyszyńscy. Ojciec był organistą.
Andrzejewo dla dziewięciolatka nie było najszczęśliwszym miejscem, gdyż już
pod koniec października 1910 r. zmarła jego matka. Została pochowana na
miejscowym cmentarzu. Niemniej to
w Andrzejewie w maju 1911 r. przyszły
Prymas przystąpił do pierwszej komunii, a dwa lata później otrzymał sakrament bierzmowania.
Uczył się też w Warszawie, w Łomży, we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu swoich 23. urodzin,
a więc 3 sierpnia 1924 r. Następnie wyjechał na studia do Lublina, a potem udał
się w podróż studyjną do Austrii, Włoch,
Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.

D

ata 1939-1945 są najsłabiej opracowane przez biografów kard.
Wyszyńskiego. Może dlatego, że
w okresie okupacji Wyszyński, z polecenia włocławskiego biskupa pomocniczego Michała Kozala (wyniesionego
na ołtarze w 1987 r.), ukrywał się przed
aresztowaniem przez Gestapo w różnych miejscach. Był też kapelanem
ociemniałych w Kozłówce i Żułowie.
Od czerwca 1942 r. przebywał w Laskach pod Warszawą, gdzie Matka Róża Czacka założyła Towarzystwo Opieki
nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebniczek
Krzyża.
Kolejny przypadek czy działanie
Ducha Świętego? Przeniesienie uroczystości beatyfikacyjnych Prymasa na
12 września 2021 r. pozwoliło na dołączenie do nich również beatyfikacji
Matki Czackiej. Obie te beatyfikacje odbyły się w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego – bitwę
stoczono 12 września 1683 r.
Przedziwne, zrządzone przez Bożą
Opatrzność, sprzężenie dwóch zwycięstw
– chrześcijaństwa wobec nawały tureckiej
w 1683 r. i zwycięstwa kard. Wyszyńskiego. (…) Ksiądz Prymas nie oglądał zwycięstwa swojej pasterskiej posługi. On służył
Kościołowi i ludowi Bożemu mówiąc o miłości Chrystusa, która każe nie wątpić, nie
bać się, bo On – Chrystus jest zwycięzcą. (abp Marek Jędraszewski, Kraków,
3 maja 2021 r.)
Wyszyński w Laskach przebywał
aż do 1945 r. i pełnił tam funkcję kapelana, zastępując swojego nauczyciela,
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ks. Władysława Korniłowicza, u którego
wystąpiła choroba nowotworowa. Laski
są specyficznym miejscem, położonym
na skraju Puszczy Kampinoskiej, znakomicie nadającym się do konspiracji.
Nic dziwnego, że chronili się tam najróżniejsi ludzie: polska inteligencja,
ziemianie, partyzanci z AK. W lipcu
1944 r. dotarło do Lasek Zgrupowanie
Stołpecko-Nalibockie, przyprowadzone
z Nowogródczyzny przez kapitana Adolfa Pilcha. Tam też w okresie kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego działał szpital polowy. Ks. Stefan
Wyszyński, przyjmując pseudonim
„Radwan III”, został kapelanem akowców w grupie „Kampinos” oraz kapelanem szpitala powstańczego. W 1943
r. stał się też kierownikiem duchowym
grupy dziewcząt zwanych „Ósemkami”. Rok wcześniej wraz z Marią Okońską powołał do życia owe „Ósemki”,
czyli Instytut Świecki Pomocnic Maryi
Jasnogórskiej Matki Kościoła. Obecnie
jest to Instytut Prymasa Wyszyńskiego – wspólnota życia konsekrowanego.
Tak powstało „Miasto Boże” – „Civitas
Dei”, chociaż w pierwotnym zamyśle
Marii Okońskiej miało powstać „Miasto
Dziewcząt”.
Są takie drogi Boże, które krzyżują się
i schodzą wbrew własnej woli. Czuję, że tu
nie ma zupełnie mojej woli. Czuję, że ten
Wielki Ktoś zwraca ludzi ku sobie choć się
nie szukali. Macie prawo do wszystkiego,
co Dobry Bóg chce Wam dać przez to zejście
się dróg naszych. Byście wiele mogły brać,
w Waszym interesie leży, bym wiele posiadał. Wymadlajcie mi dary Boże, a ja będę
się odwzajemniać. Pełna miłość nas uleczy.
Idę z Wami łowić ryby Boże. (ks. kard. Wyszyński)
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Po zakończeniu wojny ks. Stefan
Wyszyński został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a wiosną 1946 r. otrzymał nominację na biskupa lubelskiego. Dwa
lata później, czyli w listopadzie 1948 r.,
papież Pius XII mianował Wyszyńskiego prymasem Polski, a w 1953 r. włączył
go do Kolegium Kardynalskiego.

Wypoczynek w Orzechowie
Ze wsi Stawiguda na Warmii jedzie
się przez las na południe. Najpierw są
Pluski z luksusowym hotelem obleganym głównie przez warszawiaków, a potem tylko las, podmokłe łąki i znów las
pomiędzy jeziorami. W pewnym momencie drzewa się przerzedzają. Tablica
informuje, że zaczyna się miejscowość
Orzechowo. Jest nawet skrzyżowanie
dróg gruntowych i znak ograniczający
prędkość do 30 km na godzinę. Po lewej stronie cmentarz, a zaraz za nim
zabudowania z czerwonej cegły: dawna plebania już prawie bez okien, budynek gospodarczy niemal bez dachu
i… zadbany kościół. Wokół żywego ducha. Słychać tylko żaby, ptaki i nawet
przy lekkim wietrze szum traw oraz
drzew. Teren niezwykle urokliwy, wymarzony na wakacje w głuszy. Ale ten
kościół? Na drzwiach wisi kartka z informacją, że msza św. odprawiana jest
w każdą niedzielę o godz. 11, więc tylko wówczas można zobaczyć wnętrze
świątyni. Zresztą niesamowite. Pełno
tam jelenich rogów. Zrobiono z nich żyrandol, chrzcielnicę, świecznik, a nawet
ułożono poroże na mensie ołtarzowej.
Może to z czasów, kiedy w niedalekim
Łańsku funkcjonował tajny ośrodek
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wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów
i wieś wysiedlono, bo były potrzebne
tereny łowieckie? Interesujący jest też
drugi, drewniany żyrandol, znacznie
wcześniejszy, upamiętniający mieszkańców poległych podczas I wojny światowej. Umieszczono na nim 43 nazwiska, w większości kończące się na „ski”,
jak Kasprowski, lub „ek”, np. Wieczorek,
albo Niemierza – wszystkie wedle ówczesnej władzy typowo niemieckie.
ie wiadomo, jak to się dzieje, ale
w niedziele kościół jest pełen
wiernych, a przecież w Orzechowie mieszka tylko jedna rodzina leśniczego. Historycy podają, że Orzechowo
jako osada młyńska istniało w drugiej połowie XVI w. Mieszkali tam Polacy. W XIX w., kiedy państwa polskiego nie było, mówiono o niej „królewska
wieś chłopska”. To dla mieszkających
tu Polaków na początku XX w. założono
cmentarz katolicki i zbudowano kościół
w stylu neogotyckim p.w. Jana Chrzciciela. Przed II wojną światową mieszkało tu 14 rodzin. Mieli oprócz kościoła szkołę, kuźnię i dom parafialny. A po
wojnie okazało się, że mieszkańcami
są Niemcy. Chociaż znali język polski
i przynależeli do Kościoła katolickiego,
trzeba było ich eksmitować. Mieli pojechać do Niemiec. I tak zrobili. Ostatni
opuścili Orzechowo w 1977 r.
Zanim jednak do tego doszło, było lato, a dokładnie początek sierpnia
1953 r. Prymas Stefan Wyszyński pod
datą 5 sierpnia 1953 r., a była to środa,
zapisał w swoim dzienniku:
Przybyliśmy do tego pustkowia na
godz. 17.00. Mam do dyspozycji kościół
z Najświętszym Sakramentem, duży
dom plebański, dwie siostry z Olsztyna

N

Orzechowo, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, przy którym kard. Wyszyński spędzał 10-dniowe wakacje w 1953 r.
Mimo, że we wsi mieszka tylko jedna rodzina, w każdą niedzielę we mszy św. uczestniczy sporo wiernych.

z seminarium, które prowadzą nam gospodarstwo. Ksiądz Kanonik Padacz jest mi towarzyszem. Uchodzę za księdza Profesora.
Chyba to nie konspiracja. Na razie pada
deszcz. Na miejscu jest niewielka wioska,
w której przebywa 20 kobiet i jeden jedyny
mężczyzna. Kościołem opiekuje się staruszka Warmianka, matka 5 synów, którzy są
wszyscy za granicą.
Z kolejnego zapisu, z 14 sierpnia
1953 r. dowiadujemy się, że:
Dziś dobiega końca nasz krótki wypoczynek w Orzechowie. Jutro po obiedzie wracamy do Stolicy. Spędziliśmy z ks. Padaczem
lato leśnych ludzi, na całkowitej niemal
włóczędze wśród lasów i jezior, niemal nie
spotykając ludzi, których tu bardzo mało.
Wioska jest niemal w połowie wyludniona,
położona uroczo. Ile tu jest w lasach jezior,
trudno obliczyć. Niektóre cudowne jak jezioro Pluszne (Plusk), Świetne i inne. W którąkolwiek stronę nie wyjdzie się z Orzechowa zawsze można trafić, w odległości pół
do dwóch kilometrów, na jezioro otoczone
lasem. Spotykani ludzie niemal wszyscy
mówią po polsku, nie spotkaliśmy takiego,
który nie rozumiał języka polskiego. Wszyscy dobrze odpowiadają pochwalonego czystym językiem. (…) Nasza miejscowość to
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krawędź Warmii. Lud jest bardzo religijny;
każdego dnia naszego pobytu przychodziło kilka osób do spowiedzi św. i przeszło 10
do Komunii św. Dobrze śpiewają po polsku,
wiele pieśni nowych, chociaż można znaleźć
tu śpiewniki niemieckie. Modlitewnik diecezjalny po polsku, jest dobrze zredagowany,
ale to książki przedwojenne. Dziś cenzura
nie pozwala drukować książek religijnych
dla tych ludzi. Jest to zbrodniczość, nie dająca się obliczyć w następstwach swoich.
Z braku książek polskich ludzie ci z konieczności sięgają po książki niemieckie. A tu
trzeba dać to, co budzi zaufanie. Ludzie ci
nie wezmą do ręki gazety komunistycznej i książki. Łudzi się rząd, gdy myśli, że
można repolonizować tych ludzi na lekturze
o Marksie i Engelsie, Stalinie i bohaterach
Polski Ludowej. Oni ich nie rozumieją i nie
chcą ich uznać. Natomiast chętnie czytaliby
historię Narodu Polskiego i literaturę polską.
Nieszczęściem dla Polski jest, że Warmia
wróciła w okresie komunizowania do Polski.
Ale przeszli zwycięsko przez germanizację,
to przejdą zwycięsko przez komunizowanie.
Lud jest bardzo uprzedzony do wysokich panów z Warszawy, jak z przekąsem powiedział nam stary Warmiak, grodzący płoty przed dzikami. (…) Ciężkim
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utrapieniem dla ludzi jest UB. Dziś w nocy przyszli po człowieka, by odsiedział rok
więzienia za zabranie drzewa z lasu na
ogrodzenie płotu. A drzewa tego leżą całe
zwały; nikt go nie sprząta, nikt nie przecina
wybujałych zagajników, które schną z ciasnoty. Wydaje się, że zamiast posyłać starego człowieka do więzienia, gdzie będzie
żywiony na koszt państwa, lepiej byłoby go
zobowiązać do oczyszczenia kwatery lasu.
Ale to nie jest postępowe rozumowanie.
Śledzimy starannie ślady polskości.
W kościele wisi ogromny drewniany żyrandol, w kształcie dzwonu, pomnik po poległych z 1914-1918 roku. Na 43 nazwiska
poległych 30 jest polskich. (…) Podobnie na
cmentarzu grzebalnym, większość nazwisk
na nagrobkach polskich, chociaż imiona
niemieckie. Tabliczki na ławkach kościelnych są niemal wszystkie wypełnione polskimi nazwiskami.
Ostatni zapis przypada na 15 sierpnia 1953 r.: Uroczystość Wniebowzięcia.
Obydwaj z Ks. Padaczem duszpasterzujemy. (…) Przyszła wielka liczba wiernych,
śpiewają pięknie po polsku.

Represje i odosobnienie

P

onad miesiąc od powrotu z wypoczynku w Orzechowie, w piątek
25 września 1953 r. jeszcze przed
północą Prymas Polski został aresztowany. Dlaczego? Bo, mówiąc krótko,
trzeba było zlikwidować polski Kościół,
wiarę w Boga, religijność, tradycję. Nie
pasowało to do nowej rzeczywistości. Mówiono: „Bóg to przeżytek”, „Boga nie ma”, „religia to opium dla ludu”.
W ZSRR, w NRD, w Czechosłowacji…
rozwiązywano seminaria, zakony, zamykano kościoły. W Polsce miało być
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tak samo, ale na przeszkodzie stał Prymas. Udało się „pozbyć” prymasa Hlonda, kilku biskupów, księży, ale nie Wyszyńskiego. Zamach się nie powiódł. Co
prawda podpisano 14 kwietnia 1950 r.
„Porozumienie” pomiędzy episkopatem
a rządem, za co Wyszyński był krytykowany i co wywołało zdziwienie, a nawet
oburzenie papieża, jednak peerelowski
rząd nie wywiązywał się z niego. Wręcz
dopuścił się aresztowania Prymasa bez
sądu, bez wyroku. Poczekał tylko na
śmierć sowieckiego wodza Józefa Stalina i powstałe wokół tego zamieszanie.
perspektywy lat „Porozumienie”
było konieczne. W 1949 r. komunistyczna władza ogłosiła przejęcie obsadzania stanowisk kościelnych
(w 1953 r. Rada Państwa ogłosiła dekret
o „tworzeniu, obsadzaniu i znoszeniu
duchownych stanowisk kościelnych”),
następnie ustanowiła zarząd komisaryczny nad placówkami Caritasu (ponad
900 żłobków, przedszkola, szkoły, internaty, przychodnie, punkty apteczne…),
wreszcie powołała ruch księży patriotów popierających władzę ludową, którego celem było uniezależnienie się polskiego Kościoła katolickiego od Rzymu
i podporządkowanie go komunistycznej
władzy w Polsce. Mimo „Porozumienia”
nadal stosowano represje wobec duchowieństwa, a 2 maja 1950 r. ogłoszono
konfiskatę majątków ziemskich należących do Kościoła. Na mocy „Porozumienia” udało się jednak Wyszyńskiemu
uzyskać gwarancję autonomii Kościoła,
swobodę nauczania religii, duszpasterstwo więzienne oraz zachowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Aresztowanie Prymasa było szokiem dla wszystkich. Wywołało

Z

poruszenie na całym świecie. W ParyJasnogórskie Śluby Narodu Polskiego,
żu w ramach protestu wywieszono jektóre były odnowieniem królewskich
go wielki portret. Czy dzisiaj paryżaślubów lwowskich Jana Kazimierza
nie też by się tak zachowali? Prymasa
w ich trzechsetną rocznicę. Tam rówinternowano w Rywałdzie, w Stoczku
nież przygotowywał się do wprowadzepod Lidzbarkiem Warmińskim, w Prudnia Polski w drugie tysiąclecie chrześciniku Śląskim i w Komańjaństwa, inaugurując, już
czy. Razem trzy lata bez
po wyjściu z internowania,
W okresie
jednego miesiąca i trzech
3 maja 1957 r., Wielką Nointernowania
dni. Wyszedł z tego swowennę. Obchody milenijne
istego więzienia na swoodbyły się 3 maja 1966 r.
niemal
ich warunkach i – tak
na Jasnej Górze.
każdego dnia
jak „Porozumienie” byrobił notatki,
ło „zwycięstwem” komuNiezłomni
opisując nie
nistycznego prezydenta
tylko sytuację,
Bolesława Bieruta – tak
róćmy jeszcze
w jakiej się
uwolnienie Wyszyńskiego
do momentu
znajdował, ale
było zwycięstwem Kościoaresztowania
także swoje
ła katolickiego w Polsce.
i przebywania Prymasa
przemyślenia,
Niemal wraz ze zwolnie„w miejscach odosobniewydane później
niem Prymasa do szkół
nia” oraz jego powrotu na
jako „Zapiski
wróciło nauczanie religii
urząd prymasowski. Od
więzienne”.
(dość szybko władze wypoczątku pobytu kard. Wycofały się z tego), uchyloszyńskiego na Miodowej
no dekret o obsadzaniu
towarzyszył mu sekretarz
stanowisk kościelnych, a także umożks. Antoni Baraniak, który wcześniej był
liwiono powrót biskupów na ziemie zasekretarzem prymasa Augusta Hlonchodnie i północne.
da. W 1951 r. został on nominowany do
godności biskupiej. Święceń biskupich
omimo odizolowania, braku konudzielił mu prymas Wyszyński, który
taktu ze światem zewnętrznym,
mianował go dyrektorem sekretariatu.
Wyszyński nadal kierował polKardynał Wyszyński w momencie
skim Kościołem. Nie był torturowany fiaresztowania nie wiedział, że tego sazycznie, a jedynie próbowano go złamać
mego dnia władze aresztowały nie tylpsychicznie. Bezskutecznie. W okresie
ko jego, ale również bp. Baraniaka. Jedinternowania niemal każdego dnia ronak to było zupełnie inne aresztowanie.
bił notatki, opisując nie tylko sytuację,
– Antoni Baraniak jest przykładem
w jakiej się znajdował, ale także swoje
człowieka w Kościele, o którym nie piprzemyślenia, wydane później jako „Zaszą gazety, którego nazwisko przestapiski więzienne”. Na przykład w Stoczje się wymieniać, gdy tylko umrze. On
ku Warmińskim napisał „Akt osobistego
działał po cichu, skromnie, nigdy nie dooddania się Matce Najświętszej”. Natokumentował w sposób spektakularny
miast w Prudniku i Komańczy powstały

W
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Po wyjściu z więzienia Baraniak naswoich osiągnięć. Był taką osobą, która
wet nie opisał tego co przeżył, a przepomaga, wspiera tego, który ma ważną
żył dużo. Torturowano go w sposób wyi trudną rolę do spełnienia – mówi dr Jojątkowy i niezwykle perfidny. Mimo to
lanta Hajdasz, autorka trzech filmów
nie chciał być bohaterem. Opowiadają
dokumentalnych poświęconych arcybio tym filmy Jolanty Hajdasz.
skupowi Baraniakowi (nominację arcy– Moim zdaniem, prymas Wyszyńbiskupią otrzymał w 1957 r.).
ski wiedział, co przeżył w więzieniu
ocenie wielu abp Baraniak
abp Baraniak i to doceniał. To zapewrównież winien być beatyne z jego inicjatywy papież mianował
fikowany, bo gdyby nie jego
biskupa Baraniaka metroniezłomna postawa, to być
politą poznańskim, obmoże kard. Wyszyński nidarował go wówczas najczego ważnego nie mógł– Gdyby nie
wyższym honorem, jakim
by dokonać, bo pokazowy
arcybiskup
mógł. Można powiedzieć,
proces, jaki UB przygotoBaraniak, nie
że awansował go, a miał
wywała przeciwko Barabyłby możliwy
do czynienia z człowieniakowi, mógłby skompowrót Prymasa
kiem niewielkiej postupromitować nie tylko
po okresie
ry, skromnym, cichym,
Prymasa, ale i cały Kościół.
uwięzienia.
schorowanym po wyjściu
– Gdyby nie arcybiskup
A gdyby
z więzienia. Dla wielu to
Baraniak, nie byłby możlinie prymas
było absolutnym zaskowy powrót Prymasa po
Wyszyński, nie
czeniem, że ktoś taki ma
okresie uwięzienia. A gdybyłoby kardynała
stanąć na czele najstarby nie prymas Wyszyński,
Wojtyły, a potem
szej polskiej diecezji. Panie byłoby kardynała Wojmiętajmy też, że archityły, a potem Jana Pawła II,
Jana Pawła II...
diecezja w Poznaniu jest
co można podsumować w
bardzo ważna w polskim
ten sposób, że dzieje PolKościele. Katedra w Poznaniu jest matski, dzieje Kościoła, a nawet dzieje Euką katedr w Polsce, jest zbudowana na
ropy potoczyłyby się inaczej. Nie wiemy
gruzach świątyni z czasów Mieszka I
jak, ale inaczej. W pewnym momencie
i Bolesława Chrobrego, więc zawsze ma
od tego kapłana zależało bardzo wiedodatkowe znaczenie dla Polski, kto
le, tylko oczywiście wówczas nikt sobie
stoi na czele poznańskiego Kościoła.
z tego nie zdawał sprawy. Natomiast na– Zgodzono się, żeby arcybiskup Baszą powinnością dzisiaj jest zauważenie
raniak tę funkcję pełnił, nawet władza
tego, pamięć o abpie Baraniaku. Torturanie zaoponowała, ponieważ wszyscy
mi w więzieniu na Rakowieckiej w Warbyli pewni, że umrze, bo był w ciężkim
szawie przez 27 miesięcy usiłowano go
stanie zdrowia po wyjściu z więzienia.
zmusić do zeznań przeciwko PrymasoWypuszczono go z więzienia na Rakowi. A on się nie ugiął, nie załamał i niwieckiej tylko dlatego, żeby katolicki
gdy nie zgodził się na współpracę z UB
biskup nie umarł w komunistycznym
– kontynuuje Hajdasz.

więzieniu, bo tego nie można by było ukryć. Z więzienia zwolniono go
w skandalicznych warunkach. Abp. Baraniaka przewożono tuż przed Nowym
Rokiem w trzaskający mróz, w letnim
płaszczu, odkrytym samochodem. On
nie miał prawa przeżyć tej podróży
z Warszawy do miejsca internowania
w Marszałkach. Mówili o tym świadkowie, którzy znali to wydarzenie. A mimo to, zrządzeniem Opatrzności, on
jeszcze przez 20 lat pełnił swoją posługę, i to w bardzo ważnych momentach,
będąc wielkim wsparciem dla Prymasa.
– Można przywołać rok 1965 – list
biskupów polskich do niemieckich. Bez
arcybiskupa Baraniaka nie wiadomo,
jak zakończyłyby się prowokacyjne manifestacje organizowane przeciwko temu listowi. Całe milenium, Sobór Watykański II i wprowadzanie postanowień
soborowych w Polsce, to był abp Baraniak. On stał na czele komisji, która się
tym zajmowała. Prymas doceniał Antoniego Baraniaka, przyjaźnił się z nim.
Mówią to wszyscy, którzy znali ich obu
– wyjaśnia Hajdasz.
Potwierdzają to słowa blisko 45-minutowego przemówienia żałobnego
wygłoszonego przez kard. Wyszyńskiego podczas uroczystości pogrzebowych
abp. Baraniaka 18 sierpnia 1977 r.:
Biskup Baraniak uwięziony (…) był dla
mnie niejako osłoną. Na niego bowiem spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas
gdy mnie w moim odosobnieniu przez trzy
lata oszczędzano. Nie oszczędzano natomiast biskupa Antoniego. Wrócił na Miodową w 1956 roku tak wyniszczony, że
już nigdy nie odbudował swojej egzystencji psychofizycznej. Pozostał człowiekiem
drobnym (…) choć niezwykle aktywnym,
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podejmującym każdy trud bez wahania.
(…) O tym co wycierpiał można się było
dowiedzieć tylko od współwięźniów. (…)
Domyślałem się, że mój względny spokój w więzieniu zawdzięczam jemu, bo on
wziął na siebie jak gdyby ciężar całej odpowiedzialności Prymasa Polski. To stworzyło między nami niezwykle silną więź.
Wyraża się ona z mojej strony w głębokim
szacunku dla tego człowieka, a zarazem
w serdecznej wdzięczności wobec Boga, że
dał mu tak wielką moc, iż mogłem się na
nim spokojnie oprzeć...
Dr Hajdasz twierdzi, że: – Nie ma
powszechnej wiedzy, jaką rolę odgrywał arcybiskup Baraniak w życiu
Prymasa. Był osobą mało znaną, która ofiarnie wykonała zadanie, jakie
Opatrzność przed nim postawiła. My
jesteśmy winni pamięć o nim, trzeba
przypominać, że ktoś taki istniał, działał. Wiedza o takich osobach jest niestety ciągle jeszcze skrywana, manipulowana, zasługi takich osób jak abp
Baraniak są ukrywane i pomijane. Mamy z tym do czynienia przynajmniej od
końca wojny, a po upadku komunizmu
też się niestety nie wszystko zmieniło
w tej materii. Więc tak naprawdę ciągle
jesteśmy skazani na odkrywanie prawdy, która powinna być dawno znana,
zbadana i być dosłownie na wyciągnięcie ręki dla każdego.
Są jeszcze dwie ciekawostki związane z kardynałem Wyszyńskim, o których wspomina dr Hajdasz.
– Prymas Wyszyński nie wiedział, że
swoją nominację na prymasa zawdzięczał arcybiskupowi Baraniakowi, ponieważ to Antoni Baraniak przekazał do
Watykanu wolę umierającego prymasa Hlonda, że jego następcą ma być
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w więzieniu. Jakby zamknął tę sprawę,
świeżo wyświęcony, najmłodszy człożeby nie drażnić nikogo. Ale to nie oznanek Episkopatu, arcybiskup lubelski Steczało akceptacji dla zła i ludzkiej podłofan Wyszyński. Antoni Baraniak przez
ści – dodaje Jolanta Hajdasz.
swoje osobiste kontakty w nuncjaturze apostolskiej, przez ambasadę Polski
w Szwajcarii przekazał najpierw tam
Bachledówka
informację, aby dotarła do papieża i po
tym papież błyskawicznie nominował
iewiele osób wie o istnieniu na
Stefana Wyszyńskiego na prymasa. Był
Podhalu, a dokładnie na wzgóto rok 1948, czyli okres szalejącego starzu zwanym Bachledówką, rozlinizmu. Więzienia były pełne. A papież
ciągającym się pomiędzy dwiema wiozaufał księdzu Baraniakowi. Prymas
skami: Czerwiennem i Ratułowem,
Wyszyński dowiedział się o tym dopiedrewnianego domu oo. Paulinów. Jeżero po wyjściu z więzieli już tam zawitają, to
nia, z dokumentów odudają się do dużego, nodanych przez SB. Dzisiaj
wo wybudowanego kote materiały znajdują się
ścioła p.w. Matki Bożej
w IPN.
Jasnogórskiej. W końcu
Kolejny epizod doto sanktuarium. Warto
tyczy komunistycznejednak przejść na drugo prezydenta Bolesłagą stronę drogi, gdzie
wa Bieruta, głównego
wśród drzew stoi stary,
sprawcy internowania
drewniany dom. W jekard. Wyszyńskiego i bigo wnętrzu znajduskupa Baraniaka. Kiedy
je się nieduża kaplica
kardynał dowiedział się,
z obrazem Matki Bożej
że Bierut nie żyje, poCzęstochowskiej, przed
modlił się za niego, odktórą modlił się PryPrzed tą Madonną Prymas
Wyszyński modlił się
prawił mszę św., a pomas, ale i Karol Wojtyła.
codziennie, przebywając
tem modlił się za niego
Jest tam również wisząw Bachledówce na Podhalu.
Tu również modlił się do Maryi
do końca życia.
ca na ścianie malutka,
wspólnie z Karolem Wojtyłą.
– Ta modlitwa nie
misternie, tak po góraloznacza akceptacji mesku, rzeźbiona drewniatod działania Bieruta, bo rozliczenie jena kapliczka z Matką Bożą Ludźmiergo win to jest sprawa świecka i on w tę
ską, tą z najważniejszego na Podhalu
materię nie wchodził, nie domagał się
sanktuarium. Są też piękne malunki
ukarania winnych, nawet za torturowana szkle, a wśród nich Maryja z polskim
nie tak niewinnego człowieka, jakim był
orłem na piersi.
biskup Baraniak. Modlił się za człowiePrzez siedem kolejnych lat, między
ka. Również Antoni Baraniak wybaczył
rokiem 1967 a 1973, w lipcu, właśnie na
swoim oprawcom, nawet nie wystąpił
Bachledówce spędzał wakacje Prymas
o rehabilitację po tym, co się wydarzyło
Wyszyński.

Spieszyłem tutaj z radością. Miałem już
dużo sposobności zetknięcia się z Podhalem.
Najpierw w Białce Tatrzańskiej, gdzie przesiedziałem troje wakacji po dość ciężkiej
chorobie i tam odzyskałem zdrowie. A później w Zakopanem, na Jaszczurówce, w Poroninie i gdzie się da. (…) Delegacja górali
przybyła do Warszawy, aby mnie zaprosić.
Było to takie zaproszenie, że z nim nie można było za bardzo dyskutować, tylko trzeba było posłuchać. Tak serdecznie prosili,
że nawet mi zagrozili. Powiedzieli: – Myślem, że drugi raz nie będziem tu musieli przyjeżdżać. Zrozumiałem, co to znaczy
i nie chcąc narażać się góralom, poszedłem
za potrzebą serca i wyprawiłem się do Zakopanego. (Bachledówka, 30 lipca 1967 r.,
Stefan Wyszyński)
Aż dziw bierze, że można jakoś wygospodarować lipiec i tutaj raz na rok uciec.
Dosłownie, bo gdybym został w Warszawie, nie miałbym spokoju
ani chwili. A gdy wymknę
się na Bachledówkę i schowam się pod opiekę Matki
Bożej (…) to jakoś trochę
sił nabiorę i przy Bożej pomocy dalej ciągnę ten Boży
wielki wóz. (Bachledówka,
29 lipca 1973 r.)
I nabierał tych sił, po
czym tak pisał: „Idziemy
znów wzwyż, w Boże góry
i ku Bożemu niebu, stąpając
spokojnie, krok za krokiem,
po ziemi ojczystej. Rozpoczęliśmy wielką pracę dźwigania wszystkiego w nas
samych i w życiu Narodu
– ku górze. Ku Bożym górom, ku samemu Bogu – Soli
Deo…, abyśmy wewnętrznie
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przemienieni mogli spojrzeć Bogu samemu,
najlepszemu Ojcu – w twarz i jeszcze głębiej, w oczy. „Na górach widzi Pan…” Dlatego pniemy się wzwyż. Nie chcemy pełzać po
ziemi! I dlatego rozpoczęliśmy pracę dźwigania wszystkiego ku górze, wyciągania z dołów, przyprawiania skrzydeł… Mamy przecież podnieść całą Polskę wzwyż!... I dlatego
wołamy do wszystkich, którzy chcą usłyszeć
nasz głos: „Sursum corda!”, „W górę serca!”

***
Ks. kard. Stefan Wyszyński był postacią niezwykłą. Nawet dzieci z Legnicy, ze Stowarzyszenia od serca „Faustynka”, kiedy im zaproponowano, aby
namalowały Prymasa, który niespodziewanie w 1959 r. odwiedził Krzeszów, europejską perłę baroku, przedstawiły go w dość oryginalny sposób
i bardzo się do tego przyłożyły. Może to kolejny
przypadek? A może to
konsekwencja prymasowskiego testamentu,
jak abp Jędraszewski nazywa słowa wypowiedziane w 1981 r., niedługo przed śmiercią: Nie
jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś. Jesteśmy narodem, który ma
przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez tysiąclecie i spotęgowane w czasach
współczesnych. Chcemy żyć
i możemy żyć! Naród nie
jest na dziś, ani też na jutro.
Naród jest, aby był! (kard.
Stefan Wyszyński)

Kard. Stefan Wyszyński
w wyobraźni dzieci ze
Stowarzyszenia od Serca
Faustynka.
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Nauczanie i praktyka Prymasa Wyszyńskiego
mogą być inspirujące także dziś

Interreks
Z Grzegorzem Górnym,
publicystą, autorem
książek, znawcą
problematyki Kościoła,
rozmawia Jaromir
Kwiatkowski

Kim, Pana zdaniem, był Prymas Stefan
Wyszyński dla Polski i Kościoła?
iektórzy wobec Prymasa Wyszyńskiego używają tytułu interreksa. Taki tytuł przysługiwał
prymasom Polski w okresie bezkrólewia, czyli w czasie pomiędzy śmiercią bądź abdykacją jednego króla a elekcją następnego. Wtedy,
zgodnie z obowiązującym
prawem, prymas Polski był
głową państwa. Okres komunizmu był w Polsce
swoistym bezkrólewiem.
Władza, która została zainstalowana na sowieckich bagnetach, nie miała ani legitymizacji politycznej, ani społecznej.
Była władzą narzuconą, uzurpatorską. Władysław Gomułka powtarzał,
że najważniejsza bitwa o rząd dusz
toczy się między partią komunistyczną a Kościołem. Realnie ten rząd dusz
sprawował wtedy Kościół. Większość
narodu za swojego reprezentanta uważała Prymasa Wyszyńskiego, a nie przywódców partii. Tak więc tytuł interreksa
jest pierwszym, jaki przychodzi na
myśl, gdy analizujemy ówczesny kontekst polityczny.

N

Fot. archiwum
Grzegorza
Górnego

Czy są jeszcze jakieś inne tytuły?
zęsto mówi się o kardynale Wyszyńskim jako Prymasie Tysiąclecia, ponieważ na okres jego
urzędowania przypadło Millenium, Tysiąclecie Chrztu Polski. Stało się ono
dla niego okazją do wielkiej narodowej katechezy, która była impulsem

C

zamierzali tego porozumienia przestrzegać. Za jego zawarcie mocno Prymasa krytykowano, ale czas pokazał,
że to on miał rację. I rzeczywiście, to
wzmocnienie Kościoła w Polsce w okresie komunizmu, o którym Pan wspomniał, wynikało w dużej mierze z mądrości i dalekowzroczności Prymasa.

Jeżeli przeanalizujemy sytuację w innych krajach,
w których panował realny socjalizm, to widzimy,
że doszło tam do ogromnego osłabienia Kościoła, kryzysu
chrześcijaństwa, regresu duchowego. Na tym tle Kościół
w Polsce prezentował się zupełnie wyjątkowo...
do odrodzenia duchowego i moralnego narodu. Polska na ówczesnej mapie świata była swoistym fenomenem,
dlatego że była jedynym krajem zniewolonym przez komunizm, w którym
Kościół wyszedł z tego doświadczenia
wzmocniony. Jeżeli przeanalizujemy
sytuację w innych krajach, w których
panował realny socjalizm, to widzimy,
że doszło tam do ogromnego osłabienia Kościoła, kryzysu chrześcijaństwa,
regresu duchowego. Na tym tle Kościół
w Polsce prezentował się zupełnie wyjątkowo. Duża w tym zasługa Prymasa
Wyszyńskiego.
Wydawało się jednak, że może być inaczej. W latach stalinowskich Kościół
wręcz walczył o przetrwanie, o zachowanie swojej substancji. Prymas okazał się świetnym strategiem – w 1950
r. zawarł porozumienie z komunistycznymi władzami, które jednak pozwoliło tę podstawową substancję zachować, pomimo tego, że komuniści nie
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Kardynał Wyszyński, widząc to co się
działo w innych krajach: procesy pokazowe i drakońskie wyroki na prymasa
Mindszenty’ego na Węgrzech, kardynała Stepinaca w Chorwacji czy arcybiskupa Slipyja na Ukrainie, doszedł do
wniosku, że musi postępować bardzo
elastycznie, żeby zachować substancję
Kościoła. To była rzeczywiście, jak Pan
wspomniał, gra o przetrwanie. Stąd to
porozumienie z komunistami z 1950
r. Ale w pewnym momencie doszło do
sytuacji, w której dalsze kompromisy
nie były już możliwe. Stało się tak, gdy
partia komunistyczna zaczęła rościć
sobie prawo do mianowania biskupów
katolickich. Wtedy Prymas w imieniu
Kościoła powiedział „non possumus”,
uznając, że Kościół nie może dalej
ustępować, co stało się powodem jego
aresztowania. Interesujące jest to, że
Prymasa Wyszyńskiego chronili przed
aresztowaniem i egzekucją Józef Stalin
i Ławrientij Beria, którzy obawiali się, że
jego śmierć może wzmocnić Kościół,
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który zyska nowego męczennika. Dlatego preferowali inne metody rozprawy
z Kościołem, a mianowicie rozbijanie
od wewnątrz, wywoływanie niesnasek i rozłamów wśród duchowieństwa,

zawieranych przez naród polski z Bogiem były Jasnogórskie Śluby Narodu
Polskiego, jak również akt oddania się
w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Te

W więzieniu Prymas przygotował najpierw Jasnogórskie
Śluby Narodu Polskiego, a potem Wielką Nowennę,
czyli program odrodzenia duchowego narodu.
w tym w episkopacie. Komuniści polscy
kilkakrotnie zwracali się do Moskwy
o pozwolenie na aresztowanie Prymasa Wyszyńskiego, ale spotykali się z odmową. Zauważmy, że w marcu 1953 r.
zmarł Stalin, w czerwcu został odsunięty od władzy Beria…
…a już pod koniec września został
aresztowany Prymas Wyszyński.
Dokładnie. W więzieniu Prymas przygotował najpierw Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, a potem Wielką Nowennę,
czyli program odrodzenia duchowego
narodu. Po uwolnieniu w 1956 r. mógł
ten program wcielać w życie.
Wielka Nowenna przed Millenium
Chrztu bardzo wzmocniła katolicyzm
w Polsce. Później była mądra, bo niezbyt pospieszna absorpcja Soboru Watykańskiego II, wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, wreszcie
w ostatnim okresie życia Prymasa – jego wsparcie, choć nie bezwarunkowe,
dla rodzącego się ruchu „Solidarności”.
Prymas Wyszyński hołdował biblijnej
teorii narodu, zgodnie z którą naród to
lud pielgrzymujący przez dzieje i zawierający w swojej historii przymierza
z Bogiem. Takimi rodzajami przymierzy
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akty przypominały starotestamentowe sceny, kiedy prorok wygłaszał słowa przysięgi, a lud deklarował „przyrzekamy!”. Sceny z Jasnej Góry z 1956
i 1966 r. jako żywo przypominały takie właśnie sceny starotestamentowe.
Można też powiedzieć, że Jan Paweł II
terminował w szkole Prymasa Wyszyńskiego i przejął od niego model masowych pielgrzymek czy przeżywania
Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Program 1000-lecia Chrztu
Rusi w 1988 r. również był przyjęty ze
schematu Prymasa Wyszyńskiego.
Jeżeli wspomnieliśmy o Janie Pawle
II, to zauważmy, że komuniści – w ramach rozbijania jedności hierarchii Kościoła – usilnie pracowali nad tym, by
poróżnić kardynałów Wyszyńskiego
i Wojtyłę.
To prawda, komuniści grali na wywołanie rozłamu wewnątrz episkopatu. Na
szczęście to im się nie udało, a kardynałowie Wyszyński i Wojtyła solidarnie ze
sobą współpracowali. Nawiązując jeszcze do Pańskiego pytania o „Solidarność”, chciałbym podkreślić ciekawą
rzecz: Prymas Wyszyński, mając w pamięci doświadczenie powstania warszawskiego, zawsze mitygował swoich

współpracowników, żeby nie dopuścić
do drugiego podobnego upustu polskiej krwi. Z jednej strony niezwykle
szanował poświęcenie, ofiarę powstańców warszawskich, ale z drugiej robił
wszystko, by nigdy podobna hekatomba się nie powtórzyła. Dlatego właśnie
w sierpniu 1980 r. wysyłał sygnały tonujące ówczesne nastroje. Ciekawe jest
też to, że kiedy w grudniu 1980 r. w pałacu na Miodowej Prymas przyjął po
raz pierwszy delegację „Solidarności”,
z Lechem Wałęsą na czele, podał jako
przykład działalność publiczną Antonio
Salazara w Portugalii oraz model solidaryzmu społecznego. Być może dlatego,
że sama nazwa związku zawodowego
– „Solidarność” – etymologicznie koja-

inspirujące także dziś, i to na kilku
płaszczyznach. Po pierwsze, widzimy,
że Prymas z powodzeniem przeprowadził Kościół przez doświadczenie komunizmu i zawirowania posoborowe,
które bardzo osłabiły Kościół na Zachodzie. Polski Kościół wyszedł z tych doświadczeń wzmocniony. Prymas uniknął pewnych pułapek, w które wpadł
Kościół na Zachodzie i w związku z tym
jego postawa może być dla nas wzorem
postępowania, jak przeprowadzać konieczne zmiany i reformy w Kościele
nie naruszając depozytu wiary. Widzimy, że Kościół ma z tym w wielu miejscach na świecie duży problem. Druga
sprawa: dziś jako naród cierpimy na
pewną anomię społeczną, rozpad wię-

Prymas z powodzeniem przeprowadził Kościół przez
doświadczenie komunizmu i zawirowania posoborowe,
które bardzo osłabiły Kościół na Zachodzie.
rzyła się z solidaryzmem społecznym,
a więc z podstawą nauki społecznej Kościoła, oraz z ustrojem solidarystycznym, który w Portugalii wprowadził
w latach 30. XX w. Salazar.
O znaczeniu Prymasa Wyszyńskiego
dla Polski i Kościoła w epoce, w której
żył, moglibyśmy mówić jeszcze długo.
Jednak ktoś sceptyczny mógłby zauważyć, że zmarł on 40 lat temu, a od tego
czasu wydarzyło się w Polsce i Kościele tak wiele, że zasadnym jest pytanie
o aktualność przesłania Prymasa na
obecne czasy.
Nauczanie i praktyka duszpasterska Prymasa Wyszyńskiego zachowują swoją aktualność i mogą być

FORUM DZIENNIKARZY · 04(143) 2021

zi społecznych, a nawet doświadczamy
wojny polsko-polskiej, takiej „zimnej
wojny” obywatelskiej. Tymczasem zasługą Prymasa było to, że potrafił organizować wielkie narodowe wydarzenia,
które miały wymiar wspólnototwórczy,
stawały się doświadczeniami pokoleniowymi i – co ciekawe – to nie były
doświadczenia „anty”, tylko „pro”. To
znaczy nie mobilizowały jednych ludzi
przeciwko drugim, ale w imię konkretnych, pozytywnych wartości. Mottem
tego mogłyby być słowa „Sursum corda”
(W górę serca). Chodziło o uwznioślenie ludzkiego ducha. To dzisiaj jest potrzebne polskiej wspólnocie narodowej,
która bardzo często doświadcza uwiądu własnej tożsamości. I wreszcie
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trzecia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to wrażliwość społeczna Prymasa Wyszyńskiego, który przed wojną
był przecież kapelanem chrześcijańskich związków zawodowych, wiele pisał o znaczeniu ludzkiej pracy. Dzisiaj,
w dobie umów śmieciowych, prekariatu, naruszeń praw pracowniczych,
widzimy, jak bardzo potrzeba takiej
myśli, która by humanizowała proces
pracy, upominała się o godność ludzi
pracy. Bo jeżeli traktujemy pracę w kategoriach pewnego narzędzia w rękach
kapitału, to z czasem samych ludzi
zaczniemy traktować jako narzędzia.

zebrać jedynie 7 tys. wiernych. Czyżby
świadczyło to o tym, że piłka nożna odgrywa większą rolę w życiu narodu niż
religia? Zauważmy, że dokładnie tego samego dnia, w takich samych godzinach, w mszy św. wieńczącej Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
w Budapeszcie wzięło udział ponad
200 tys. wiernych z całego świata.
Czy na tak ważnym wydarzeniu, jakim
była beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia,
interreksa, musiało tak być? Episkopatowi zabrakło determinacji, by było inaczej?

Dzisiaj, w dobie umów śmieciowych, prekariatu, naruszeń
praw pracowniczych, widzimy, jak bardzo potrzeba takiej
myśli, która by humanizowała proces pracy...
O tym Prymas Wyszyński bardzo dużo
pisał i krytykował z jednej strony komunizm, a z drugiej – nadużycia systemu wolnorynkowego. Pisał o wymiarze
społecznym, z którego nie może rezygnować gospodarka rynkowa.
No tak, to są ogromne wyzwania dzisiejszego czasu. Jeszcze, na koniec, już
w bezpośrednim nawiązaniu do beatyfikacji Prymasa – żałuje Pan, że nie odbyła się ona w pierwotnym terminie,
czyli w czerwcu ub. roku?
Żałuję przede wszystkim, że ta beatyfikacja nie miała takiego wymiaru
wspólnotowego, na jaki zasługiwała.
Zauważmy, że kilka dni wcześniej na
Stadionie Narodowym w Warszawie
podczas meczu Polska – Anglia zebrało się ponad 56 tys. ludzi, a na beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego mogło się
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Pięć lat temu, 11 września, został beatyfikowany ks. Władysław Bukowiński

Polski apostoł
Kazachstanu
Proces beatyfikacyjny ks. Władysława Bukowińskiego – znanego powszechnie jako
Apostoł Kazachstanu – zainaugurowany w Krakowie 19 czerwca 2006 r., toczył się
przez 10 lat. Zebrane materiały, zwane Positio, zostały złożone w Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych w 2012 roku. Stolica Apostolska uznała heroiczność cnót ks. Bukowińskiego. Do beatyfikacji Sługi Bożego potrzebne było zatwierdzenie cudu za jego
wstawiennictwem. Dwa lata później zdarzył się taki cud.

Tekst Jerzy Wojciewski
Fot. Portret ks. Władysława Bukowińskiego, archiwum autora

Myślę, że można było wziąć przykład
z episkopatu ze Słowacji, którą w dniach
12-15 września odwiedził Franciszek.
Pierwotnie władze Słowacji zezwoliły
na udział w spotkaniach z papieżem jedynie osobom zaszczepionym. A jednak
episkopat słowacki postawił na swoim
i zdołał wymóc na władzach, żeby dopuścić nie tylko osoby zaszczepione.
To pokazuje, że jeżeli mamy do czynienia z dużą determinacją biskupów
– a tak było na Słowacji, gdzie poziom
wyszczepienia jest niższy niż w Polsce
i wynosi 49 proc. – to można wymóc na
władzach zmianę decyzji. Nie znam kulis rozmów państwo – Kościół w Polsce
w tej sprawie, ale widzę, że w innych
krajach, i to bliskich nam jak Słowacja
czy Węgry, Kościołowi udało się w rozmowach z państwem osiągnąć znacznie więcej niż w Polsce.

J

eden z księży pracujących w Karagandzie – ks. Marian Kowalski, pochodzący z diecezji płockiej, podczas gry w piłkę upadł na twarz. Doznał
wylewu krwi do mózgu i stracił przytomność. Rokowania okazały się fatalne. Diagnoza wykazała, że ksiądz może
umrzeć w ciągu kilku dni. A jeśli nawet przeżyje, to pozostanie w stanie
śpiączki. O uzdrowienie księdza modliły się dwie wspólnoty religijne: siostry
karmelitanki z Karagandy oraz wspólnota księży, którzy byli wtedy w seminarium. I zdarzył się cud. W nocy ks.
Kowalski się obudził. Podczas rutynowego obchodu dyżurna pielęgniarka
dostrzegła, że ksiądz jest już przytomny. Wezwała lekarzy, którzy usłyszeli,
że ksiądz normalnie kojarzy i rozmawia. Dwa dni później opuścił szpital.
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Bardzo to ucieszyło postulatora procesu beatyfikacyjnego, ks. Andrzeja Scąbera. Polaków w Kazachstanie również.
Wszak droga do beatyfikacji ich wspaniałego, oddanego duszpasterza stała
otworem. Ks. Mariusz Kowalski jest całkowicie zdrowy i nadal pracuje w Kazachstanie.

więziony przez NKWD, a następnie
przez osiem lat przebywał w obozach
pracy w Czelabińsku i Dżezkazganie.
Do Karagandy zesłano go w 1954 roku.
Mimo ciężkich, wyczerpujących prac
w terenie, najczęściej na dużym mrozie, przez te wszystkie lata poświęcał
się tajnemu duszpasterstwu odpra-

Jan Paweł II o Słudze Bożym ks. Władysławie Bukowińskim
wyraził się tak: „Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście
poznać, budować się jego świadectwem i wspierać w każdy
możliwy w tamtych czasach sposób”.
Jan Paweł II o Słudze Bożym
ks. Władysławie Bukowińskim wyraził się tak: „Bogu dziękuję, że mogłem
go osobiście poznać, budować się jego
świadectwem i wspierać w każdy możliwy w tamtych czasach sposób. Nigdy oprócz modlitwy nie prosił o nic
dla siebie, ale zawsze był otwarty na
wszystko, co mogło dać oparcie w wierze i cierpieniu tym, których Pan Bóg
powierzył jego pieczy”.
Ks. Bukowiński urodził się w Berdyczowie w 1904 roku. Studiował prawo i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najpierw jako młody wikary
pracował w parafiach Rabka i Sucha
Beskidzka. W 1936 r. udał się na Kresy,
które go zawsze ciągnęły, wszak były to
jego rodzinne strony. W Łucku na Wołyniu wykładał w Seminarium Duchownym. Po trzech latach władze kościelne mianowały go proboszczem katedry
w tym mieście. Ale dwanaście miesięcy później po raz pierwszy doznał represji władz radzieckich. Najpierw był
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wiając w prywatnych pomieszczeniach
msze św., udzielając ślubów, chrzcząc
dzieci, a także... dorosłych, którzy nie
mieli dotychczas możliwości przyjęcia tego sakramentu. Spowiadał, a także udzielał sakramentu namaszczenia
chorych potrzebującym.
W działalności duszpasterskiej
ks. Bukowińskiego pojawił się wtedy szczególnie ważny rys – udowodnił
swoją postawą światu, że jest możliwe pokojowe współżycie chrześcijan
z muzułmanami. Pokazał to praktycznie w okresie 13-letniego przebywania
w obozach koncentracyjnych. Potrafił tak zorganizować w nich życie, że
kiedy przypadały święta katolickie, to
muzułmanie chętnie szli pracować za
katolików. I na odwrót – podczas świąt
muzułmańskich katolicy ułatwiali wyznawcom tej religii świętowanie, podejmując za nich pracę. Chcę podkreślić, że ks. Władysław Bukowiński
miał wielki autorytet, gdyż wielokrotnie muzułmanie właśnie jego prosili,

by wygłaszał wykłady o... istocie Pana
Boga i o życiu po śmierci.
Zrezygnował z powrotu do Polski w biurze urzędnika radzieckiego
w 1955 roku. A zatem już po śmierci
Stalina, kiedy w ZSRR nastąpiła lekka odwilż polityczna, a także pojawiła
się dla wielu Polaków szansa repatriacji do ojczyzny. Odpowiedni urzędnik w Karagandzie mówił do księdza:
„Obywatelu Bukowiński, proponujemy wam
powrót do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.
Na to ksiądz: „Ja z radością witam decyzję rządu ZSRR o repatriacji
Polaków, na którą oczekiwały tysiące moich rodaków – lecz ja sam osobiście pragnę pozostać
w ZSRR”. Po czym poprosił o przyznanie obywatelstwa radzieckiego,
które niebawem otrzymał... Urzędnika bardzo
to zaszokowało, jednakże po chwili zaczął obstawać przy pierwotnej propozycji. Ale kiedy ostatecznie nie przekonał ks. Bukowińskiego do
skorzystania z takiej okazji, skomentował jego postawę: „do końca zgłupiał”.
Łatwo zrozumieć zdziwienie urzędnika, kiedy usłyszał, że ksiądz odmawia
powrotu do kraju mając za sobą kilkanaście lat spędzonych w łagrach.
Ks. Bukowiński nie chciał wracać do Polski, gdyż dobrze wiedział,
że w Kazachstanie jako duszpasterz
jest bardziej przydatny aniżeli w Polsce,
gdzie duchownych nie brakuje. Wkrótce utracił polskie obywatelstwo i status
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zesłańca. Otrzymał w zamian dokument obywatela radzieckiego, z sierpem i młotem...
Nie minęło wiele czasu, gdy
ks. Bukowiński otrzymał kolejny wyrok sądowy, w którym zarzucano mu
posiadanie literatury antysowieckiej,
agitację dzieci i młodzieży, a także nielegalne zbudowanie kaplicy. W rzeczywistości tą literaturą okazało się Pismo
święte, a zdobywanie
dzieci i młodzieży dla
wiary katolickiej potraktowano jako agitację.
Tajna kaplica funkcjonowała przez rok...
W wyniku tego wyroku ks. Bukowiński trafił na trzy lata do więzienia, w którym było
kilkudziesięciu duchownych i kilkuset wiernych.
Czynownicy uznali,
że wierni są już „zainfekowani” katolicką wiarą,
więc nikt nikogo nie będzie nawracał. A że się
wspólnie modlą, to i tak nikomu nie
zaszkodzą.
Kiedy ksiądz Bukowiński wyszedł
z obozu, wkrótce zaczęły się obrady
II Soboru Watykańskiego.
To go interesowało, gdyż od dawna działał w tym duchu. Słuchał pilnie
Radia Watykan, ale w języku prawie
nieznanym w Kazachstanie... po łacinie, gdyż tych audycji nikt nie zagłuszał. Za namową ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego spisał swoje przeżycia
we „Wspomnieniach z Kazachstanu”,
z których zaczerpnąłem niektóre informacje do tego artykułu.
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Po długoletnich pobytach w ciężkich
obozach pracy i prowadzeniu duszpasterstwa wśród więźniów, ks. Władysław Bukowiński zmarł w opinii świętości 3 grudnia 1974 r. Został pochowany
przy kościele pw. św. Józefa na Maikuduku – dzielnicy Karagandy.

grobie ks. Władysława Bukowińskiego
usłyszeliśmy znany z cmentarzy utwór
„Cisza”, który po mistrzowsku zagrał
na trąbce członek zespołowej kapeli
– Grzegorz Lesiuk. Te kwiaty i znicze to
była część naszego hołdu dla polskiego
Apostoła Kazachstanu, który w swym

Po długoletnich pobytach w ciężkich obozach pracy
i prowadzeniu duszpasterstwa wśród więźniów, ks. Władysław
Bukowiński zmarł w opinii świętości 3 grudnia 1974 r.
We wrześniu 2006 r. Zespół Tańca
Ludowego UMCS z Lublina miał trzytygodniowe tournee artystyczne po Kazachstanie, dając koncerty tak dla miejscowych Polaków, jak
i dla Kazachów. Towarzyszyłem im w tej wspaniałej podróży. Dzięki
radcy polskiej ambasady, Medardowi Masłowskiemu, odwiedziliśmy
grób Apostoła Kazachstanu. Członkowie zespołu wraz z dyrektorem
ZTL UMCS Stanisławem
Leszczyńskim złożyli na
nim kwiaty, zapalili także znicze. Pomodliliśmy
się. Była z nami żona pana Leszczyńskiego – Janina, która jako dziecko została wywieziona wraz z mamą
z Ukrainy do Kazachstanu, gdzie przez
kilkanaście lat mieszkały w stepowej
lepiance. Wróciły do Polski. W organizacji ucieczki pomagali im życzliwi Kazachowie. Stojąc przez kilka minut przy
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misjonarskim dziele przemierzał południową i północną Syberię. Ktoś zaintonował „Marsz Sybiraków”. Po chwili
śpiewaliśmy wszyscy ten wzruszający, smutny, poruszający
duszę utwór, powtarzając poszczególne zwrotki po kilka razy, by nam
zapłakane oczy choć
trochę powysychały. To
były wspaniałe, patriotyczne chwile. Bardzo
zostaliśmy podniesieni
na duchu!
Był wspaniałym
patriotą – tak określił
ks. Bukowińskiego arcybiskup Tomasz Peta, metropolita Astany
– o czym świadczy chociażby napisana przez
przyszłego błogosławionego w obozie historia Polski dla Polaków w Kazachstanie. Ale zawsze okazywał szacunek dla każdego narodu. Był ojcem
duchownym także dla Niemców, których w tych latach było w Kazachstanie

około miliona. Cieszył
się opinią znakomitego
poligloty: oprócz polskiego, znał świetnie
rosyjski, ukraiński, niemiecki i francuski.
Ks. prałat Bukowiński był niezwykle ceniony przez Jana Pawła II.
Podczas wizyty polskiego papieża w Kazachstanie w 2001 r., w rozmowie z prezydentem
Nursułtanem Nazarbajewem, księżmi i siostrami zakonnymi oraz
podczas Mszy św., Jan Paweł II przywołał jego osobę mówiąc m.in.: „Księdza
Władysława Bukowińskiego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem
za kapłańską wierność oraz apostolski
zapał. Był szczególnie związany z Karagandą. Pragnę dzisiaj złożyć w imieniu Kościoła hołd zarówno Jemu, jak
i wszystkim zesłańcom”.
Wyniesiony na ołtarze 11 września 2016 roku ks. Władysław Bukowiński stał się pierwszym błogosławionym Polakiem w historii Kazachstanu.
Uroczystościom beatyfikacyjnym przewodniczył w katedrze pw. Matki Bożej
Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów
w Karagandzie włoski kardynał Angelo
Amato, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii przypomniał sylwetkę nowego
błogosławionego, który jako heroiczny
świadek wiary z wielką odwagą głosił
nauczanie Chrystusa na ziemiach, na
których panowała komunistyczna ideologia, usiłująca wykorzenić z ludzkich
serc wszelkie uczucia religijne. – Był
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powszechnie uważany za Apostoła Kazachstanu. Jest chlubą i chwałą Kościoła w Kazachstanie – mówił kardynał
Amato.
eatyfikacyjną Mszę św. koncelebrowało ponad 130 biskupów
i kapłanów. W uroczystości beatyfikacyjnej wzięło udział ponad 1000
wiernych i pielgrzymów z Kazachstanu,
Rosji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Litwy
i Polski. Wśród uczestników Eucharystii
byli także przyjaciele ks. Władysława
Bukowińskiego, świadkowie jego życia,
a także osoby, którym udzielił sakramentów chrztu świętego, bierzmowania czy małżeństwa.
Ta beatyfikacja zwróciła uwagę
świata ku Kazachstanowi uświadamiając, że tam również żyją chrześcijanie.
Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński stał się wspaniałym patronem dla
katolików w Kazachstanie i w byłych
azjatyckich republikach radzieckich.
Ale także patronem misjonarzy i kapłanów, którzy dziś działają w wielu krajach, gdzie katolicy są prześladowani.

B
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Tekst i zdjęcia
Maria Giedz
W skrócie mówią na nich
„MAJ”, toteż „majówki”
z ich udziałem odbywają
się w różnych miesiącach,
najlepiej letnich, bo wówczas
wielka rzesza widzów
może ich słuchać i oglądać.
Tak było m.in. podczas
pierwszej największej
góralskiej Majówki w Polsce,
a potem II Majówki. Obie
zorganizowano z okazji
urodzin Ojca Świętego Jana
Pawła II. Pierwsza, związana
z setną rocznicą urodzin,
odbyła się 26 września
2020 r., druga 24 lipca
2021 r. – obie na rabiańskich
błoniach, czyli na ogromnym
placu pomiędzy kościołem
p.w. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika a Szkołą
Podstawową im. św. Jadwigi
Królowej w Rabie Wyżnej.
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„MAJ”-owi albo „Janosikowi”, jak mówią
o nich cepry, są znani głównie na Podhalu, bo
i swoją siedzibę mają w Rabie Wyżnej. Muzyka,
którą wykonują, w znacznym stopniu oparta
jest na tradycji regionu, w którym mieszkają.
Zdarza im się także jeździć po Polsce i po świecie. Na przykład w listopadzie 2018 r. zaśpiewali niezwykły „Koncert dla Niepodległej” na
Stadionie Narodowym w Warszawie.
Są mali i duzi. Razem jest ich 180 (jeszcze niedawno było 150). A wszystko zaczęło
się w 2015 roku od 25 osób. Najmłodszy członek zespołu ma 2 lata, najstarszy 70. Chociaż trzon zespołu stanowią dzieci i młodzież.
Swojego szefa – Damiana Pałasza, który jednocześnie gra na skrzypcach, śpiewa i dyryguje,
bardzo słuchają, co widać na koncertach. A na
swoje koncerty przyciągają tłumy, bo tworzą

wielką muzyczną rodzinę, którą jednoczy – jak twierdzą – góralska gwara.
Skądinąd nie przeszkadza im to mówić
również pięknie po polsku. Ubierają się
najchętniej w góralskie stroje: chłopaki
w cyfrowane portki i koszule spinane
parzenicą, a dziewczyny, jako że lubią
się stroić – w kwieciste spódnice, haftowane lub wyszywane cekinami gorsety
i oczywiście czerwone korale. Są jednocześnie i staromodni, i nowocześni.
Niemal wszyscy grają i śpiewają, a ich
instrumentami są głównie skrzypce,
akordeon, basy podhalańskie ze strunami wykonanymi z flaków owiec.
Grają – i to jak! – głównie na nutę
góralską, chociaż nie mają nic przeciwko muzyce współczesnej, również
polskiej muzyce rozrywkowej, ale i patriotycznej. Wykonują utwory i łatwe,
i niezwykle trudne, dając podkład muzyczno-śpiewany np. do poezji Karola
Wojtyły czy teologicznych tekstów Jana
Pawła II.
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Tegoroczna Majówka w ich wykonaniu była niepowtarzalnym widowiskiem. To był hołd złożony Janowi
Pawłowi II, a właściwie podziękowanie za Jego pontyfikat. Repertuar tego
wydarzenia był nietuzinkowy, bo były
i pieśni papieskie, i patriotyczne, połączone z homiliami, ale i wierszami. Zaczęło się od majowych pieśni po góralsku, była też „Barka”, „Krywań”, „Dni,
których nie znamy”, „Modlę się o miłość”, … a potem tylko chciało się słuchać. Chociaż niektórzy nie wytrzymywali i do tej muzyki tańczyli. Wszystko
to ujęte w folkową, ale i nowoczesną
aranżację. Niesamowita była też wyświetlana na elewacji kościoła animacja opowiadająca o pontyfikacie Jana
Pawła II. Aż nie chciało się wierzyć, że
w tym wszystkim brały udział dzieciaki. Zwykłe, jakie spotykamy w parkach,
szkołach czy na podwórkach, a jednak
inne, jakby nie z tego świata. Czyżby
tak działała na nie muzyka?
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W pręty bramy przed
okazałą kamienicą
przy Camden Square
w Londynie ktoś włożył
różę. Na betonowym
słupie bramy,
upstrzonym wpisami
fanów, największy z nich
głosi: „Camden misses
you” (Camden tęskni
za tobą). W tym domu
mieszkała i zmarła Amy
Winehouse, gwiazda
muzyki soul i r’n’b,
uznawana – nie bez racji –
za ikonę popkultury.

„Zawsze będziemy cię kochać” – deklarują fani zmarłej 10 lat temu ikony soulu i rhytm and bluesa

Żywy pomnik

Amy Winehouse
			na Camden Square
Tekst i zdjęcia Jaromir Kwiatkowski
Przed domem pustka. Nic dziwnego:
jest środowy poranek, 18 sierpnia 2021 r.
Ale niespełna miesiąc wcześniej, 23 lipca, musiało tu być tłoczno. Świadczą
o tym liczne dowody pamięci o Amy, nie
tylko na bramie, ale także na drzewie
po drugiej stronie ulicy, związane z 10.
rocznicą przedwczesnej śmierci niezwykle utalentowanej wokalistki, która
przypadła akurat w tym dniu. I pewnie
tłoczno tu będzie 14 września. To data
jej urodzin. Trzydziestych ósmych.
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Back to Black
Amy Winehouse, kiedy 23 lipca 2011 r. została znaleziona martwa
w swoim mieszkaniu przy Camden
Square, miała zaledwie niespełna
28 lat. Przegrała walkę z uzależnieniem
od alkoholu i narkotyków, dołączając
do „klubu 27”, czyli ikon muzyki, które odeszły w wieku 27-28 lat (m.in. Jimi
Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison czy
Brian Jones z Rolling Stonesów).

krótkim życiu artystki zderzyły się woda i ogień. Woda,
czyli znakomity, „czarny”
głos i wielki talent wokalny, nakazujący
wymieniać ją jednym tchem z takimi
gwiazdami żeńskiej wokalistyki jak Nina Simone czy Sarah Vaughan. I ogień,
czyli jej autodestrukcyjna osobowość.
Było to, jak łatwo się domyślić, zderzenie wyniszczające.
Amy już od czasów szkolnych kochała śpiewanie, muzyka była sensem
jej życia. Światową sławę przyniósł jej
drugi album „Back to Black” (Powrót
do czerni) z 2006 roku, który dotarł
na szczyty brytyjskich list sprzedaży, w USA pokrył się potrójną platyną,
a dwa lata później walnie przyczynił
się do uhonorowania artystki pięcioma
nagrodami Grammy (była to rekordowa
ich liczba przyznana kiedykolwiek kobiecie w jednym rozdaniu i rekordowa
liczba przyznana kiedykolwiek artyście brytyjskiemu). Również w Polsce
album uzyskał status podwójnie platynowej płyty.

Obok drogi na szczyt była jednak
także droga na dno. Wraz z pogłębianiem się uzależnienia od alkoholu i narkotyków, Amy coraz częściej odwoływała koncerty, a kiedy już pojawiała się
na scenie, najczęściej była tak pijana,
że nie pamiętała ani imion członków
zespołu, ani tekstów piosenek.
W mediach pisano, że jej tryb życia
ją wykończy i jest to tylko kwestią czasu. Wokalistka z przekorą odpowiedziała krytykom bodaj najpopularniejszym
swoim utworem „Rehab” (Odwyk),
w którym śpiewała: „Chcieli, żebym poszła na odwyk, a ja powiedziałam nie
nie nie”. Teksty jej piosenek były, jak
widać na tym przykładzie, bardzo osobiste; mówiły o tym, co akurat przeżywała. Dobrego, a częściej złego.
rtystka sama przyznawała,
że ma autodestrukcyjną osobowość. Tę destrukcję widać
gołym okiem, gdy porównamy fotografie przedstawiające Amy na początku kariery (lata 2003-2004) z tymi
z ostatniego okresu jej życia. Jest na
nich już tylko cieniem samej siebie.
Przyczyn zjeżdżania po życiowej równi pochyłej, którego przejawem było nie tylko alkoholowo-narkotykowe
uzależnienie, ale także depresja oraz
bulimia, było wiele: nieumiejętność
radzenia sobie ze sławą, która spadła na nią po wydaniu płyty „Back to
Black”, ale także trudne dzieciństwo,
załamanie po śmierci ukochanej babci Cynthii czy niewłaściwe lokowanie
uczuć (np. krótkotrwałe małżeństwo
z „mężczyzną jej życia” – Blake’em
Fielderem-Civilem, pełne przemocy
fizycznej, alkoholu i narkotyków, ale
jednocześnie szalonej miłości).

A
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Prawdą jest, że Amy próbowała zmienić tryb życia. Wbrew temu co
śpiewała w „Rehab”, poszła na odwyk.
Niestety, nie potrafiła sobie poradzić
z uzależnieniem od alkoholu. Przyczyną jej zgonu był
wstrząs wywołany zatruciem
Prawdą jest, że
alkoholowym po okresie absAmy próbowała
tynencji (wokalistka miała
zmienić tryb
4 promile alkoholu we krwi,
życia. Wbrew
podczas gdy za dawkę śmiertemu co śpiewała
telną uznaje się 3,5 promila).
w „Rehab”,
Psychoterapeutka gwiazposzła na
dy, Christina Romete, w piodwyk. Niestety,
semnym oświadczeniu stwiernie potrafiła
dziła, że feralnego dnia Amy
sobie poradzić
nie chciała umrzeć, a po alkohol sięgnęła… z nudów.
z uzależnieniem

warunkach mieszkała ich „królowa”.
Mitch Winehouse,
ojciec Amy, postanowił zatem wycofać ofertę z rynku.
Jednak po kilku
miesiącach ponownie wystawił dom
na sprzedaż, któod alkoholu.
ra tym razem odbyCamden Square 30
ła się podczas aukcji. Ostatecznie nieruchomość przy
amienica przy Camden Square,
Camden Square 30 nabyła para, któw której mieszkała Amy Winera chciała zachować anonimowość. Za
house, jest położona w dzielnicy
ogromne mieszkanie o bardzo wysokim
Camden Town, na terenie gminy London
standardzie, z trzema sypialniami, wiBorough of Camden w północnym Londeofonem przy wejściu, siłownią oraz
dynie. Jest ona – jakbyśmy to dziś powiepokojem muzycznym o dźwiękoszczeldzieli – „wypasionym bliźniakiem”. Ma
nych ścianach, zapłaciła 1,9 mln fundwa wejścia: jedno z numerem 29, drutów, a zatem o wiele mniej niż wynogie – 30. Amy mieszkała w prawej połówsiła pierwotna cena. Po zamknięciu
ce, pod numerem trzydziestym.
licytacji Mitch Winehouse powiedział
Po śmierci gwiazdy w tym domu
tylko: – Jest nam przykro…
pierwotnie planowano umieścić siedzibę fundacji jej imienia. Rodzina uznała jednak, że utrzymywanie takiego
Back you, Amy
lokum przekroczy jej możliwości finansowe. Postanowiono zatem je sprzedać.
Drzewo vis-a-vis domu przy
W 2012 r. nieruchomość wystawiono
Camden Square 30, o którym wczena sprzedaż na wolnym rynku za cenę
śniej wspomniałem, to swoisty „żywy
2,63 mln funtów. Kupiec się jednak nie
pomnik” poświęcony zmarłej artystce.
znalazł – zgłaszali się głównie fani arJej fani wykorzystali bambusowe maty,
tystki, którzy chcieli zobaczyć, w jakich
którymi został owinięty pień i zapełnili

cieniutkie pałeczki z bambusu mnóstwem wyznań dedykowanych wokalistce (dziś już w dużej mierze nieczytelnych). Na „żywy pomnik” składają się
także świeże i (już) uschnięte kwiaty,
liściki przybite pinezkami do bambusowych pałeczek, zdjęcia Amy, kłódki,
baloniki.
Odczytuję treść listu, który zostawiła Alicja: „Amy, our amazing beautiful queen who will forever and ever. You
will never be forgotten. Amy Winehouse I love you and will
always remember you
and your amazing art of
music and never think
your not fabulous. Your
fantastic darling. Love,
Alice” (Amy, będziesz
na zawsze naszą niesamowitą piękną królową.
Nigdy cię nie zapomnę.
Amy Winehouse, kocham cię, zawsze będę
pamiętać ciebie i twoją niesamowitą sztukę
muzyczną i nigdy nie
pomyślę, że nie jesteś
wspaniała. Jesteś fantastyczna, kochanie. Kocham, Alicja). Pod tekstem jego autorka
narysowała duże serce, w które wpisała
tylko jedno słowo: Amy.
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lan napisał na czarnym baloniku, przymocowanym do sąsiadującego z drzewem ogrodzenia:
„Dear Amy, 10 years gone but I never forgotten. Your legacy will live on through
your excellent music” (Droga Amy, minęło 10 lat, ale nigdy nie zapomniałem.
Twoja spuścizna przetrwa dzięki doskonałej muzyce).
Takich wyznań jest tu mnóstwo.
Najczęściej powtarza się w nich zdanie: „I will always love you” (Zawsze będę cię kochać).
To była moja trzecia wizyta w tym miejscu – poprzednio odwiedziłem je w lutym
2016 i marcu 2017 r.
Wtedy dowody pamięci o zmarłej wokalistce
znajdowały się na kilku sąsiednich drzewach
i na stojących obok
drewnianych słupkach.
Obecnie pozostałe drzewa oraz słupki są z nich
starannie oczyszczone. Być może komuś
przyszło do głowy, że
te spontaniczne wyrazy miłości do zmarłej wokalistki trzeba
jednak uporządkować. Pozostało jedynie to jedno drzewo…
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Czas na Zygmunta

Nowakowskiego
Tekst Bogdan Gancarz

Mają wielotomowe edycje
swych dzieł takie tuzy
dwudziestowiecznego
dziennikarstwa i publicystyki
jak m.in. Melchior Wańkowicz
oraz bracia Józef i Stanisław
Mackiewiczowie. Ku mojemu
zdumieniu, wciąż nie
doczekał się tego taki gigant
multimedialny, jakim był
krakowianin Zygmunt
Nowakowski. Jest nadzieja,
że dobiegający końca
jubileuszowy rok jego 130.
urodzin coś zmieni w tej
materii.

N

owakowski imał się w życiu
różnych zajęć. Był m.in. aktorem, dyrektorem teatru, literatem. Ostatnie kilkadziesiąt lat życia
w kraju i na emigracji zajmował się
głównie dziennikarskim fachem jako
felietonista, reporter, eseista, autor tekstów publicystycznych poświęconych
kulturze polskiej i polityce, sprawozdawca Polskiego Radia i gawędziarz radiowy w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Był także doktorem filozofii
w dziedzinie polonistyki na podstawie
pracy obronionej w 1920 r., której promotorem był prof. Ignacy Chrzanowski.
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W

1930 r. opuścił na dobre scenę (choć samym teatrem nie przestał się interesować) i stał się
felietonowym „sprawozdawcą społecznym”,
nawiązując stałą współpracę z popularnym „Ilustrowanym Kurierem Codziennym”. Co niedzielę na łamach tego dziennika ukazywał się jego kolejny felieton poruszający poważne sprawy, choć nierzadko w lekkiej formie.
„Pełniłem funkcję jakby porządkowego, pisząc o wszystkich nieporządkach, o wszystkich wybrykach i skandalach” – wspominał po latach. Jego teksty stały się znane
w całej Polsce. Wg obliczeń administracji „IKC”, docierały
do 3 mln czytelników. Zbierano je potem w książkach:
„Geografia serdeczna” (1931), „Kucharz doskonały” (1932),
„Książka zażaleń” (1933), „Dzwonek niedzielny” (1934),
„Stawiam bańki!” (1936), „Lajkonik” (1938), „Z mojej pralni” (1938). Co ciekawe z punktu widzenia psychologii pracy dziennikarskiej, Nowakowski nie przesiadywał w redakcji. W „Ikacu” bywał bardzo rzadko. Swoje felietony
pisał w domu.
Spróbował także swych sił jako reporter. Opublikował
m.in. cykl reportaży z Niemiec z 1933 r., tuż po objęciu władzy przez Hitlera, zebrany w tomie „Niemcy à la minute”
oraz refleksje sowieckie – tom „W pogoni za formą”.

Okładka zbioru felietonów
„Lajkonik” (1938).

Był pierwszym dziennikarzem
multimedialnym

Zygmunt Nowakowski na przedwojennej
pocztówce z serii portretów pisarzy polskich.
Ze zbiorów Pawła Chojnackiego.

„Nigdy w życiu nie napisałem ani
jednego słowa, w które bym nie wierzył,
i nigdy w życiu nie napisałem słowa
z czyjegoś rozkazu, lub dla osobistego
zysku” – wspominał w 1955 r. w trakcie
swego londyńskiego jubileuszu pracy
twórczej.

Już przed wojną był pierwszym chronologicznie spikerem Polskiego Radia. 12 maja 1935 r. relacjonował na całą
Polskę pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego.
Najważniejszą cezurą w jego życiu był wybuch II wojny światowej. W październiku 1939 r. opuścił przez „zieloną granicę” okupowaną przez Niemców i Sowietów
Polskę. W Paryżu został formalnym redaktorem naczelnym „Wiadomości Polskich”, nadsekwańskiego wcielenia „Wiadomości Literackich”. Po klęsce Francji pisywał
także w londyńskich tym razem „Wiadomościach Polskich”. Jak pisał znany literat Tadeusz Nowakowski, „właśnie na obczyźnie jemu, byłemu felietoniście »Ikaca«,
Reprodukcja numeru „Wiadomości
Polskich” z 2 maja 1943 r.
z ocenzurowanym przez Brytyjczyków
artykułem Nowakowskiego „Castrum
Doloris”, poświęconym zbrodni katyńskiej.
FORUM DZIENNIKARZY · 04(143) 2021

Okładka zbioru felietonów
„Lajkonik na wygnaniu”
(1963).
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ulubieńcowi publiczności, husarskie
wyrosły skrzydła”. Patrzono ze zdumieniem, jak dawny autor dowcipnych,
lekkich tekstów, staje się Kasandrą, nowym Skargą, nowym Rejtanem. Ostro
krytykował politykę rządu na uchodźstwie, m.in. w sprawach stosunków ze
Związkiem Sowieckim, które zaowocowały utratą Lwowa i Wilna. Krytyka władz brytyjskich, cenzurujących
polskie artykuły prasowe upominające się o całość terytorium Rzeczypospolitej, w tym terenów wschodnich
i północno-wschodnich, spowodowała, że trybuna Nowakowskiego – „Wiadomości Polskie”, została przymusowo
zamknięta na początku 1944 r.

Wybrał po wojnie los
emigranta politycznego

Z

aczął pisać do wznowionych
przez Grydzewskiego „Wiadomości” oraz „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Po wielkiej
katastrofie dziejowej starał się jak mógł
walczyć o ważne sprawy Polski. Czynił
to pryncypialnie, stąd zaczęto go nazywać „emigrejtanem”. Przyjął to bez
sprzeciwu.
„Musimy na obcej ziemi nie tylko
zachować w sobie istotę narodowości
i nienaruszoną treść Polski, ale także tę treść wzbogacić o nowe wartości,
których Polacy w kraju ze względu na
warunki polityczne tworzyć nie mogą” – mówił w 1955 r. na słynnym wiecu w Manchesterze, gdzie upominano
się głośno pod jego przewodem o Polaków pozostałych na terenach Związku
Sowieckiego. „Przez lata całe był jakby
sumieniem emigracji” – wspominał go
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Leopold Kielanowski, kolega po teatralnym fachu. To nieprzejednanie, połączone z bardzo wysokim poziomem
wyrażającej je publicystyki, było powodem, że Jan Lechoń jego tekstów nie
wahał się nazwać „arcydziełami publicystyki, godnymi Mochnackiego”.
ultimedialność Nowakowskiego spowodowała, że tak jak
przed wojną, jego głos znów
stał się znany w całym kraju. W grudniu 1952 r. zaczął wygłaszać swe teksty przed mikrofonem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Jego gawędy,
m.in. cykl historyczny „Wieczory pod
dębem”, przyciągały wielu słuchaczy.
Nowakowski znów był u szczytu popularności.
Umarł w 1963 r. Jego prochy sprowadzono w 1968 r. do Krakowa. Z czasem w kraju zaczęto przedrukowywać
jego powieści, ukazał się też wybór felietonów przedwojennych. Po 1989 r.
niestety nie było lepiej. Wznowiono wybór gawęd historycznych „Wieczory pod
dębem”, książeczkę „Mój Kraków” i tom
reportaży z Niemiec. Opublikowano także fragmenty korespondencji. Co ważne,
na portalu Polskiego Radia „Radia Wolności” umieszczono zapisy dźwiękowe gawęd Nowakowskiego z RWE. Poza
tym cisza. „Kiedyś autor narodowy, dziś
traktowany jak »niszowy«” – napisał historyk i dziennikarz, dr Paweł Chojnacki. Postarał się, by przerwano tę ciszę
o niezłomnym Lajkoniku. Napisał m.in.
biografię „Reemigrejtan. Kiedy Zygmunt
Nowakowski wróci wreszcie do Krakowa?!” (Kraków 2019). Przygotowuje także edycje publicystyki Nowakowskiego.
Mówi o tym w rozmowie, której treść
publikujemy obok.

M

Lajkonik

bardzo nam potrzebny
Z dr. Pawłem Chojnackim rozmawia Bogdan Gancarz
Proszę przedstawić swoje plany dotyczące edycji spuścizny publicystycznej
Zygmunta Nowakowskiego.
Jest ona bardzo obszerna, trzeba więc
było dokonać wyboru priorytetów. „Na
pierwszy ogień” poszła eseistyka literacka, która powstawała od 1945 roku.
Reprezentuje ona – opisywany przez
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emigracyjnych krytyków i kronikarzy literatury – „styl eseju Zygmunta
Nowakowskiego”. Wyłoniłem trzy jej
podstawowe kierunki tematyczne, co
znajdzie odzwierciedlenie w edycji tomów. Pierwszy: szkice o naszych klasykach – od Mickiewicza do Wyspiańskiego (niemal współczesnego autorowi
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– jako uczeń gimnazjum uczestniczył
Ciołkoszowej. Rozszerzona edycja „Wiew jego pogrzebie) oraz ich badaczach.
czorów” jest więc również w dalszym
Drugi: dygresyjne recenzje książek polpolu zainteresowania.
skich autorów emigracyjnych i krajoOpracowanie pierwszego tomu esewych – już w pełni aktualnych dla Noistyki pt. „Rozmowa umarłych bogów”
wakowskiego. Trzeci tom ma charakter
jest gotowe i złożone w Państwowym
„hybrydowy” – to bibliofilskie artykuInstytucie Wydawniczym. Wszystkie
ły o książkach „w ogóle”, o książkach
pozostałe książki przygotowywane są
anglojęzycznych na tematy polskie,
w ramach nowej serii wydawniczej Ino polskich – pisanych dla obcych oraz
stytutu Pamięci Narodowej „Publicystyo wkomponowanych w te rozważania
ka polityczna Polski Niepodległej 1918– innych niż w drugiej części – pracach
1991”, którą kierujemy razem z drem
rodzimych.
Maciejem Zakrzewskim.
olejny nurt to – nazwana tak
przez Leopolda KielanowskieDlaczego warto publikować kolejne togo – proza polityczna, w dwóch
my tych tekstów i gawęd radiowych?
odsłonach: z lat trwania działań woArgument, że dlatego, iż są w przewajennych 1939-1945 oraz po ich zakońżającej większości zupełnie nieznane
czeniu, do 1963 roku – roku śmierci piczytelnikom i specjalistom – to oczywisarza. Pamiętać musimy
ście zbyt mało! Ale fakt,
o umowności cezury 1945
że nie uczestniczą, że
Nawet na
roku – dla Nowakowskienie są brane pod uwagę
tle innych,
go ta wojna ciągle trwaw dyskursie na temat liła. Czwarty kierunek – to
teratury polskiej XX wietraktowanych
edycja gawęd radiowych
ku – to już jest wielkie
po macoszemu
wygłaszanych w RWE
zaniechanie i zaburzenie
autorów tzw.
(1952-1963). Krokiem iniładu poznawczego. Poemigracyjnych,
cjującym będzie wznorządku, bez którego niobecność
wienie „Wieczorów pod
gdy nie uchwycimy kulNowakowskiego
dębem” opracowanych
turowej równowagi – nie
rysowała
przez Lidię Ciołkoszową
będziemy wiedzieli po
się dotąd
i wydanych po raz pierwprostu, kim cywilizacyjszczególnie
szy w 1966 roku w Londynie jesteśmy. Nawet na
ubogo.
nie. To „kanoniczny” zbiór
tle innych, traktowanych
rozważań historycznych,
po macoszemu autorów
ale dysponujemy także
tzw. emigracyjnych, obeckilkuset „pogadankami” na tematy liność Nowakowskiego rysowała się doterackie. Te pozostają w ogóle nieznane
tąd szczególnie ubogo. Nie miejsce tu,
i również prosiłyby się o udostępnienie
by wyliczać przyczyny. Dla mnie szokudrukiem. Także wiele tekstów historyczjące było odkrycie, że niektóre jego teknych czy fragmentów wygłoszonych austy, które winny zdobić wypisy szkolne,
dycji nie znalazło się w wyborze Lidii
ukryte są gdzieś na ciągle niszowych

K
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– poza „Kulturą”, która go zwalczała – łaDr Paweł Chojnacki jest zatrudniony
mach emigracyjnych czasopism i gazet.
w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych
IPN w Krakowie i współpracuje z Instytutem
statnia dekada życia pisarza to
Historii PAN. Autor m.in. biografii: „Reemigrejtan.
głównie intensywna współpraKiedy Zygmunt Nowakowski wróci wreszcie do
Krakowa?!” (Kraków 2019).
ca z RWE. Pozostanie po niej
fenomen w postaci osobiście zaaranżowanych (był doświadczonym aktorem) gawęd. Przy jego wielkiej erupublicystyczna reakcja na umowę Sidycji, ich komunikatywność, pewna
korski-Majski czy na odkrycie grobów
prostota, ale i nacisk na popularyzację
katyńskich, muszą po prostu wejść do
polskiej kultury – wykokanonu naszego piśmienślawianej przez komuninictwa w tej dziedzinie.
W tym kontekście nastów – wszystko to broSzykuje się
ni się po latach, a nawet
danie Nowakowskiemu
naprawdę
przez Jana Lechonia miaw dzisiejszych realiach
atrakcyjna
na dwudziestowiecznego
medialnych nabiera in„zabawa
Mochnackiego – rysuje się
nej wartości. Już edycji
multimedialna”
na właściwej płaszczyź„klasycznych” „Wieczona wysokim
nie, bez zarzutów o giganrów” towarzyszyć będzie
poziomie i z – na
tomanię. Jeśli w konteknośnik dźwięku (na pewście nawiązań do prozy
no nie tylko „archaiczna”
nowo odkrytym
politycznej widzimy Maudzisiaj płyta CD), a kody
– świeżym,
rycego Mochnackiego, to
QR poprowadzą czytelnichoć ponad
przy popularnej wykładni
ka nie tylko w stronę aupółwiecznym
torskich nagrań tekstów,
dziejów pojawi się Paweł
przekazem.
Jasienica – o znaczeniu
ale i fragmentów gawęd
zachowanych, a nieobectego profilu już wspominych w książce. Szykunałem. Zamykając wyjaje się naprawdę atrakcyjna „zabawa
śnienia szkicami o szeroko pojętej litemultimedialna” na wysokim poziomie
raturze – od nich wszak zaczynaliśmy
i z – na nowo odkrytym – świeżym,
– zacytuję ich zwięzłą charakterystychoć ponad półwiecznym przekazem.
kę, zawartą w odnoszącym się do nich
fragmencie biografii: stanowią one „oryginalną mieszankę elementów pełnego
Które elementy publicystyki Zygmunta
erudycji eseju historycznego, traktatu
Nowakowskiego zachowały, Pana zdamoralnego, aktualnego felietonu z liczniem, aktualność?
nymi odniesieniami do wielkiej polskiej
Każdy z trzech jej elementów, nad któtradycji literackiej”. Stąd i one są „polirymi pracuję, reprezentuje inną wagę.
tyczne” i walczące. Aż dziw, że dotąd ich
Jeśli chodzi o teksty najbardziej „poautor nie stanął obok sztandarowych
lityczne” (zaraz wyjaśnię ten cudzytwórców „polskiej szkoły eseju”: Stemsłów), to bez wątpienia najważniejpowskiego, Vincenza czy Miłosza.
si ich reprezentanci, jak np. pierwsza

O
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Polskie dzieci zamieszkałe w Fukudenkai ustroiły, razem z wychowawcami,
choinkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Fot. Archiwum

100 lat temu

Tekst
Katarzyna Wojciewska

Japończycy
uratowali z Syberii
polskie dzieci tułacze

22 lipca 2020 roku przypadała setna rocznica przybycia do Japonii
pierwszej grupy polskich dzieci uratowanych przez Japoński Czerwony
Krzyż z tułaczych wędrówek po Syberii. Oficjalne obchody 100-lecia
przyjęcia polskich dzieci z Syberii planowano na jesień 2020 roku.
Jednakże – ze względu na zagrożenie koronawirusem – przełożono je
na 2021 rok. We wrześniu w Warszawie, a w listopadzie w Tokio...
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Anna Bielkiewicz i Józef Jakóbkiewicz, założyciele Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu.
Dzięki ich przedsiębiorczości udało się uratować 765 polskich dzieci.

P

olskie dzieci syberyjskie, w większości sieroty, były potomkami zesłańców politycznych
i uchodźców wojennych. W wyniku
rewolucji październikowej oraz I wojny światowej znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż w tym czasie na rosyjskim Dalekim Wschodzie
panował głód i szerzyły się ciężkie epidemie. Po upadku caratu rozwijał się
krwawy terror i los wielu dzieci tam
żyjących był mocno zagrożony. Dzieci ciągle były głodne, często obłożnie
chore, wiele z nich cierpiało na choroby sieroce. Bardzo gnębiło je trwałe
oderwanie od rodziców i rodzin. Ratowanie tych nieszczęsnych dzieci stało
się głównym zadaniem życiowym pani
Anny Bielkiewicz – wspaniałej polskiej
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patriotki, bardzo wrażliwej na trudny
los zagubionych na Syberii polskich tułaczych dzieci.
A. Bielkiewicz, urodzona w 1877 r.,
była córką zesłańca syberyjskiego, później jednego z głównych budowniczych
Kolei Transsyberyjskiej. Pracowała jako
nauczycielka. To właśnie ona, wespół
z Józefem Jakóbkiewiczem, naczelnym
lekarzem sanitarnym we Władywostoku, powołali w 1919 r. Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu. Anna
Bielkiewicz została prezesem Komitetu, a Józef Jakóbkiewicz wiceprezesem.
J. Jakóbkiewicz był także wychowawcą
młodzieży i opiekował się od dłuższego czasu polskimi sierotami i dziećmi
z rodzin ubogich lub rozbitych z powodu działań wojennych.
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Japońskiego Czerwonego
Krzyża. W ratowanie polGościnność
skich dzieci zaangażowai serdeczna
ły się w Japonii osobistości
opieka, z jaką
na najwyższych szczespotkały się
blach – szef japońskiego
dzieci, były
MSZ Uchido Kosai, miniogromne...
ster Sił Lądowych Giichi,
Miejscowa
a także Tomosaburo Kato
prasa prawie
– minister marynarki.
codziennie
Sprawą zainteresował
publikowała
się także dwór cesarski
przyjazne
i wydelegował do realizacji tego przedsięwzięcia
artykuły
szambelana cesarzowej
i reportaże
– Takeshi Mori.
o małych
W niedługim czasie,
gościach z dale22 lipca 1920 r., pierwkiej Polski.
sza grupa polskich dzieci
przypłynęła okrętem wojennym do japońskiego
portu Tsuruga. Do lipca 1921 r.
przybyło łącznie 375 dzieci oraz 32 opiekunów. Z portu
Tsuruga dzieci były przewożone do sierocińca dobroczynnego Towarzystwa Buddyjskiego Fakudenkai w Tokio. Wiele
dzieci było poważnie chorych.

W 2002 roku, podczas
pobytu w Polsce, Cesarska
Para Hirochito spotkała
się z dziś już sędziwymi
ludźmi, a niegdyś małymi
polskimi dziećmi, i ich
wnukami. Fot. Ireneusz
Fertner

K

omitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu zaczął działalność od poszukiwania funduszy. Anna Bielkiewicz otrzymała zgodę
Amerykańskiego Czerwonego Krzyża
na zakwaterowanie polskich dzieci
w amerykańskich koszarach oraz pomoc w ich wyżywieniu i zaopatrzeniu
w odzież. Józef Jakóbkiewicz wybrał
się do Stanów Zjednoczonych, gdzie
otrzymał obietnicę przyjęcia pod opiekę 300 dzieci oraz pokrycie kosztów
ich przewozu.
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Komitet Ratunkowy zwracał się
z prośbą o pomoc do różnych państw –
jednak wszędzie spotykał się z odmową.
W czerwcu 1920 r. przedsiębiorcza Anna
Bielkiewicz udała się do Tokio i zwróciła
się do Japońskiego Ministerstwa Obrony o wszelaką pomoc dla dzieci. Została
tam wysłuchana uważnie i ze współczuciem. W tym czasie uzyskanie pomocy
od Japonii było możliwe, gdyż japońskie oddziały ekspedycyjne wspomagały walkę z bolszewikami, a w miejscach
ich stacjonowania działały placówki

One znalazły opiekę
w szpitalu Japońskiego
Czerwonego Krzyża. Personel medyczny bardzo
ciepło je przyjął i z oddaniem się nimi zajmował.
A symbolem poświęcenia
stała się Fumi Matsuzawa,
pielęgniarka która zaraziła się od chorego dziecka
i zmarła na tyfus...
Gościnność i serdeczna opieka, z jaką spotkały
się dzieci, były ogromne...
Miejscowa prasa prawie
codziennie publikowała
przyjazne artykuły i reportaże o małych gościach
z dalekiej Polski.

Dzieci zaprosiły Parę
Cesarską na koncert
chopinowski do Łazienek.
Fot. Ireneusz Fertner
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Anna Bielkiewicz starała się to
zmienić. Wydawała przez 10 miesięcy
– w trzech językach
(japońskim, polskim
i angielskim) – ilustrowane czasopismo „Echo Dalekiego Wschodu”. Było
ono sprzedawane na
ulicach oraz czytane
w cesarskim pałacu.
We wspomnieniach
W drodze na olimpiadę w Tokio prezydent Andrzej Duda spotkał się w
napisała: „Cały dwór
Fukudenkai z członkami Zarządu, dziękując im za opiekę Japończyków
nad polskimi dziećmi. Fot. Archiwum
czytał nasze „Echo
Dalekiego Wschodu”
i nawet Cesarzowa
Japońska wszystkie numery przeglądaobyt polskich dzieci w Tokio
ła i kazała je sobie czytać”.
wzbudził wielkie zainteresowanie
6 kwietnia 1921 r. „Jej
miejscowej opinii
Cesarska Mość Najjapublicznej – dzięki liczśniejsza Pani Cesarzowa
nym datkom finansowym
W Japonii
Japońska – Sadako Kujo
od zamożnych osób dziepolskie dzieci
(Cesarzowa Teimei) raczyci miały wspaniałą opiekę.
spędzały
ła zaszczycić swoimi odOrganizowano im naukę,
zazwyczaj
wiedzinami polskie dzieci
wycieczki i różne atrakkilka miesięcy.
syberyjskie” – pisała Anna
cje kulturalne. „W Japonii
Po odzyskaniu
Bielkiewicz. Wkrótce pozaś – wspominała Anna
zdrowia
tem Japoński Czerwony
Bielkiewicz – nasza praca
i sił, płynęły
Krzyż w dowód uznania
pozostawiła wspomnienie
na pokładach
włączył panią Annę w pocudownej bajki. Jak wiele
czet swoich honorowych
subtelnej dobroci doznajapońskich
członków.
ły polskie dzieci od japoństatków
W Japonii polskie
skiego narodu...” W swodo USA...
dzieci spędzały zazwyczaj
ich relacjach z tego okresu
kilka miesięcy. Po odzyA. Bielkiewicz informowaskaniu zdrowia i sił, płynęły na pokłała, że Japończycy udzielali tak serdeczdach japońskich statków do USA, gdzie
nej pomocy „dzieciom”, a nie dzieciom
opiekowała się nimi tamtejsza Polonia.
z Polski, ponieważ o ich kraju niemal
Większość dzieci po kilku latach
nic nie wiedzieli – wszak Polska przez
wróciła do Polski.
długie lata była pod zaborami.

P
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gromny sukces tej akcji rePolski prezydent Andrzej Duda,
patriacyjnej oraz uznanie dla
udając się na olimpiadę w Tokio, oddokonań Anny Bielkiewicz
wiedził Fukudenkai, gdzie w obecności
zaowocowało przeprowadzeniem
członków Zarządu Fukudenkai i poldrugiej akcji pomocowej w sierpniu
skiego ambasadora wygłosił wzniosłe
1922 r. Wówczas z Syberii wywiezioprzemówienie. Oto jego obszerne fragno do Japonii około 390 polskich dziementy: „Bardzo się cieszę, że tę wizyci. Umieszczono je w ośrodku w Osace.
tę w Japonii w związku z Igrzyskami
Część środków na ich utrzymaOlimpijskimi w Tokio możemy rozponie cesarzowa Sadako Kujo przekazała
cząć od spotkania właśnie tutaj, w Fuz własnych funduszy.
kudenkai, która jest instytucją bardzo
Wyleczone i odżywione dzieci wyprzyjazną mojemu krajowi. W czasie
syłano po pewnym czasie drogą morską
walki przeciwko bolszewikom polscy
do Polski. Jednak spożołnierze i ich rodziny
ro dzieci, pilotowanych
znaleźli się w bardzo
przez Annę Bielkiewicz,
dramatycznej sytuwracało do kraju drogą
acji. Wielu z nich tralądową. W Polsce okofiło do niewoli, bardzo
ło 300 dzieci zamieszwielu z nich zginęło,
kało w Wejherowie,
dzieci zostały sierotaw Zakładzie Wychomi. Można było wtewawczym Dzieci Sybedy bać się przyjąć turyjskich; starsze z nich
taj u siebie, w Japonii,
kształciły się w miejdzieci z dalekiego barscowych szkołach.
dzo kraju, które przyW 2002 r., podbywały z Rosji, ze streczas pobytu w Polsce,
fy wojny, zabiedzone,
ówczesne ich Cesarczęsto chore, mogły
skie Mości spotkały się
przynieść do Japonii
z ostatnimi żyjącymi
jakąś chorobę. JapońZ okazji setnej rocznicy początku
opieki Japończyków nad
osobami, uratowanymi
czycy się nie bali. Włapolskimi dziećmi Poczta Polska
80 lat wcześniej. Osodze Japonii się nie bawydała symboliczny znaczek
okolicznościowy.
by te, mimo sędziweły. Serce, miłosierdzie
go wieku, z ogromną
były ważniejsze. To, że
wdzięcznością wspopolskie dzieci uzyskaminały swój pobyt w Kraju Kwitnącej
ły tutaj pomoc, było dla nas bezcenne.
Wiśni. Wciąż pamiętały japońskie pioTo są, można powiedzieć, takie długi
senki, których się wtedy nauczyły...
serca, których nie da się spłacić. CiePolska i naród polski nigdy nie zaszymy się ogromnie, że możemy być
pomną japońskiego ciepła, solidarnoteraz tutaj właśnie z Państwem w Fuści, humanitaryzmu, przyjaźni i serkudenkai, które jest symbolem polskodeczności dla polskich dzieci z Syberii.
-japońskiej przyjaźni”.
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W Grecji

na Peloponezie
ma stanąć pomnik

Juliusza Słowackiego
W Grecji ma stanąć
pomnik Juliusza
Słowackiego, aby
przypomnieć jego
pobyt i słynny wiersz
Grób Agamemnona.
Twórcami są ksiądz
chrystusowiec
i artysta rzeźbiarz,
obydwaj związani
z Donieckiem.
Projekt pomnika
jest już gotowy.
Tekst i zdjęcia
Teresa Kaczorowska
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N

afplio na Peloponezie, 14-tysięczne miasteczko z XIII w. p.n.e., jest położone wysoko wśród skał w głębokim zakolu Zatoki Argolidzkiej. Ta niezwykle urocza, modna dziś
wśród Greków wypoczynkowa miejscowość, ma
bogatą historię i liczne zabytki. Do dziś dotrwały w mieście starożytne ruiny, zamek zbudowany
przez Wenecjan w XVI wieku na przybrzeżnej wysepce oraz duża twierdza Palamidi na skale (malowniczo oświetlona). Z niewoli tureckiej – podczas
powstania, które wybuchło w 1821 r. – Grecy wyzwolili miasto wcześnie, już 30 listopada 1822 r.,
nagłym atakiem właśnie z wysoko położonej twierdzy Palamidi. Stąd Nafplio było w latach 1823-34
pierwszą stolicą nowożytnego państwa greckiego.
Podupadłe pod panowaniem tureckim Ateny liczyły wówczas zaledwie 6 tys. mieszkańców.

historia SDP
Po licznych w Nafplio skalnych
schodach można wspiąć się do jedynego kościoła katolickiego. Niewielka
świątynia pw. Przemienienia Pańskiego z plebanią (gdzie kilka pokoi można
wynająć) przypomina meczet. W swoich długich dziejach była bowiem przebudowywana, pełniąc najczęściej funkcję kościoła dla Wenecjan i meczetu
dla Turków. Obecną nazwę nadał jej
król Grecji Otto, który w czerwcu 1839
r. przejął meczet i przydzielił budynek
katolikom. A podczas wizyty w Nafplio,
8 maja 1847 r., nazwał go wezwaniem
Przemienienia Pańskiego (Metamorfofosi tou Sotiros), nawiązując do przemiany Grecji po odzyskaniu niepodległości
w 1830 r.
Świątynia jest jednocześnie sanktuarium – przy wejściu znajduje się
oryginalny pomnik Philehellenów, czyli
ludzi w Grecji nie urodzonych, ale walczących o jej wyzwolenie. Zbudował go
oficer napoleoński August Hilarion Touret oraz bawarski rzeźbiarz Christian
Seigel, którzy walczyli po greckiej stronie, przeżyli i zmarli w Atenach. Monument jest z sosnowego drewna pomalowanego na ciemny, prawie czarny
kolor. Na jego szczycie znajdują się
herb i korona króla Otto, wbite w krzyż
wojowników. Białymi literami wyryto po francusku: A LA MEMOIRE DES
PHILHELLENES MORTS POUR LINDEPENDANCE. Na kolumnach są nazwiska 280 poległych Philehelleńczyków,
w tym licznych Polaków, którzy podobnie jak ochotnicy z Europy (w tym
poeta lord Byron) pośpieszyli z pomocą w walce, aby Grecy mogli cieszyć
się wolnością. W podziemiach kościoła
jest też krypta (niestety, zaniedbana!)
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z wczesnych czasów weneckiego klasztoru, ze szczątkami żołnierzy, którzy
też walczyli o wolność Grecji. Jest to
więc świątynia wyjątkowa, ważna nie
tylko dla Peloponezu, ale całej Hellady.

Chrystusowiec: Z Polski
przez Donieck do Grecji
Od dwóch lat w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Nafplio pracuje chrystusowiec, ks. Ryszard Karapuda. Postawny, uśmiechnięty, mający
poczucie misji. Ten jedyny na całym
Peloponezie polski duchowny pochodzi z Pomorza Zachodniego. Kształcił się w Szczecinie, także w Poznaniu,
gdzie ukończył Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii. Dziś
ma 57 lat, w 2021 roku obchodzi 30-lecie swojej pracy duszpasterskiej, z czego aż 25 lat spędził na Ukrainie, m.in.
w Kamieńcu Podolskim, Mikołajewie
k. Odessy, Doniecku, Żytomierzu. Za
Ukrainą wciąż tęskni, nawet w ciepłym,
zabytkowym Nafplio.
– Najpiękniejsze lata spędziłem
w Kamieńcu Podolskim. Po ogłoszeniu
w 1991 r. przez Ukrainę niepodległości, przeżyłem tam jako młody kapłan
katedry św. Piotra i Pawła ogromne
ludzkie pragnienie Boga. Po dziesiątkach lat komunizmu, wiara wybuchła
tam jak wiosna! Odradzały się parafie,
wspólnoty katolickie, ludzie chrzcili
się, modlili o życie, wracali do wiary
przodków, rodziły się powołania kapłańskie – wspomina ksiądz proboszcz
Karapuda, który całe swoje siły skierował wówczas na pracę misyjną. Z gitarą (bo gra od dziecka), ze śpiewem
i znajomością języka ukraińskiego,
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którego się tam szybko nauczył. Zresztą do pracy duszpasterskiej na Wschodzie czuł zawsze powołanie.
ednak za najciekawsze lata na Ukrainie uważa swój okres w Doniecku,
na wschodzie Ukrainy, skąd wyjechał w 2013 r., tuż przez Majdanem.
Donieck, podobnie jak cały Donbas,
jest od 7 kwietnia 2014 r. opanowany
przez wojska rosyjskie i prorosyjskich
separatystów (Doniecka Republika Ludowa uważana jest przez Radę Najwyższą Ukrainy za terytorium czasowo
okupowane). W tym głównym ośrodku przemysłowym Donieckiego Zagłębia Węglowego, ks. Ryszard dokończył
w 2005 r. budowę katolickiego kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika (rozpoczętą w 1995 r.). Kościół powstał dzięki
aktywności tamtejszej Polonii, pod jej
naciskiem otwarto w maju 2014 r. konsulat polski, który w następnym miesiącu trzeba było zamknąć. Proboszcz
Ryszard Karapuda przyjmował w nowej świątyni w Doniecku prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (w 2009 r.),
a w 2013 r. udało mu się odsłonić ważny pomnik – ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.
– Jest to wysoka figura
Chrystusa Zbawiciela z tablicami w dwóch językach,
wewnątrz kościoła i na zewnątrz, informującymi
o masowych wywózkach
przez Sowietów mieszkańców Górnego Śląska do niewolniczej pracy w kopalniach Donbasu. Do 2013 r.
nie było po tych deportowanych śladu. W uroczystościach otwarcia pomnika

J
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Aleksander Porozhniuk przy swoim ostatnim dziele,
rzeźbie św. Mateusza, patronie parafii Zielona.

ofiar Tragedii Górnośląskiej wzięli udział
przedstawiciele województwa śląskiego,
władz Katowic i rodziny przesiedlonych.
Był wśród nich burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, którego dziadek Michał został wywieziony do donieckiego
zagłębia w 1945 r. i nigdy stamtąd nie
wrócił. Ocenia się, że z Górnego Śląska
wywieziono od początku 1945 r. 70-90
tysięcy osób, z czego w rodzinne strony
powróciło zaledwie 10 proc. Reszta nie
wytrzymała katorgi – opowiada w Nafplio, w sierpniowym, 40-stopniowym
upale, ks. Ryszard Karapuda.
Ja k o
inicjator
przypomnienia tej
strasznej stalinowskiej zbrodni znalazł w Doniecku wykonawcę pomnika ofiar
Tragedii Górnośląskiej – rzeźbiarza Aleksandra Porozhniuka, absolwenta Instytutu Sztuki we Lwowie.
– W donieckiej stolicy węgla
i stali był nie tylko wziętym artystą,

Projekt popiersia J. Słowackiego autorstwa
Aleksandra Porozhniuka jest już w Nafplio.

Żona Aleksandra, Liza Porozhniuk w Zielonej.

ale działał w donieckiej, liczącej ok. 200
wiernych społeczności, wyjeżdżał z nami na pielgrzymki. Przed aneksją Donbasu przez Rosjan nie było tam żadnych
prześladowań, ani napięć wyznaniowych czy etnicznych. Katolicyzm odradzał się – w przeciwieństwie do Nafplio,
gdzie obecnie wiara upada, nawet wśród
greckiej Polonii – ubolewa kapłan.
powiada, że Polacy w Grecji szybko tracą swoje korzenie. A szczególnie „polskie dusze giną”, kiedy Polka wyjdzie za Greka. Widzi to,
kiedy odwiedza rodaków, którzy przyjechali przed laty do pracy w sadach cytrusowych. Wielu stoczyło się na dno,
stało się alkoholikami, zaczęło w Nafplio
żebrać pod Lidlem. Zaczął z nimi rozmawiać, grać i śpiewać dla nich.
– Dziś pijanych Polaków już nie ma
pod sklepem, Grecy przestali się z nich
śmiać. Wielu stało się abstynentami,
pracuje, albo wróciło do kraju. Szajka alkoholowa przestała istnieć. Teraz marzę, aby upamiętnić pobyt Juliusza Słowackiego w Grecji – uśmiecha
się proboszcz, który w ciągu dwóch

O

FORUM DZIENNIKARZY · 04(143) 2021

Plebania we wsi Zielona, pow. Przasnysz, gdzie znalazł
schronienie artysa z Doniecka z żoną.

lat w objętej parafii przeprowadził już
liczne zmiany i remonty. I… pokazuje gotowy model popiersia polskiego
wieszcza, wykonany przez donieckiego
artystę.
Chciałby, aby pomnik Słowackiego
stanął na terenie jego greckiej parafii.
O inną lokalizację jest bowiem trudno, ze względu na zabytkowość Nafplio, także Myken czy Argos, które poeta również odwiedził w 1836 r. – Mam
nadzieję, że to dzieło się nam uda, bo
Aleksander Porozhniuk znalazł schronienie w Polsce – mówi z tajemniczą
miną chrystusowiec.

Rzeźbiarz: Z Gruzji przez
Donieck do Zielonej
Aleksandra Porozhniuka i jego żonę Lizę znajduję w mazowieckiej wsi
Zielona, w powiecie przasnyskim.
Od sześciu lat mieszkają na plebanii
u miejscowego księdza proboszcza Andrzeja Gajewskiego, którego poznali
na Ukrainie. Artyści z Doniecka są rozmowni, otwarci do ludzi. Zadowoleni,
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katolickie, w tym przez ks. Ryszarda
Karapudę i ks. Andrzeja Gajewskiego. Zwiedzili nie tylko wiele świętych
miejsc, ale i najważniejsze muzea oraz
galerie w całej Europie. Potwierdzają, że
do 2014 r. wśród miliona mieszkańców
Doniecka (blisko 100 różnych narodowości), nie było konfliktów etnicznych.
Na pewno nie byli w Doniecku prześladowani Rosjanie, jak twierdzi Putin, bo
wszyscy tam mówili po rosyjsku, nie
było nawet szkół ukraińskich. AleksanKościół katolicki w Nafpio, pomnik w hołdzie
walczącym o wolnośc Grecji. W podziemnej
krypcie znajdują się ich szczątki.

że znaleźli w Polsce azyl, a jednocześnie rozdarci, tęskniący za domem.
Rozmawiamy trochę po polsku, trochę
po rosyjsku. Ich losy są niezwykłe…
– Moja pracowania, moje studio
i mieszkanie zostały w Doniecku! – załamuje ręce, po przywitaniu się, artysta, który zostawił tam wszystko „bandyckiej władzy”.
leksander urodził się w Gruzji,
ale korzenie ma na Podolu. Rodzina ze strony matki to Polacy
– część została w latach 30. XX wieku
deportowana na Sybir, a część uciekła
przed głodem do pracy na plantacjach
herbaty w Gruzji. Z kolei ojciec artysty pochodził z Besarabii, walczył po
radzieckiej stronie w II wojnie światowej, ale w 1945 r. został deportowany
przez Sowietów do pracy w Doniecku.
Dopiero po dwóch latach katorżniczej
pracy w kopalniach donieckich mógł
wyjechać do Gruzji i połączyć się z żoną i synem Mikołajem. Młodszy syn

A
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Aleksander urodził się w 1947 r. Kiedy
miał 15 lat, rodzina wróciła z Gruzji do
Donbasu.
Liza, piętnaście lat młodsza od męża „Alka”, jest Ukrainką. Urodziła się
w 1962 r., w ośrodku metalurgii Kamienskoje nad Dnieprem (rozwinął go polski
przedsiębiorca Ignacy Jasiukowicz). Jest
absolwentką Instytutu Sztuki w Kijowie.
Do Doniecka trafiła z celującym dyplomem, aby prowadzić badania i wykłady
w Muzeum Sztuki. Była pracownikiem
naukowym, pisała w Doniecku artykuły
o dziełach sztuki, o czym może opowiadać długo i z niezwykłą pasją.
Artyści poznali się w Doniecku.
Oboje są katolikami, w małżeństwie
od 31 lat. Na Ukrainie powodziło im się
bardzo dobrze. Mieli ładne mieszkanie
w centrum Doniecka, z bogatą biblioteką, dwie pracownie rzeźbiarskie. Dużo
podróżowali, poznawali historię i sztukę. Jeździli najczęściej w grupach organizowanych przez ukraińskie parafie

z Lizą skorzystali z zaproszenia ks. Andrzeja Gajewskiego, który akurat został
proboszczem w Zielonej na Mazowszu.
Myśleli, że wyjadą do Polski na miesiąc-dwa, a są tu już… sześć lat.
– Liza zajmuje się prowadzeniem
plebanii i ogrodu, a Aleksander rzeźbi. Przeznaczyłem mu na pracownię
jedno pomieszczenie w domu parafialnym. Dla naszej parafii wykonał już
cztery dzieła, w tym figurę patrona kościoła, św. Mateusza. Ale jego rzeźby są

– Dobrze mi płacono za rzeźby, nabycie książki za 100 euro
nie było dla mnie problemem. Najbardziej żal mi, że została
tam moja cenna biblioteka – mówi artysta. Wysoki, o silnych
dłoniach, czujący się obywatelem świata (nigdy nie wstąpił
do Komsomołu).
der miał dużo zamówień, stworzył ponad 30 rzeźb w mieście. Bo Donieck to
nie tylko kopalnie i huty, ale rozwinięta
kultura i sztuka.
– Dobrze mi płacono za rzeźby, nabycie książki za 100 euro nie było dla
mnie problemem. Najbardziej żal mi,
że została tam moja cenna biblioteka
– mówi artysta. Wysoki, o silnych dłoniach, czujący się obywatelem świata
(nigdy nie wstąpił do Komsomołu).
iestety, 5 sierpnia 2014 r. musieli w Doniecku zostawić
wszystko. Zamknęli mieszkanie i uciekli przed atakami rakietowymi z katiusz do Kamienskoje, rodzinnego miasta Lizy. Ostatnim pociągiem
Donieck – Lwów, prawie nic nie zabierając, bo sądzili, że jadą na krótko.
Do dziś opłacają czynsz za mieszkanie,
ale nie mają pewności, co się z nim stanie. Będąc w Kamienskoje, Aleksander

N
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już także w Przasnyszu, Mławie, Płońsku – mówi pochodzący spod Nasielska ks. Andrzej Gajewski, który jako
duszpasterz spędził 11 lat na Ukrainie.
Do Zielonej przyjechał prosto z Pawłogradu w Donbasie, wcześniej pracował
w Charkowie i Konotopie.
Córka artystów, Daria, absolwentka
szkół muzycznych w Doniecku i Warszawie, wyjechała do Polski miesiąc
przed nimi. Przez trzy lata pracowała jako organistka parafii w Obrytem. Teraz
niedaleko, w Wyszkowie, także pracuje
jako organistka. Ma 30 lat, bywa w Zielonej. Cała rodzina tęskni za Ukrainą.
I artyści uchodźcy, i ks. proboszcz,
mają nadzieję, że trwająca już siódmy rok wojna w Donbasie kiedyś się
skończy.
– Tylko kiedy? – pyta Liza. Ładna,
energiczna brunetka, która w Zielonej
musiała nauczyć się siać warzywa,
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sadzić ziemniaki, uprawiać kwiaty. – Lata płyną! W Doniecku trwa indoktrynacja, wyłączono ukraińskie telewizje
i rozgłośnie radiowe. Czy da się tam teraz żyć?
leksander Porozhniuk marzy
jednak, aby dokończyć rzeźby
zamówione przez Teatr w Doniecku. – Tylko czy zdążę? – pyta retorycznie 74-letni artysta, pokazując
modele zaczętych rzeźb Beethovena,
Chopina. Stara się jednak zachować
pogodę ducha. – Pozostało mi chyba
dziękować. Za życie, za żonę, za ks. Andrzeja, który udzielił nam schronienia.
Cieszymy się, że możemy nadal podróżować, że bywamy na wystawach,
jak niedawno w Zamku Królewskim
w Warszawie na wystawie o Konstytucji 3 Maja. Zaczęliśmy życie niejako
od nowa, podobnie jak moi przodkowie. Ale z tą różnicą, że Polska jest nam
przyjazna i wszystko tu jest: sztuka, historia, ciekawi ludzie. Także dużo zieleni i piękne ogrody, jak w Gruzji!
Obecnie pracuje nad pomnikiem
Cypriana K. Norwida. – Monument stanie już w listopadzie w parku Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze – zapowiada jego dyrektor Roman Kochanowicz.
Dla Ciechanowa artysta chciałby
wykonać monument założyciela miasta, legendarnego Ciechana – już ma
szkic. Marzy też o wyrzeźbieniu – jako
pięknej nimfy – Łydyni, której imię nosi
rzeka w tym mieście.

A

Wspólnie: pomnik Juliusza
Słowackiego w Nafplio
Jednak wcześniej Porozhniuk zamierza pojechać do Grecji, aby wykonać
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popiersie Juliusza Słowackiego w Nafplio. – Wystarczą mi trzy tygodnie, aby
po polskim wieszczu został w Grecji
ślad. Jestem zaszczepiony! – zapewnia
artysta, zastanawiając się nad materiałem na pomnik.
A Liza dodaje, że pomoże zbierać
pieniądze na to dzieło. – Ten pomnik
pomoże zjednoczyć grecką Polonię!
– powtarza z przekonaniem.
Ks. Ryszard Karapuda: – Na pewno
Juliusz Słowacki zasługuje na upamiętnienie w Grecji. Moglibyśmy na patio
przed naszym kościołem organizować
polsko-greckie wieczory poezji, wiersz
Grób Agamemnona mógłby zabrzmieć
w dwóch językach.
– To piękna i potrzebna inicjatywa
– ocenia Marek Nadolski, sekretarz Towarzystwa Kultury Polskiej, zapowiadając, że się w nią włączy.
Ks. Ryszard potrafi skupiać wokół
siebie ludzi i zapewne znajdzie fundusze na pomnik. Pomoc obiecała już
Ambasada Polski w Atenach. Jest więc
nadzieja, że słowa z wiersza wieszcza,
nawiązujące do kultury antycznej i refleksji nad losem Polski w celu odbudowy moralnej oraz politycznej narodu, niedługo zabrzmią w Helladzie
wyraziście:
Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą!
Pawiem narodów byłaś i papugą;
A teraz jesteś służebnicą cudzą –
Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo
W sercu – gdzie nie trwa myśl nawet
godziny:
Mówię – bom smutny – i sam pełen winy!
(Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona)

Liban,

Baalbek, kolumnada
świątyni Jowisza.

upadłe państwo?
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Jeszcze niedawno o tym kraju mówiono, że to „Szwajcaria Bliskiego Wschodu”. Dzisiaj funkcjonuje głównie na mapie, w encyklopedii i świadomości ludzi zamieszkujących górzyste tereny pomiędzy Morzem Śródziemnym, ogarniętą wojną Syrią
i pełnym wewnętrznych konfliktów Izraelem. Teoretycznie jest więc samodzielnym
państwem, od 1945 r. należącym do ONZ, ale w praktyce tego państwa nie ma, bo
brakuje tam niemal wszystkiego: leków, benzyny, energii elektrycznej, jedzenia, pieniędzy, wody w kraju pełnym rzek. A przede wszystkim brakuje rządu.

P

ozostały jedynie: nadzieja, ludzka duma, bogata historia, wspaniałe zabytki pamiętające czasy
starożytności, piękna przyroda i głęboka wiara, że Bóg o tym skrawku ziemi
nie może zapomnieć. Bo to przecież
w Libanie, a nie w Izraelu, nie w pobliżu Nazaretu, jak podaje się dopiero
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od XVII w., lecz w Górnej Galilei, Jezus
dokonał swojego pierwszego cudu,
przemieniając wodę w wino. W Libanie zachowała się droga, po której stąpał Jezus, a także grota, w której Maria,
Matka Jezusa, oczekiwała na Syna, gdy
poszedł do pogańskiego miasta zwanego Tyrem.
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onad rok temu, a dokładnie 4 sierpnia 2020 r.,
świat obiegła wiadomość,
że w Bejrucie, stolicy Libanu,
gdzie jeszcze w latach 19751990 toczyła się wojna, doszło
do potężnej eksplozji. Eksplodowała saletra amonowa (azotan
W przeciwieństwie do Bejrutu ulice
Sydonu są gwarne, pełne życia.
amonu), ponoć własność niczyja, znajdująca się od sześciu lat
w miejscowym porcie, jednym
zapasy leków i szczepionek, a także
z większych na Morzu Śródziemnym.
środki ochrony osobistej dla medyków
Oficjalnie podaje się, że eksplodował
pracujących z pacjentami covidowymi.
cały składowany w porcie materiał. Na
podstawie doniesień Reuters’a podaje się, że była to jedna piąta. Do dzisiaj
Skomplikowana układanka
nie wiadomo, gdzie znajduje się pozostała część saletry i kto na tej tragedii
ydzień po wybuchu do dymisji
skorzystał. W wyniku wybuchu zginępodał się premier Hassan Diab,
ło ponad 200 osób, około 7 tysięcy odoświadczając, że do katastrofy
niosło obrażenia, a ponad 300 tys. ludoszło z powodu korupcji. Prezydent
dzi straciło swoje domy. Dodaje się
Libanu Michel Aoun przyjął dymisję,
też, że największy spichlerz Bliskiego
wyznaczył kolejną osobę na premiera,
Wschodu, w którym składowano najale nie zgodził się na przeprowadzeróżniejsze ziarna, głównie zboże, uległ
nie międzynarodowego dochodzenia
zniszczeniu. Owe zbożowe silosy zow sprawie katastrofy. Może dlatego, że
stały wybudowane przez CzechosłoAoun ma 88 lat (urodził się we wrzewację. Ponoć to one przyjęły na siebie
śniu 1933 r.) i mimo, że jest chrześcijanajwiększy podmuch wybuchu, znaczninem, to popiera go Hezbollah.
nie zmniejszając zniszczenia w mieOd początku powstania Republiki
ście. Jednak przemilcza się, że było tam
Libanu, czyli od 1943 r., panuje zasada,
ziarno pszenicy bez GMO. W portowych
że na urząd prezydenta powołuje się
magazynach znajdowały się również
chrześcijanina, maronitę, premierem
zostaje muzułmanin sunnita,
a przewodniczącym parlamenByblos, zamek krzyżowców.
tu muzułmanin szyita.
Nowym premierem został
Sad al-Hariri, który niemal rok
później, bo w pierwszej połowie
lipca 2021 r., również podał się
do dymisji, zresztą nie po raz
pierwszy. Nie potrafił utworzyć

T

układy z „Partią Boga” oraz z krajami arabskimi, takimi jak Syria
i Arabia Saudyjska, nie mówiąc
już o dobrych relacjach z państwami Zachodu.
Jak na razie upadek libańskiej waluty odczuwalny jest
każdego dnia. Mogą być z tego
zadowoleni jedynie turyści, gdyż
Fenicki port w Byblos.
za jednego dolara otrzymuje się
ponad 21 tysięcy funtów libańskich, a jeszcze niedawno przelicznik
rządu. Kilkanaście dni później kolejwynosił 1,5 tysiąca. Czyli dla nich życie
nym premierem został Nagib Mikati
jest bardzo tanie. Gorzej jest z podróżo(Najib Azmi Mikati był już nim wczewaniem po kraju, gdyż utrudnia to nieśniej przez dwie kadencje, a w 2019 r.
dobór benzyny i absurdalnie wysoka jej
oskarżano go o korupcję i defraudacena. Inaczej postrzegają to miejscowi.
cję pieniędzy). Dla turystów wybieJak mówił w Radio Wnet Tony Saliba,
rających się do Libanu wiadomość ta
nauczyciel matematyki w liceum, w jenie jest istotna, gdyż polityka Libanu
go szkole przed wybuchem nauczyciejest wielce skomplikowana. Wszystle zarabiali równowartość 2,5 do 3 tys.
kie ugrupowania polityczne są skłócoUSD miesięcznie, rok po wybuchu ich
ne. Aktualnie Libanem rządzi siedmiu
pensja wynosi 100-120 dolarów. Ta
przywódców, a każdy z nich ma swoje
utrata wartości funta zaczęła być zawpływy i swoje sprawy do załatwienia.
uważalna od końca 2019 r., ale spotęgoRóżnice pomiędzy sześcioma owymi
wała ją eksplozja i brak jakichkolwiek
przywódcami są niewielkie, poza jeddziałań ze strony władz państwowych.
nym, siódmym, czyli Hezbollahem, po
polsku „Partią Boga”. Libańczycy żyją
jednak nadzieją, że nowy premier, bizMiasto widmo
nesmen i miliarder (Mikati, jak podaje „Forbes”, amerykański dwutygodnik
amolot ląduje na lotnisku odo tematyce biznesowej, posiada mająległym o siedem kilometrów
tek w wysokości 2,5 mld USD) wreszcie
od stolicy Libanu. Jest dobrze
utworzy rząd, doprowadzi do wyborów,
po trzeciej nad ranem. Droga z lotnia przede wszystkim zacznie reformoska do Byblos, jednego z najstarszych
wać gospodarkę. Uważają, że człowiek,
miast świata, gdzie narodziły się alfaktórego jeden z przodków w XIX w. miał
bet i pieniądze, wiedzie niemal przez
korzenie polskie, powinien mieć inne
centrum Bejrutu. Wzdłuż drogi stoją
spojrzenie na gospodarkę. Co prawwysokie domy, które pozornie wygląda nie popierają go chrześcijanie, ale
dają, jakby wznosiły się w pogrążonym
wśród swoich, czyli sunnitów, jest miwe śnie mieście. Rozjazdy, estakady
le widziany i szanowany, ma też dobre
– mimo niewielu świateł odnosi się
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wrażenie, że przejeżdża się przez zamożną metropolię. Dopiero w ciągu
dnia, w blasku słońca, podchodząc do
tych domów zauważa się nowoczesne
elewacje, ale bez szyb, framug okiennych i wszystkiego, co znajdowało się
wewnątrz owych ładnych z zewnątrz
konstrukcji. Co ciekawe, takie domy
stoją nie tylko blisko portu, gdzie doszło do eksplozji, ale nawet w sporej
odległości. Życie w nich zamarło. Na
ulicach pustki. Jedyni przechodnie to
polscy pielgrzymi. Jak to możliwe? Encyklopedie i przewodniki podają, że
w Bejrucie mieszka ponad dwa miliony osób, czyli prawie połowa ludności
Libanu skupia się w jednym mieście.
Gdzie są ludzie? W wielu miejscach
zauważa się „wypasione” samochody,
najczęściej przykurzone, chyba rzadko
ktoś nimi jeździ. Chociaż główna arteria jest niemal stale zakorkowana.
Odpowiedź prosta – większość
mieszkańców Bejrutu urodziła się
w górskich wioskach i małych miasteczkach. Po wybuchu powrócili do
nich i tam przeczekują trudny okres.
Może wrócą do miasta, gdy w górach
spadnie śnieg, ale nie wszyscy, bo
w Bejrucie nie ma pracy, wody, elektryczności, a na prowincji jakoś sobie poradzą. Eleganckie banki nie

Baalbek, ołtarz ofiarny przy
świątyni Jowisza.

funkcjonują, w bankomatach nie ma
gotówki, sklepy są zamknięte na głucho. Działają tylko te w dalszych dzielnicach. W basenie portowym leżą statki i mnóstwo złomu. Jedynie kierowcy
ciężarówek i operatorzy dźwigowi mają
co robić, wywożąc ów złom – może do
Chin? Po drugiej stronie wielkiej arterii też stoją dźwigi i samochody. Obok
kręcą się ludzie – próbują zebrać gruz,
szkło… Przy wieżowcach ustawili nawet rusztowania. Ile lat będą te domy
odbudowywać i kto za to zapłaci?
gromny, wzniesiony za saudyjskie pieniądze meczet Muhammada Al Amina (potocznie zwany meczetem Rafika Haririego, byłego
premiera Libanu, który zginął w zamachu bombowym w 2005 r. i obok meczetu został pochowany) jest zamknięty.
Pewnie dla bezpieczeństwa z powodu
pandemii. Można wejść jedynie do maronickiej katedry p.w. św. Jerzego, odbudowanej po zniszczeniach wojennych,
ale obecnie ponownie remontowanej
z powodu eksplozji w porcie. To tam
11 maja 1997 r. Jan Paweł II odprawił
uroczystą mszę świętą. Niedaleko katedry, na Placu Męczenników, na samym jego środku umieszczono pomnik
ostatnich partyzantów (chrześcijan
– jest tam również ksiądz, oraz muzułmanów) powieszonych przez Turków,
którzy latami okupowali ziemie Libanu.
Jest on niezwykle wymowny. Symbolizuje trudną historię Libańczyków. Był
wielokrotnie ostrzelany, więc konserwatorzy pozostawili na nim ślady po
kulach i granatach.
Centrum miasta jest zamknięte
z powodu rewolucji politycznej, która rozpoczęła się w 2019 r. Ogradzają

O

je wysokie zapory betonowe, od
góry oplecione drutem kolczastym. Wieży zegarowej z 1897 r.,
wybudowanej przez sułtana Abdela Hamida, Forum Romanum
(jego fragment widać z ulicy,
przy której znajduje się maroAfka, przepiękny wodospad
nicka katedra), libańskiego parw wiosce zamieszkanej
lamentu i innych miejsc nie
głównie przez szyitów.
można zwiedzać. Wszędzie tam
tętniło życie, bawiły się dzieci,
dziś te miejsca świecą pustkami. WejGarść historii
ścia do tej części miasta pilnuje wojsko.
Za fotografowanie żołnierzy można traaukowcy twierdzą, że człowiek
fić do więzienia. Co za paradoks, przena terenie dzisiejszego Libacież to w Bejrucie już w IV w. n.e. po raz
nu pojawił się po raz pierwpierwszy mówiło się o prawach człoszy ponad milion lat temu. W Byblos
wieka. Ciekawostką jest również to, że
(ponad 20-tys. miasto nad Morzem
Edykt Mediolański Konstantyna WielŚródziemnym) ponoć był już 60 tys.
kiego z 313 r. uznał wolność wyznań,
lat temu. Jednak pierwsze kamienne,
ale również zatwierdził chrześcijanom
zamieszkane przez człowieka osady,
niedzielę jako dzień wolny od pracy. Ta
datowane są na 5 tysiąclecie przed
zasada jest respektowana w Libanie do
naszą erą, czyli jakieś 7 tys. lat temu.
dzisiaj, chociaż zamieszkują tam rówWznoszono wówczas – jak opowiada
nież wyznawcy innych religii.
Kazimierz Gajowy, gospodarz „StuMuzeum Narodowe, perła Bejrudia Bejrut” przy Radiu Wnet i współtu, w którym eksponowane są zabytki
autor przewodnika „Liban, więcej niż
od czasu starożytnego Egiptu do końprzewodnik” – małe prostokątne, kaca XIX w., też jest zamknięte. W tym
mienne domy z cedrowymi belkami
przypadku ponoć nie z przyczyn goi klepiskiem pokrytym palmowymi
spodarczych, lecz pandemicznych, ale
gałęziami. Potem ten system koni zniszczeń dokonanych podczas ubiestrukcyjny udoskonalano. Do dzisiaj
głorocznego wybuchu. Rekompensatą
można spotkać podobne, tylko więkza brak możliwości zwiedzania najstarsze domostwa w górskich wioskach.
szej części Bejrutu może być wędrówka
Wracając do Byblos i terenów naddo południowo-zachodniej części miamorskich, to ziemię tę od około 3 tys.
sta, nad brzegiem morza, gdzie znajdulat p.n.e. zamieszkiwali Kananejczycy
ją się „Groty gołębie”. Są to dwie duże,
opisywani w Biblii. Kiedy na tych temalownicze skały „wyrastające” z worenach pod koniec drugiego tysiącledy niedaleko brzegu. W licznych grocia pojawili się Grecy, zobaczyli spore
tach owych skał znaleziono najstarsze
miasto oddzielone od reszty świata (dla
na świecie ślady aktywności człowieka.
bezpieczeństwa) kamiennym murem,

N
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notabene wzniesionym jakieś 2 tys. lat
wcześniej niż zrobili to Chińczycy. Zauważyli też, że ziemia od Ugarit (dzisiejsza Syria) aż po obecną granicę
libańsko-izraelską nad Morzem Śródziemnym, poniżej miasta Tyr, jest czerwona. Żyje tam (a raczej żył, bo gatunek
jest na wymarciu) ślimak czerwony, inaczej mięczak śródziemnomorski, zwany purpurowcem czy szkarłatnikiem,
z którego miejscowa ludność wyrabiała
niezwykle trwały i odporny na promienie słoneczne barwnik do tkanin, zwany purpurą. Sposób, w jaki wytwarzano
ten barwnik, okryty był tajemnicą. Grecy nazwali tę krainę „krajem purpury”,
czyli Fenicją.
oniec 3 tysiąclecia i całe 2 tysiąclecie p.n.e. było najwspanialszym okresem dla Fenicji.
To właśnie wtedy Fenicjanie, aby ułatwić prowadzenie transakcji handlowych, wymyślili pieniądze. Było to
złoto, srebro, ale najcenniejsza była
purpura. Jeden jej gram był wart 27 gramów złota. To również w Byblos powstał alfabet, dający początek nie tylko
pisanej kulturze semickiej (semitami
są zarówno Żydzi, jak i Arabowie), ale
i indoeuropejskiej. Na bazie alfabetu
fenickiego powstał alfabet grecki, potem rzymski… Fenicjanie są również
protoplastami budowy dużych, dwupokładowych łodzi
poruszanych wiosłami, ale
i żaglem. A to dzięki drewnu
cedrowemu. Owymi łodziami docierali do wszystkich
zakątków Morza Śródziemnego, utrzymywali ożywione
kontakty z Egiptem. Założyli
Kartaginę (starożytne miasto

K
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na terenie dzisiejszej Tunezji), a ponoć
nawet dotarli do wybrzeży Brazylii.
Na ich ziemiach walczyli Hetyci,
Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie…
Aleksander Wielki w IV w. p.n.e. włączył
tereny dzisiejszego Libanu do swojego imperium. Pod koniec IV w. n.e. Fenicja i Góry Libanu stały się częścią Bizancjum, a w VII w. doszło do podboju
arabskiego. W XI w. pojawili się krzyżowcy, którzy ostatecznie pod koniec
XIII w. oddali swoje twierdze sułtanowi Mameluków (tureckojęzyczna kasta
niewolnicza w Egipcie, która przejęła
władzę i powstrzymała najazd Mongołów). Na początku XVI w. pojawili się
Turcy osmańscy i panowali tam do 1918
r. Przez krótki okres (lata 1861-1918) na
północy Libanu istniała Autonomia Gór
Libanu. Potem nastał czas Mandatu
francuskiego (1918-1943). 22 listopada
1943 r. powstała Republika Libanu.

Nieproszeni goście
Najnowsza historia wiąże się
z uchodźcami palestyńskimi, co prawda wyrzuconymi przez Żydów z Izraela już pod koniec lat 40. ubiegłego
stulecia, notabene na mocy decyzji
ONZ, kiedy to w historycznej Palestynie utworzono państwo Izrael, ale stale

Baalbek, świątynia Wenus, pozostałości
po kościele św. Barbary i stary meczet.

Bejrut, maronicki
kościół p.w.
św. Jerzego i meczet
Muhammada
Al Amina.

destabilizującymi Liban i represjonującymi ludność chrześcijańską oraz
szyicką. Na to nakładają się uchodźcy
syryjscy (około 1,5 miliona osób), przybyli w ramach „Arabskiej wiosny”, czyli
wojny z rządem Baszara al Asada, która
rozpoczęła się w 2011 r. Po drodze była
wojna domowa, okupacja przez Izrael
i przez Syrię. Jeśli połączy się to z błędnymi decyzjami polityków, obraz Libanu pod względem gospodarczym nie
wygląda dobrze.
Jadąc od wybrzeża Morza Śródziemnego do przełęczy w Górach Libanu, przejeżdża się przez tereny podgórskie. Góry wyrastają niemal z morza,
w większości zamieszkane przez chrześcijan i zagospodarowane po libańsku,
ale nieco na modłę zachodnioeuropejską. Prawie nie widać meczetów, natomiast niemal w każdej miejscowości
stoi kościół, krzyż przydrożny czy mała kapliczka. Zjeżdżając z Gór Libanu
w stronę granicy z Syrią, która przebiega grzbietem Gór Antylibanu, krajobraz całkowicie się zmienia. Pojawia się
długa na 150 km i szeroka miejscami
na kilkanaście kilometrów, bardzo żyzna Dolina Bekaa. Dzisiaj jest to kraina
Hezbollahu, czyli szyickiej „Partii Boga”,
o czym świadczą powiewające szyickie,
żółte i zielone flagi.
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2018 r. w wyborach do
parlamentu libańskiego Hezbollah zdobył
13 mandatów (na 128), ale łącznie
z Sojuszem 8 Marca (sojusz libańskich partii politycznych wspierany przez Syrię i Iran, w którego
skład wchodzą szyici z Hezbollahu i Amalu, co po polsku znaczy nadzieja – Libańskie Oddziały
Oporu, a także nacjonaliści panarabscy) uzyskano 80 mandatów. Hezbollah to partia, która jest jednocześnie
organizacją wojskową, ruchem socjalno-ekonomicznym, wykładnią społeczno-religijną. Zajmuje się między
innymi prowadzeniem szpitali, szkół
i instytucji zapewniających wsparcie
socjalne społeczności szyickiej. Ciekawostką jest również to, że Hezbollah
broni chrześcijan, także w Syrii i Palestynie. Środki na swoją działalność
zdobywa m.in. z uprawy haszyszu, czyli konopi indyjskich. Rosną całymi łanami właśnie w Dolinie Bekaa. Kierowcy nie chcą się jednak zatrzymać, aby
takie pole sfotografować, bo oficjalnie
w Libanie nikt haszyszu nie uprawia.
Poza tym ta ciemnozielona roślina, wysoka na kilkadziesiąt centymetrów, ma
tak silny zapach, że po wejściu na pole, gdzie rośnie, pozostawia przez wiele
dni na butach i ubraniu woń wyczuwalną przez psy sprawdzające pasażerów
na lotnisku.
Ostatnio Hezbollah bardzo się uaktywnił i powoli przejmuje władzę w Libanie. Organizacja ta ma silne powiązania z Iranem i to Iran próbuje przejąć
władzę nie tylko w Iraku czy Syrii, ale
również w Libanie. Mając za sobą takiego protektora, Hassan Nasrallah,
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libański lider „Partii Boga”, twierdzi, że
jego organizacja jest gotowa do wojny
z Izraelem: „nie chcemy wojny, ale jesteśmy gotowi do niej i jeśli będzie trzeba, to my tę wojnę wygramy”. Cierpi na
tym Liban. Zdaniem Kazimierza Gajowego, w 2006 r. doszło już do wojny pomiędzy Hezbollahem a Izraelem. Hassan Nasrallah nie przegrał tej wojny,
ale i jej nie wygrał. Powstała sytuacja
patowa i trwa do dzisiaj. Izrael potrzebuje Hezbollahu, aby mówić o zagrożeniu oraz potrzebie wsparcia przez Stany Zjednoczone. Natomiast Hezbollah,
aby istnieć, potrzebuje Izraela.
Te polityczne przepychanki nie dotyczą jednak turystów. Należy tylko
omijać rejony przy granicy z Izraelem.
Nie można więc odwiedzić Kany Galilejskiej, tej prawdziwej. Według św. Euzebiusza z Cezarei z IV w., Kana leży
w Galilei Górnej, a nie Dolnej. To tam
odkryto ruiny synagogi z czasów Chrystusa. Zamiana nastąpiła w XVII w., kiedy kustosz oo. Franciszkanów na Ziemię
Świętą zalecał, aby pielgrzymi udawali
się do Kafr Kenna pod Nazaretem, gdyż
wyprawa do położonej w górach Kany
Galilejskiej była zbyt nużąca. I tak zmieniono miejsce wydarzeń historycznych,
a turystom wszystko da się wytłumaczyć. Nie wolno też wejść na szczyt góry
Hermon (leży na granicy trzech państw:
Syrii, Izraela i Libanu), gdzie zdaniem
części badaczy – a nie na górze Tabor
– miało miejsce Przemienienie Pańskie.

Bliski Wschód w pigułce
Wszędzie tu jest blisko – cały Liban ma mniejszą powierzchnię od naszego województwa świętokrzyskiego.
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Libańczycy, zapraszając do siebie, zapewniają, że mają pełno zabytków,
bujną przyrodę, morze i góry wyrastające niemal z wody, przez cały rok
ośnieżone. Właśnie od tych śniegów na
szczytach gór, widzianych z morza, i to
latem, wzięła się nazwa Libanu – „Lubnan” w języku starosemickim znaczy
„biały jak mleko”.
raina ta obfituje również w rzeki, wodospady i coraz bardziej
unikatowe cedrowe lasy. Rezerwat, zwany Lasem Bożych Cedrów, jest
znakomitym miejscem na wypoczynek
podczas upałów, a jednocześnie pozwala przyjrzeć się z bliska tym majestatycznym drzewom. Są też przepiękne
groty, jak choćby Grota Jeita – samotna jaskinia kresowa, udostępniana do
zwiedzania, ale z zakazem fotografowania. Komórki i aparaty zostawia się
przy wejściu. Grot w Libanie jest znacznie więcej, lecz nie tak pięknych – Jeita
jest wyjątkowa. Były wykorzystywane
przez miejscowych chrześcijan maronitów podczas prześladowań. Do dzisiaj w wielu z nich znajdują się kaplice
i kościoły, np. w Wadi Qadicha (Dolina
Świętych).
Libanu nie można porównać z żadnym innym państwem na Bliskim
Wschodzie. Jest tam niemal wszystko,
tylko maleńkie, zgromadzone w pigułce. Żyją gościnni ludzie, od tysięcy lat
spożywają chleb, oliwę i wino, które
w innych rejonach Bliskiego Wschodu
jest oficjalnie zabronione. Ktoś mógłby powiedzieć, że brakuje pustyni. Nieprawda! Otóż i w Libanie są niewielkie
tereny pustynne na płaskowyżu Gór
Libanu, zamieszkane przez Beduinów
od wiosny do jesieni. Dawniej Beduini

K

byli koczownikami, dzisiaj wiodą życie
Postrach i podziw
półkoczownicze. Zimy spędzają w dolinach, w domach, a nie w namiotach.
Ateny, Rzym są niczym w porównaniu z Byblos, Baalbekiem, Tyrem... To,
liski Wschód jest kolebką trzech
co się zachowało i co można zobaczyć
wielkich religii: judaizmu, chrzew Libanie, szokuje. Byblos uznawane
ścijaństwa i islamu. I właśnie
jest za najstarsze i nieprzerwanie zate trzy religie w swoich różnych konmieszkane miasto świata. Można z tym
fesjach występują w Libanie. Oprócz
stwierdzeniem polemizować. Mówi się,
chrześcijan, głównie maronitów, ale
że najstarszym miastem jest Jerycho,
też prawosławnych, Ormian, chrześciale też Damaszek, Irbil (Hawler), stolijan melchickich, rzymskich katolików,
ca kurdyjskiej autonomii w Iraku, Haprotestantów, w Libanie mieszkają musankeyf – miasto w płd.-wsch. Turcji,
zułmanie, zarówno sunnici, jak i szyici,
które Turcy zakryli wodą… Niemniej
alawici, wyznawcy judaizmu, DruzoByblos jako miasto funkwie (hermetyczna grupa
cjonuje już od około 7 tys.
etno-religijna nieujawlat. I to właśnie w Byblos
niająca swoich zasad wiaBliski Wschód
zachowały się ruiny z najry; wiadomo tylko, że wiejest kolebką
różniejszych epok. Możrzą w jedynego Boga, ale
trzech wielkich
na to nazwać przekrojem
i w reinkarnację). Razem
religii:
od prehistorii do czasów
na mocy „paktu narodojudaizmu,
współczesnych. Na przywego” z 1943 r. w Libanie
kład pod teatrem rzymżyje 18 wspólnot (konfechrześcijaństwa
skim odkryto całą kasji): 13 chrześcijańskich,
i islamu.
mienną wioskę fenicką,
4 islamskie i niewielI właśnie te trzy
więc amfiteatr przenieka wspólnota żydowska.
religie w swoich
siono bliżej morza. Do
Każda z tych wspólnot,
różnych
dzisiaj zachował się też
zgodnie z konstytucją,
konfesjach
fenicki port. Jest niedujest chroniona i uprzywiwystępują
ży, ale nadal służy rybalejowana. Razem tworzą
w Libanie.
kom i żeglarzom, cumują
społeczność kilkumiliow nim też statki pasażernową – szacunkowo poskie. Z tego portu około 49
daje się, że 4,5 milionową.
r. n.e. św. Marek (ewangelista) wypłyOstatni spis ludności przeprowadzono
nął do Aleksandrii. To pod jego wezwaw 1932 r. i wówczas chrześcijanie staniem jest miejscowa katedra, wznienowili połowę. Dzisiaj jest ich ponad
siona przez krzyżowców w 1115 r.
20 proc. Wraz z uchodźcami z Syrii zaw miejscu wcześniejszego kościoła.
pewne mieszka tam około 6 mln osób.
O Byblos można opowiadać długo. Pod
Tworzą barwną mozaikę etniczną i rewzględem archeologicznym jest najligijną, która mimo znacznych różnic
ważniejszym miejscem. Nie jest jednauczyła się wspólnie żyć niemal beznak tak piękny jak Baalbek.
konfliktowo.

B
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Marii Panny. Niestety, sama świątynia
rcheolodzy twierdzą, że jeśli ktoś
Jowisza została w znacznym stopniu
chce poznać architekturę impezniszczona. Część kolumn wykorzyrium rzymskiego, powinien udać
stano do budowy kościoła Hagia Sofia
się do Baalbek, a nie do Rzymu. To mia(obecnie meczet) w Stambule. Dużych
sto leży na jednym z najważniejszych
zniszczeń dokonali Turcy, przerabiaszlaków handlowych starożytnego Blijąc świątynię na potrzeby wojskowe.
skiego Wschodu. Synowie Adama: Kain
Zachowane fragmenty wzbudzają poi Abel, składali ofiary Bogu właśnie w Bastrach i podziw.
albek. Przez miasto przechodził AbraStarożytne miasto Baalbek jest tak
ham wędrując do Kanaanu z Ur w Meduże, że trudno je w całości obejść w jezopotamii. Ponoć Salomon wybudował
den dzień. Niemniej warto zatrzymać
w Baalbek ogromny kompleks świątynsię przy „kamieniu w ciąży” (21,7 m
ny w prezencie ślubnym dla etiopskiej
długości i 4,8 m szerokości) – ogromkrólowej Saby. Część badaczy twierdzi,
nym, ciosanym bloku każe zespół świątynny w Bamiennym, który miał być
albek jest wzbogaconą kojednym z elementów do
pią świątyni jerozolimskiej
Archeolodzy
budowy fundamentu pod
zburzonej przez Rzymian
twierdzą,
świątynię Jowisza. Miniaw 70 r. n.e. Ponadto miasto
że jeśli ktoś
turową kopią świątyni Jowraz z Jerychem zostało
chce poznać
wisza jest stojąca nieopopodarowane przez Marka
architekturę
dal świątynia Bachusa,
Antoniusza egipskiej króimperium
która wyszła najbardziej
lowej Kleopatrze, czego
rzymskiego,
obronną ręką z trzęsień
dowodem jest wizerunek
powinien udać
ziemi nawiedzających cykrólowej z wężem na piersię do Baalbek,
klicznie ten rejon. Mówi
si w świątyni Bachusa.
a nie do Rzymu.
się o niej, że jest mała, ale
Cały kompleks składa
jest większa od greckiego
się z kilku świątyń. ŚwiąPanteonu w Atenach.
tynia Wenus została zamieniona przez chrześcijan na kościół
zabytkach i historii można opośw. Barbary, która urodziła się w tym
wiadać bez końca. Tyr i Sydon
mieście. Po przejęciu tych terenów
to kolejne miejsca pełne turyprzez muzułmanów świątynia popastycznych atrakcji. Wykopaliska, hidła w ruinę. Warto jednak wspomnieć,
podrom, port, droga, po której stąpał
że w latach 80. XVI w. Baalbek odwieChrystus i ta obok, nieco późniejsza,
dził Mikołaj Krzysztof „Sierotka” Rawyłożona kamiennymi mozaikami…
dziwiłł, który tak się zachwycił świątyW Sydonie, skąd pochodzi Całun Tunią Wenus, że wybudował w Nieświeżu
ryński – tak, tak, to nie bajka, płótno,
pierwszy w Rzeczypospolitej barokowy
w którym pochowano Jezusa, pochodzi
kościół inspirowany wzorcami zaczerpz Sydonu – znajduje się jeden z piękniętymi z Baalbek. Przed świątynią Joniejszych zamków krzyżowców, zwawisza powstała bazylika Najświętszej
ny „Zamkiem na wodzie”. To w Sydonie

O
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Krzysztof Jabłonka przed tablicą informującą o Polskim cmentarzu wojennym w Bejrucie. Po lewej tablica
poświęcona Hance Ordonównie, po prawej grób ks. Kamila Kantaka.

doszło do uzdrowienia córki Syrofenicjanki, nazywanej Kananejką. Dzisiaj
Sydon jest miastem zamieszkanym
w przeważającej większości przez muzułmanów sunnitów, dlatego warto zajrzeć na miejscowy suk (bazar) z doby
średniowiecza, gdzie sprzedaje się najróżniejsze orientalne wyroby.

Polskie ślady
Na przedmieściach Bejrutu, w muzułmańskiej dzielnicy, na południe od
centrum znajduje się Polski Cmentarz
Wojenny. Odwiedzają go niemal wszyscy polscy turyści i pielgrzymi. Przywożą znicze, wieszają polską flagę. Dawniej stale powiewała, ale ostatnio chyba
spodobała się muzułmanom.
Cmentarz powstał dla tych Polaków, którzy z armią Andersa wydostali się w 1942 r. ze Związku Sowieckiego
i poprzez Iran dotarli do Libanu. Podaje się, że w latach 1943-1946 mieszkało w Libanie około 6-7 tys. polskich
uchodźców, głównie kobiet i dzieci.
Wielu z nich w 1950 r. wyjechało, ale
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niektórzy zdecydowali się pozostać
w Libanie. Cmentarz założono w 1946
r. przy francuskich kwaterach wojskowych. Pochowano na nim 137 Polaków.
Wśród spoczywających jest ks. Kamil
Kantak – jeniec Kozielska i Ostaszkowa.
Od śmierci uratowało go obywatelstwo
Wolnego Miasta Gdańska, gdyż mieszkał
w Gdańsku przez kilka lat okresu międzywojennego. Po opuszczeniu obozu
jenieckiego został kapelanem wojskowym Armii Polskiej w ZSRR, a następnie w Teheranie, Bagdadzie…W 1945 r.
mianowano go dziekanem polskim na
Liban i Syrię, inaczej mówiąc – był duszpasterzem Polonii na Bliskim Wschodzie. Zmarł w Bejrucie w 1976 r.
Kolejną zasłużoną postacią jest architekt Karol Schayer, który co prawda
zmarł w Stanach Zjednoczonych, ale
zgodnie z jego wolą został pochowany
w Bejrucie. W latach 50. i 60. XX w. zaprojektował wiele budynków w stylu
modernistycznym na terenie Bejrutu,
Trypolisu oraz Saidy. Najlepszym jego
dziełem, uznawanym przez znawców
za wielkie, był modernistyczny gmach
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Muzeum Śląskiego w Katowicach,
wzniesiony w latach 1936-1939.
Niestety, zniszczony przez Niemców i nigdy nie odbudowany.
ajbardziej znaną postacią pochowaną w Bejrucie jest Hanka Ordonówna, aktorka teatralna i filmowa,
Polscy pielgrzymi na Polskim Cmentarzu
która trafiła do Libanu z sybeWojennym w Bejrucie.
ryjskich łagrów przez Bombaj
w Indiach, przywożąc kilkaset
się ormiański klasztor (obecnie maroosieroconych dzieci polskich wygnańnicki) p.w. św. Antoniego Padewskiego.
ców. W 1990 r. jej szczątki zostały przeObecnie w jednej z cel prezentowana
wiezione do Warszawy i złożone na Pojest wystawa poświęcona polskiemu
wązkach. W Bejrucie pozostała po niej
wieszczowi, a na zewnętrznej fasadzie
tablica pamiątkowa opatrzona jej senklasztoru od 1946 r. znajduje się tablica
tencją, zapisaną na własnym portrecie
upamiętniająca jego pobyt, dzięki którew owalu z 1949 r.: „Gdy już zabraknie
mu powstało najwybitniejsze dzieło Słołez, trzeba się śmiać!”. Nie dodano już
wackiego – poemat „Anhelli”.
drugiej części tekstu: „A świat jest pomimo wszystko piękny”.
***
Polacy przyjeżdżali do Libanu już
w XVI w. Dotarł tam wspomniany
Krzysztof Radziwiłł, ale także polscy zaiban to również wspaniałe zabytkonnicy: kapucyni, karmelici, jezuici.
ki chrześcijańskie, w większoO jednym z nich, czyli o. Maksymiliaści związane z Kościołem maronie Ryłło, warto wspomnieć, gdyż to on
nickim i oczywiście plejada świętych
założył w Bejrucie w 1841 r. Collegium
z najważniejszym z nich – św. CharbeAsiaticum, przekształcone później na
lem, o którym już pisaliśmy. Ale maroUniwersytet św. Józefa – pierwszy uninici, to zupełnie inna opowieść.
wersytet w całej Azji Mniejszej. Około
Niestety, jak podaje raport UNICE1818 r. do Libanu dotarł też Wacław SeF-u, sytuacja gospodarcza tego piękneweryn Rzewuski, przez Beduinów zwago kraju jest dramatyczna i z dnia na
ny emirem. Był podróżnikiem, pisarzem,
dzień się pogarsza.
ale i miłośnikiem koni. Interesujące są
Od czasu wybuchu Liban zmaga się
jego dzienniki, wydane ostatnio przez
z potrójnym kryzysem: gospodarczym,
Bibliotekę Narodową. Ważną i znaną
politycznym i pandemią COVID-19. Istpostacią w historii polskiej literatury
nieje ryzyko, że prawie każde dziecjest Juliusz Słowacki, który pod wpłyko w tym kraju będzie potrzebowawem rozmów z o. Ryłło w 1837 r. zatrzyło pomocy – stwierdził Ted Chaiban,
mał się aż na 45 dni w Libanie. Dotarł
dyrektor regionalny UNICEF na Bliski
do miejscowości Ghazir, gdzie znajduje
Wschód i Afrykę Północną.
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Plaza de Mayo.

W gablocie cafe Tortoni.

Buenos
Aires
– w poszukiwaniu śladów
Gombrowicza

Tekst
Jolanta Danak-Gajda

Życie zaskakuje nas w najmniej oczekiwanych okolicznościach. Zapewne tak czuło
się 1042 pasażerów dziewiczego rejsu MS Chrobry, który latem 1939 roku przypłynął do Buenos Aires. Nowoczesny transatlantyk wypłynął z Gdyni 29 lipca, zaledwie
dwa dni po uroczystym poświęceniu i wprowadzeniu do służby. 20 sierpnia dopłynął do portu docelowego, by nie wrócić już nigdy do Gdyni. 1 września wybuchła
II wojna światowa i statek pływał w konwojach wojskowych, aż do zbombardowania go w kampanii norweskiej 14 maja 1940 roku. Jednym z pasażerów statku
w jego pierwszym i jedynym rejsie do Argentyny był doskonale zapowiadający się
pisarz i dziennikarz – Witold Gombrowicz. Jego również spotkał podobny los – choć
w Ameryce Południowej miał być krótko, pozostał aż 24 lata, a do Polski nigdy nie
wrócił. Zmarł we Francji w 1969 roku.

Casa Rosada – pałac prezydencki.
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La Boca.

M

łody, przystojny dziennikarz
został zaproszony do udziału w inauguracyjnym rejsie
„Chrobrego” razem z celebrytami ówczesnego świata oraz setkami ubogich
Polaków, udających się za chlebem na
emigrację. Gombrowicz miał pozostać w Ameryce kilka tygodni i pisać
wspomnienia z podróży. „Skądże bym
wiedział wtedy, że moim losem będzie Argentyna?” – wspominał później
w swoich Dziennikach. Wkrótce miała wybuchnąć wojna, ale nikt w to nie
wierzył. Podczas tej wojny dumny Polak, słynący z megalomanii i krytycyzmu wobec innych pisarzy, otarł się
o skrajne ubóstwo i głód. Przeżył tylko
dzięki pomocy nowo poznanych przyjaciół i mieszkających tam rodaków,
choć ich propozycje pracy, jako niegodne dla niego, odrzucał.
Cóż mógł robić w obcym kraju dziennikarz i literat, piszący jedynie po polsku? Niewiele. To był bardzo
trudny okres dla pisarza. Często zmieniał lokum, mieszkał w podłych pensjonatach w centrum i na peryferiach
Buenos Aires, nieobce mu były rudery, w których gnieździła się biedota,
przez pół roku spał nawet na podłodze
u znajomych. Żył z zapomóg Poselstwa
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Polskiego, nowych przyjaciół, mimo
tego często głodował. Ale był wolny,
prowadził bogate życie towarzyskie
w świecie tamtejszej bohemy. Błąkał
się w pobliżu dworca kolejowego Retiro,
gdzie było mnóstwo obskurnych spelunek, szemranych barów i burdeli. Poznawał argentyńskie niziny społeczne i się nimi upajał. Przesiadywał w La
Boca, dzielnicy robotniczej o korzeniach imigranckich, gdzie do dziś uwagę przyciągają jaskrawokolorowe domy
i gdzie rodziło się tango argentyńskie,
tańczone głównie w domach publicznych. Gombrowicz miał tutaj doświadczenia erotyczne z młodymi chłopcami,
choć nie stronił również od kobiet. To
wszystko wpłynęło na jego twórczość.
Dzięki późniejszemu prezesowi Biblioteki Polskiej Jeremiemu Stempowskiemu poznał środowisko literackie
stolicy Argentyny, został przedstawiony Manuelowi Gálvezowi i Arturo Capdevili. Zaprzyjaźnił się z nimi i często otrzymywał od nich wsparcie, ale
pierwsze próby publikowania czegokolwiek w prasie spełzły na niczym. Jego teksty do „La Nación”, największego
argentyńskiego dziennika, do którego próbował wprowadzić go Manuel
Gálvez, zostały odrzucone. Natomiast

małe opowiadanie udało mu się opublikować pod pseudonimem w „El Hogar”.
Z kolei w piśmie „Aqui Está” zaczął,
również pod pseudonimem, pisywać
o salonach francuskich. Jednak nie wystarczało to na wyrwanie się z ubóstwa.
1941 r. Witold Gombrowicz
poznał swojego Anioła – Cecilię Benedit de Debenedetti,
właścicielkę wydawnictwa muzycznego i mecenasa sztuki, która sfinansowała mu tłumaczenie „Ferdydurke”
na hiszpański. W jej posiadłości pod
Córdobą Witold napisał „Ślub”, który
również wydała we własnym wydawnictwie. Jak o niej napisał w swoich
Dziennikach, była to „kobieta świetnych przymiotów, cnót wybitnych,
o szlachetnej i arystokratycznej duszy”.
Z równie wielką atencją o Gombrowiczu wypowiadała się Cecilia. „Nie byliśmy specjalnie blisko – on na to nie
pozwalał, zawsze zamknięty w swoim
własnym świecie. Jego nader żywotna
inteligencja była niebywała, bez niej
nie zniósłby tego wszystkiego, co przeszedł”. (Rita Gombrowicz, Gombrowicz
w Argentynie 1939-1963, Kraków 2004)
Dopiero w 1943 r. otrzymał pracę w „Solidaridad”, piśmie wydawanym przez jezuitów, gdzie zajmował
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się fiszkami i archiwum. Jednocześnie
rozpoczął współpracę z katolickim pismem „Criterio”. Nadal klepał biedę
i zamieszkiwał w tanich „conventillos”,
wielkomiejskich ruderach, zapchanych biedotą. „Z jakąż pasją rzuciłem
się w niższość, ja, pan Gombrowicz!”
– stwierdził potem w jednym z wywiadów. Rok później zaczął publikować
w argentyńskich pismach pod własnym nazwiskiem, a jego hiszpański na
początku poprawił przyjaciel Roger Plo.
Namiętnie grał w szachy w jednej
z kawiarni w centrum miasta. Teraz
większość śródmiejskich lokali szczyci
się, że bywał w nich Gombrowicz. Jedną z nich jest Cafe Tortoni, gdzie regularnie gościła bohema, niewykluczone
więc, że również polski pisarz.
Pod koniec wojny Witold Gombrowicz poznał Jorge Luisa Borgesa, który królował wówczas wśród argentyńskiego Parnasu. Panowie nie przypadli
sobie do gustu, Polak czuł się wciąż
obco w tym towarzystwie. Scenę poznania Borgesa opisał później w powieści „Trans-Atlantyk”. W „Trans-Atlantyku rozprawił się z latami biedy i poszukiwań siebie w nowej rzeczywistości. Powieść powstała dopiero pod
koniec lat 40. Przez lata wojny nic nie
stworzył, zbierał doświadczenia i tęsknił za poważnym pisaniem.
W sierpniu 1945 r. rozpoczął pisanie dramatu „Ślub”, który z hiszpańskim tytułem „El Casamiento” opublikował trzy lata później. Podpisał też
umowę na wydanie hiszpańskiego
przekładu „Ferdydurke”. Dzieło ukazało się w 1947 r. W tym też roku został
zatrudniony jako urzędnik w Banco Polaco, argentyńskiej filii banku PEKAO.
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Instytut Literacki, przynosząc światoNudna praca dawała mu utrzymanie
wy rozgłos autorowi. Gombrowicz rozprzez ponad 7 lat, no i wreszcie miał
począł też współpracę z Radiem Wojna
możliwość pisania. W międzyczasie
Europa, nagrywając m.in. fragmenty
przeprowadził się do wynajętego po„Dziennika” i w ten sposób zaznaczakoju w dobrej dzielnicy Buenos Aires
jąc swoją obecność w kraju, gdzie jego
przy ulicy Venezuela 615, gdzie miesztwórczość była na cenzurowanym, a on
kał do 1963 r., czyli do końca pobytu
sam był mocno krytykowany przez óww Argentynie.
czesne władze. Nazywany był reakcjoisarz nie był obojętny na to, co
nistą, anty-Polakiem, degeneratem,
działo się na scenie politycznej
na żołdzie amerykańskich imperialijego drugiej Ojczyzny. Dojście do
stów i „rewizjonistów niemieckich”.
władzy junty wojskowej sprawiło, że
Ten „ogon” długo się ciągnął w kraju za
wydawał własne – jak go nazwał – „PiGombrowiczem.
smo Ruchu Oporu – Aurora”.
Tymczasem na Zachodzie jego słaWażnym momentem w jego argenwa urosła na tyle, że porzucił pracę
tyńskim życiu było nawiązanie w 1950
w banku i poświęcił się pisaniu. Przer. stałej współpracy z Jerzym Giedroykłady jego książek ukaciem i paryską „Kultuzały się w wielu krajach,
rą”. Publikował tam fragzdobył uznanie krytyków,
menty „Trans-Atlantyku”.
Dramaty
którzy uznali go za najDzieło, w którym GomGombrowicza
wybitniejszego polskiego
browicz krytykował polwystawiały
pisarza współczesnego.
ski patriotyzm, wywołało
Dramaty Gombrowicza
skandal w kręgach Polonajznakomitsze
wystawiały najznakomitnii. Całość powieści wraz
teatry świata.
sze teatry świata. Trzyz dramatem „Ślub” wydał
Trzykrotnie był
krotnie był nominowany
Instytut Literacki w Parynominowany do
do Nagrody Nobla. W Arżu w 1953 r. Po paździerNagrody Nobla.
gentynie początkowo
niku 1956 r. na krótko
niezauważany, stał się
pojawiła się możliwość
awangardą tamtejszej lipublikacji w Polsce. Wówteratury. Przez wielu Argentyńczyków
czas ukazał się m.in. „Trans-Atlantyk”
uważany jest za pisarza argentyńskiei „Ślub” oraz reedycja jego „Pamiętgo, a jego książki są wciąż na półkach
nika” z okresu dojrzewania z 1933 r.,
tutejszych księgarń.
z poprawkami i pod znamiennym tytuPod koniec życia pisarz wrócił do
łem – „Bakakaj”. Tak nazywała się ulica
Europy, najpierw na zaproszenie Funna obrzeżach Buenos Aires, przy któdacji Forda do Berlina Zachodniego. Porej mieszkał Gombrowicz w ciężkich
tem zamieszkał we Francji, gdzie polatach na początku wojny. Pozostałe
ślubił swoją sekretarkę, Kanadyjkę Ritę
dzieła Gombrowicza – jego „DzienniLabrosse. Zmarł w swoim domu w Venki”, powieści „Pornografia” i „Kosmos”
ce koło Nicei.
oraz dramat „Operetka” – wydał już
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***
Szukanie śladów Witolda Gombrowicza w Buenos Aires nie jest trudne. Miejsca, gdzie bywał lub tylko mógł
przebywać, są zaznaczane na mapie
miasta. Chodzę ulicami w centrum argentyńskiej stolicy i próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądało to miasto 80 lat
temu. Argentyna przeżywała wówczas
prosperitę. Witold Gombrowicz na początku był zachwycony miastem, porównywał Buenos Aires do Paryża.
Potem, gdy tułał się po najgorszych
dzielnicach, jego zachwyt nieco osłabł.
W starej dzielnicy San Telmo, gdzie się
zatrzymałam w klimatycznym hostelu,
wyobraźnia przenosi mnie w tamte lata.
Czas się tutaj zatrzymał. Kolonialne kamienice wzdłuż brukowanych ulic, bazar, gdzie zapach świeżo parzonej kawy
miesza się z odorem cuchnących ryb,
walące się rudery obrosłe wszechobecną roślinnością, jarmark staroci na ulicy Defensa, pokazy tanga na głównym
placu Dorrego, liczne sklepy z antykami
i przytulne kafejki pozwalają mi przenieść się w lata 40-50. XX wieku.
Jeszcze dalej wstecz przenosi mnie
wizyta w portowej dzielnicy La Boca.
Nie zniknęły kultowe dziś kolorowe
domy, na ulicy co krok grają muzycy,
można posilić się kiełbaskami z grilla,
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albo wstąpić do jednego z wielu barów
bądź jednej z wielu kafejek, w których
dominuje tango. Wszak tutaj, wśród
emigrantów, rodził się ten taniec, który
zawładnął w latach 20. ubiegłego stulecia cały świat. Gombrowicz nie lubił
tanga, ale często odwiedzał portowe
spelunki La Boca, gdzie dziś wszystko
podporządkowane jest takim turystom
jak ja. Nie tylko stare domy, ale nawet
płyty chodnikowe są kolorowe.
gromne wrażenie robi zrewitalizowana dzielnica portowa Puerto Madero, uznawana za jeden z najbardziej udanych ostatnich
projektów odnowy nabrzeża na świecie. Wybudowane z czerwonej cegły
wzdłuż dawnych doków liczne magazyny i budynki zaadaptowane zostały na ekskluzywne hotele, lofty, lokale
gastronomiczne oraz obiekty użyteczności publicznej, np. Uniwersytet Katolicki. Wschodnia strona nabrzeża
jest zabudowana futurystycznymi wieżowcami, gdzie siedzibę mają światowe korporacje, mieszczą się luksusowe
apartamenty i hotele. To osiągnięcie
architektoniczne XXI wieku. Budynki
są wkomponowane w otoczenie w taki sposób, że z daleka wyglądają tak,
jakby był to potężny statek pasażerski. Pozostawione na nabrzeżu dawne
żurawie portowe przypominają jedynie
o historii tego miejsca.
Za czasów Gombrowicza wschodnia część Puerto Madero było to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc
w Buenos Aires. Natomiast zachodnia
części dzielnicy ma charakter reprezentacyjny. Szczególnie wokół Plaza de
Maya. Do dziś mieszczą się tu budynki
rządowe, między innymi słynna Casa
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Rosada, czyli pałac prezydencki, z balkonów którego przemawiali Juan i Eva
Peron, papież Jan Paweł II i śpiewała
Madonna w filmie „Evita”.
dąc na południe w kierunku San
Telmo, dochodzę do ulicy Venezuela (w tej części Buenos Aires ulice
biegnące ze wschodu na zachód noszą
nazwy państw Ameryki Łacińskiej). To
tu pod numerem 615 przez długie lata
wynajmował pokój Witold Gombrowicz.
Stąd wszędzie blisko, nie dziwię się
więc, że zadomowił się w tej okolicy. Na
ścianie kamienicy wisi upamiętniająca
ten fakt tablica z napisem (w wolnym
tłumaczeniu): „ Pod adresem Venezuela
615 mieszkał wielki polski pisarz Witold
Gombrowicz”, poniżej: „W hołdzie w 30.
rocznicę śmierci 24 lipca 1999 roku”,
a na dole nazwiska fundatorów tablicy
– po lewej dr Eugeniusz Noworyta, ambasador Polski, a po prawej dr Fernando
de la Rua, burmistrz Buenos Aires.
W pobliżu, przy Avenida de Mayo,
znajduje się modernistyczny Palacio
Barolo z 1923 r., który był swego czasu najwyższym budynkiem nie tylko Argentyny, ale całej Ameryki Południowej. Ciekawostką jest fakt, że na
szczycie biurowca znajduje się latarnia,
która pełniła funkcję latarni morskiej.
lubioną kawiarnią Gombrowicza była Grand Rex. Tu niemal
każdego dnia przychodził na
partyjkę szachów i miał grono przyjaciół wśród miejscowych szachistów.
Nie udało mi się znaleźć tej kultowej
kafejki, być może już nie istnieje. Ale
lokali, które przypisują sobie, że bywał
u nich polski pisarz, jest wiele. Świadczą
o tym tabliczki na ścianach lub książki
w gablotach. Jedną z takich kafejek jest
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funkcjonująca od 1858 r. kawiarnia artystyczna Cafe Tortoni. Bywała tu śmietanka literacko artystyczna, również
europejska – sławni malarze, pisarze
i poeci. Duch belle epoque pozostał do
dziś. Kawę serwują wyśmienitą.
Zwiedzając centrum Buenos Aires
w poszukiwaniu śladów Witolda Gombrowicza, nie sposób pominąć księgarni. Dzieła pisarza znajduję na półkach
jednej z najpiękniejszych księgarni na
świecie – El Ateneo Grand Splendid przy
Santa Fe Avenue 1860. Znajduje się ona
w dawnym teatrze Teatro Gran Splendid. Okazały budynek, ozdobiony freskami i rzeźbami włoskich artystów,
powstał w 1919 r. i jako teatr działał niedługo. Później utworzono tu rozgłośnię
radiową, a po przebudowie przez wiele
lat funkcjonowało kino. W 2000 r. obiekt
zakupiła sieć księgarni, miejsca dla publiczności zamieniono więc na regały
z książkami. Na galeriach, obok regałów, są również ławki, na których klienci
mogą usiąść i czytać dostępne w księgarni książki. Ta niezwykła księgarnia
jest ważnym punktem na turystycznej
mapie Buenos Aires i – jak obliczono –
rocznie przewija się przez nią około miliona osób. Co ważne, można tu kupić
nie tylko książki Witolda Gombrowicza,
ale również innych polskich autorów,
np. naszej noblistki Olgi Tokarczuk.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Gombrowicz
https://witoldgombrowicz.com/pl/
Rita Gombrowicz, Gombrowicz w Argentynie:
świadectwa i dokumenty 1939–1963, Kraków 1984,
i Gombrowicz w Europie: świadectwa i dokumenty
1963–1969, Kraków 1988.
Klementyna Suchanow, Argentyńskie przygody
Gombrowicza, Kraków 2005.
Zdjęcia Banco Polaco z lat 30.
https://kierunekargentyna.pl/jednostka/pl_1001_
fok_0150_0002_0008_0001/

