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Coraz trudniej być 
w Polsce optymistą
W naszym polskim piekle dochodzi jeszcze chęć rewanżu i zemsty, 
nienawiści, traktowania konkurentów politycznych jak wrogów, 
których trzeba zniszczyć. Wojna polsko-polska trwa w najlepsze…
Z prof. Stanisławem Flejterskim rozmawia Leszek Wątróbski s.10
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Spowiedź grzesznika, 
ale pokuty nie będzie
Gdy Przetakiewicz junior pisze o Wałęsie to jest to oczywiście TW Bolek, źle jest 
o Onyszkiewiczu, źle o KORze... mało zresztą dobrze o kimś. Z wyjątkiem własnej 
osoby... Wychodzi młody Przetakiewicz z tej książki jako przysłowiowy besserwisser, 
a publikowanie zdjęć ze wszystkimi spotkanymi przez niego osobami – od Prymasa 
Glempa, przez Kwaśniewskiego do Jaruzelskiego – to dodatkowy obciach. s.4
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Andrzej Szmilichowski

Przed laty dwaj słynni dysydenci Adam 
Michnik i Vaclav Havel spotykali się na 
granicy czesko-polskiej, żeby omawiać stra-
tegię działania opozycji, tu-i-tam. A niedaw-

no, dwa lata temu, Kaczyński z Orbanem spotkali się 
w Krynicy, żeby zaproponować kulturalną kontrre-
wolucję wymierzoną w Unię Europejską, w ogóle w 
Zachód. 

W Zachód opisywany przez reżimowe media obu 
krajów, jako społeczeństwa pasywne, dekadenckie, 
skazane na klęskę, gdzie alternatywą mogą być tyl-
ko Węgry i Polska. Orban niedawno mówił, że chce 
być liderem „prawdziwej” Europy – konserwatywnej 
i chrześcijańskiej, dodając z wrodzoną sobie skromno-
ścią: Najpierw byłem ja, potem brexit, Trump, a teraz 
Salvani. I kto tu ma rację? Przepraszam, czy jest na 
sali lekarz? 

Polska stała się krajem, w którym słowa 
„Konstytucja” i „Lech Wałęsa” są nielegal-
ne i publiczne używanie ich skutkuje stawa-
niem przed sądem. Krajem, gdzie oszołomy 

obchodzą w lesie rocznicę urodzin Adolfa Hitlera. 
Ktoś to filmuje, pokazuje w mediach, i włos nikomu 
z głowy nie spada. Krajem, w którym prorok i twórca 
teraźniejszości mówi, że białe jest białe, a czarne jest 
czarne, i wszyscy myślą, że to zwykłe przejęzyczenie. 
A potem okazuje się, że to freudowska pomyłka. 

Niedawno pisowski dygnitarz przyjął zaproszenie na 
przyjęcie peowiaków i bronił się przed posądzeniem o 
zdradę w ten sposób: Poszedłeś? Poszedłem, ale nie 
jadłem! Piłeś? Piłem, ale nie zagryzałem! Paliłeś? 
Paliłem, ale się nie zaciągałem!  

Dyrektor (już odowłany!) wybitnego, jesz-
cze niedawno, Teatru Polskiego we Wro-
cławiu, Cezary Morawski, wprowadzony 
tamże siłą, by uzdrowić i skierować na 

jedynie słuszne tory, potraktował ów awans serio i 
dosłownie. Uznał, że dyrektor mający pełnić funkcję 
z poświęceniem, nie może cierpieć biedy. Więc poza 
pensją wypłacał sobie honoraria (w wysokości dziesią-
tek tysięcy złotych) za reżyserię i scenografię. Jakby 
tego było mało (apetyt wzrasta w miarę jedzenia), 
przekazywał na swoje konto za każde wyjście na scenę 
kwotę dwóch tysiący siedmiuset złotych. 

Trzymał to w tajemnicy, i wielka szkoda, że trzymał. 
Gdyż wielu widzów przyszłoby chętnie na spektakl, w 
którym grał Morawski, by zobaczyć, co za takie pie-
niądze odgrywa na scenie. W ten sposób podniosła-
by się frekwencja, której teatr bardzo potrzebuje, bo 
Morawski był uprzejmy jedną z czołowych scen pol-
skich, mówiąc kolokwialnie, zarżnąć.

Potężne uderzenie w obóz władzy. Rozsypała 
się narracja o tym, że polski sektor sprawie-
dliwości – czytaj minister magister Zbigniew 
Ziobro – jest w swoim prawie wprowa-

dzając zmiany w Sądzie Najwyższym. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej polecił natych-
miast przywrócić stan personalny Sądu Najwyższego 
sprzed pseudoreformy. Trybunał uznał co następuje: 
należy przywrócić do pracy sędziów przesuniętych w 
stan spoczynku, a pierwsza prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf jest nadal pierwszą prezes. Nie 
byłem przy tym, ale podobno odgłos strzelających kor-
ków szampana niósł daleko. Oby nie za wcześnie.

Na szwedzkie ekrany wszedł film Jane 
Magnussona „Bergman – rok życia”. Jest 
rok 1957, Ingmar Bergman ma 39 lat, 
sześcioro dzieci z trzema różnymi kobie-

tami, dwie premiery filmów kinowych, jednego tele-
wizyjnego, i czterech przedstawień teatralnych. Jest to 
okres, gdy Bergman zaczyna rozliczać się ze swoimi 
demonami i otwiera panoramę bolesnych tematów: 
strach przed śmiercią, trudne dorastanie i konflikt z ro-
dzicami, fascynacja (krótka na szczęście) nazizmem, 
relacje z kobietami, skutkujące rozlicznymi nerwicami 
i wyżynami sztuki filmowej. Bergman ma gigantyczne 
aspiracje i staje się tyranem filmowego planu, trzęsą-
cym całą szwedzką kinematografią. 

Dziesiątki lat był jednym z niewielu reżyserów oku-
pujących światowe szczyty sztuki filmowej. Ale po 
jego śmierci – umierał bardzo schorowany – jego po-
moc domowa mówiła: „Nie znam bardziej samotnego 
człowieka”.

Ale się 
porobiło! 

Pryncypia kontra 
matematyka

Pisanie dzisiaj komentarza o politycznych perype-
tiach Szwecji to zadanie trudne, bo sytuacja wciąż 
się zmienia i nie wiadomo, czy gdy gazeta dotrze 
do Czytelników, to krajobraz polityczny będzie na-
dal aktualny. Już czterokrotnie (pisane 29 listopada) 
podejmowano próby stworzenia rządu i rządzącej 
koalicji – na razie bez rezultatu. Poddał się i szef 
Moderatów Ulf Kristersson, i były premier Stefan 
Lövfen, i szefowa Partii Centern Annie Lööf. Ani 
lewa, ani prawa strona układu politycznego nie jest 
w stanie znaleźć wystarczającej ilości głosów w par-
lamencie, by przejąć władzę. Nic więc dziwnego, że 
coraz częściej mówi się o znalezieniu “trzeciego” 
rozwiązania, czyli sformowanie rządu ponad podzia-
łami partyjnymi. Idea szlachetna, ale czy realna?

Chcąc-niechcąc polityka szwedzka stała się zakład-
nikiem dwóch skrajnych ugrupowań: z prawej stro-
ny Szwedzkich Demokratów, z lewej Vänsterpartiet. 
Ani jednych, ani drugich pozostałe partie nie chcą 
dopuścić do władzy – tak przynajmniej deklarowały 
jeszcze przed wyborami. Najbardziej stanowcza jest 
w tej sprawie partia Annie Lööf, co z jednej strony 
przysporzyło jej dodatkowych głosów, ale w prakty-
ce powyborczej przysporzyło też mnóstwo nowych 
problemów. Jak bowiem pogodzić “matematykę” 
parlamentarną z politycznymi pryncypiami, nie na-
rażając jednocześnie na rozpad dotychczasowej po-
lityki “dwóch” bloków? Okazało się, że to zadanie 
nie do wykonania, a Annie Lööf stawiając twarde 
warunki, spowodowała kryzys wśród partii Aliansu. 
Można odnieść wrażenie, że pryncypia zwyciężyły 
nad rozsądkiem i prawdopodobnie przemeblowały 

Powyborcza sytuacja w Szwecji, 
gdzie od niemal trzech miesięcy 
politycy nie są w stanie zdecydo-
wać, kto ma rządzić, to realizacja 
czarnego scenariusza, który prze-
widywali obserwatorzy polityczni 
jeszcze przed wrześniowymi wybo-
rami. Ale – jak to w dość stabilnej 
Szwecji bywa – nie wpłynęło to na 
paraliż państwa. Raczej i wyłącznie 
na paraliż polityków.

całkowiecie układ polityczny w Szwecji. Z tego, nie-
stety, poobijany wychodzi blok prawicowy, tym bar-
dziej, że rozdrobniony dzisiaj na kilka niezbyt silnych 
partii, nie będzie w stanie konkurować z (wciąż i do 
czasu) zwartą lewicą. 

Na całym tym politycznym zamieszaniu najbar-
dziej korzystają Szwedzcy Demokraci, bo ignorowani 
i odsunięci od politycznych negocjacji, raczej zyskują 
poparcie, niż je tracą – mimo, że to właśnie oni są 
główną blokadą dla jakiegoś konsensusu. Nie jest też 
pewne, czy z tego zamieszania zwycięską ręką wyj-
dzie walcząca o pryncypia Partia Centrum. Raczej 
wątpliwe. Tym bardziej, że z jednej strony opowiada 
się za rządami Kristerssona i Aliansu (ale nie udzieliła 
mu poparcia podczas głosowania w Riksdagu!), z dru-
giej obiecuje wsparcie Socjaldemokratów i Lövfena, 
jeśli ten opowie się za prowadzeniem polityki... bli-
skiej Aliansowi. Annie Lööf siedzi więc wysoko na 
desce, którą piłuje z dwóch stron. 

Wszycy inni na tym zamieszaniu tracą. Najbardziej 
liberałowie pod wodzą coraz słabszego Jana Björk-
lunda, którzy tracą całkowicie wiarygodność. Partia 
ta, która jeszcze kilka lat temu wydawała się rozsądną 
i dobrą alternatywą dla wyborców, w ostatnich ba-
daniach poparcia dla partii politycznych znalazła się 
poniżej progu wyborczego. Widmo katastrofy jest co-
raz bliższe. Tracą też Moderaci, bo okazuje się, że są 
słabsi niż ich wynik wyborczy, tracą Socjaldemokraci 
z tego samego powodu. Jeśliby zgodzili się na warun-
ki Annie Lööf, w zamian za poparcie w głosowaniu o 
powołanie rządu Lövfena, to stracą też wiarygodność 
jako partia socjaldemokratyczna, gdyż będę zakładni-
kiem politycznego programu “burżuazji”. 

Źle się stało, że Centern i Liberałowie nie za-
głosowali na rzecz Kristerssona jako premiera. 
Prawdopodobnie Szwedzcy Demokraci głosowaliby 
przeciwko takiej konstalacji rządowej (wespół z lewą 
stroną parlamentu), ale mielibyśmy sytuację jasną, a 
Alians nadal byłby aliansem i realną alternatywą. Nikt 
nie mógłby zarzucić żadnemu z przywódców partii 
Aliansu, że nie podjął próby przejęcia władzy od le-
wicy. Tak się jednak nie stało, pragmatyzm przegrał. 

O tym, że pryncypia są w polityce ważne, nie trze-
ba nikogo przekonywać. Ale z matematyką parlamen-
tarną trudno zwyciężyć. Sytuacja, w której wszystko 
wskazuje na to, że dojdzie do nowych wyborów, od-
bije się czkawką wszystkim, tym bardziej, że mogą 
one nie zmienić obecnego układu. Paraliżu Szwecji 
pewnie nie będzie, ale kłopot pozostanie. (ngp)
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Ludomir Garczyński-Gąssowski

Tak pisał przed pierwszą wojną 
Stanisław Wyspiański, który 
naturalnie odnosił to do Po-

wstania Listopadowego, któremu to 
powstaniu poświęcił dwa wielkie dra-
maty: „Warszawiankę” i „Noc listopa-
dową”. Wyspiański miał świadomość, 
że powstanie roku 1830 pogrzebało 
na długie lata państwowość polską. A 
listopad 1916 i 1918 roku to była dla 
Polaków bardzo dobra pora. W listo-
padzie 1916 Niemcy i Austria wskrze-
sili Królestwo Polskie. Nie suwerenne, 
ale jednak Państwo Polskie. 

Drugi tydzień listopada 1918 roku, 
od 7 do 14 to był okres, w którym to 
Państwo Polskie wybijało się na nie-
podległość i suwerenność. Dziś obcho-
dzimy 100. rocznicę tych wydarzeń.

7 listopada 1918 w Lublinie powsta-
je pierwszy od powstania listopadowe-
go Rząd Polski, wprawdzie robotniczo- 
chłopski pod batutą socjalisty Ignacego 
Daszyńskiego. Ministrem Wojny w 
tym rządzie był ówczesny pułkownik 
Edward Rydz-Śmigły. 

10 listopada przyjeżdża do War-
szawy zwolniony z internowania Ko-
mendant Józef Piłsudski, 

11 listopada Rada Regencyjna prze-
kazuje Piłsudskiemu dowództwo nad 
polskimi siłami zbrojnymi tzw. pol-
skim wehrmachtem.

14 listopada Rada Regencyjna się 
rozwiązuje i przekazuję pełną wła-
dzę nad Krajem Piłsudskiemu, któ-
ry mianuje się, wzorem Kościuszki, 
Naczelnikiem Państwa. I likwiduję 
monarchię w Polsce ustanawiając Re-
publikę, herbem której był biały orzeł 
(bez korony) na czerwonym polu. I tę 
datę właściwie powinniśmy uważać za 
datę odzyskanie niepodległości. 

Data 11 listopada to kompromis po-
między zwolennikami Dmowskiego i 
Paderewskiego, a zwolennikami Pił-
sudskiego. Dla tych pierwszych była 
ważną data zakończenia, zwycięstwem 
aliantów, Wielkiej Wojny. Dla tych 

“LISTOPAD DLA POLAKÓW 
NIEBEZPIECZNA PORA”

drugich przybycie Piłsudskiego do 
Warszawy. 

Sprawa nie była prosta i dopiero w 
1936 roku dzień 11 listopada uznano z 
święto państwowe. 

Był czas, gdy to Józef Piłsudski i 
Władysław Studnicki, w czasie depre-
sji po klęsce powstania styczniowego, 
jako jedyni mieli swoje marzenia o 
Polsce wolnej i niepodległej. I to im 
udało się w okresie koniunktury, jaką 
stworzyła Wielka Wojna, zrealizować 
swoje marzenia. Dopiero  wtedy do-
łączyli się do tego też ludzie, którzy 
mieli marzenia bardziej ograniczone.  
Realiści polityczni, ci co w parlamen-
tach naszych zaborców postulowali 
różnego typy ulgi dla rodaków. Ich 
głównym marzeniem była autonomia 
na ziemiach polskich, gdzie Polacy 
mogliby żyć i kształcić się po polsku. 
Chodzi mi o Romana  Dmowskiego, 
który był posłem do Dumy Państwowej 
w Petersburgu, Ignacego Daszyńskiego 
i Wincentego Witosa którzy posło-
wali do parlamentu w Wiedniu oraz 
Wojciecha Korfantego, który był 
posłem w pruskim parlamencie w 
Berlinie. 

Otóż w momencie wielkiej koniunk-
tury, która nam zdarzyła się w 1918 ro-
ku, przyłączyli się i oni do tych wielkich 
marzeń o Niepodległej i Suwerennej. 
Koniunktura szczęśliwie powtórzyła 
się po 71 latach, dzięki czemu możemy 
dzisiaj święcić lub profanować tamte 
wydarzenia. 

Tu przy okazji warto zaznaczyć, że 
nie wszystkich Ojców Niepodległości 
traktuje się dziś równo. Uznaje się wiel-
kie zasługi Józefa Piłsudskiego, raczej 
pomijając jego okres socjalistyczny, 
pomija się tradycyjnie Studnickiego, 
ledwo wspomina się Daszyńskiego. 
Wyolbrzymia się za to zasługi Ignace-
go Paderewskiego. Uważa się niesłusz-
nie, że to Paderewski pierwszy zainspi-
rował Prezydenta Woodrowa Wilsona 
w sprawie polskiej. Otóż Paderewski 
rzeczywiście koncertował w Białym 

Domu i na herbatce rozmawiał z 
Prezydentem USA, ale prawdziwym 
sprawcą zainteresowania się sprawą 
polską prezydenta Wilsona był ktoś 
inny – tajemniczy Mister Sosnowski, 
którego imienia nie udało się ustalić.

Profesor Wiktor Sukiennicki na jed-
nym z seminariów w Sztokholmie opo-
wiedział nam, że jego przyjaciel, profe-
sor Janusz Kazimierz Zawodny, w pew-
nym okresie swojej kariery, pracował 
w wielkiej bibliotece Kongresu USA i 
tam odnalazł ciekawe materiały z roz-
mów pułkownika Edwarda Mandella  
Hous’a (prawej ręki prezydenta Wil-
sona) z nijakim Mr. Sosnowskim z 
Warszawy. Profesorowi Zawodnemu 
udało się tylko ustalić, że był to syn 
bardzo bogatego warszawskiego kup-
ca, właściciela wielkiego Salonu (skle-
pu) Myśliwskiego na Nowym Świecie 
w Warszawie. Ów Mr. Sosnowskim 
przypłynął do Ameryki by zapolo-
wać na bizony. Na polowaniu poznał 
płk Hous’a, z którym się zaprzyjaźnił 
i któremu opowiedział o tragicznych 
dziejach swojej ojczyzny. Pułkownik 
House bardzo się tym zainteresował i 
zaprosił Mr. Sosnowskiego do Białego 
Domu na spotkanie z Prezydentem. 
Prezydent Wilson, który był idealistą, 

też się przejął nieszczęściami naszej oj-
czyzny i zaproponował utworzenie na 
terenie USA emigracyjnego rządu pol-
skiego oraz zaofiarował wysoki kredyt 
dla tego rządu. Precedens już był, bo po 
inwazji niemieckiej powstał emigracyj-
ny rząd belgijski we Francji. Profesor 
Sukiennicki mówił nam dalej, że ta 
ciekawa inicjatywa została storpedo-
wana przez Komitet Polski w Paryżu, 
który ogłosił się rządem i został uznany 
przez Francję. Dmowski i Paderewski 
podejrzewali, że ów Mr. Sosnowski był 
wysłannikiem Piłsusdskiego i bali się 
składu tego ewentualnego „Polskiego 
Rządu” w Waszyngtonie. Czy mieli ra-
cję? Tego ani profesorowi Zawodnemu 
ani Sukiennickiemu nie udało się 
ustalić. 

Odnalezione przez prof. Zawodnego 
stenogramy z rozmów Mr. Sosnow-
skiego z płk. Hous’em i prezydentem 
Wilsonem znajdują się w bibliotece 
Kongresu USA. 

Z okazji stulecia Niepodległości za-
interesowano się w Warszawie rolą 
pułkownika Hous’a. Może i dojdą do 
roli „Mistera” Sosnowskiego?  

Jest ich legio, szczególnie w popularnej wersji telenoweli. Ale jedyne, 
moim zdaniem, dające się oglądać, to seriale rekonstruujące zaszłości II 
wojny światowej, hitlerowskiej okupacji Polski, ruchu oporu. I tak było 
zawsze, gdy do najlepszych seriali, jeszcze za komunizmu, zaliczaliśmy 
“Polskie drogi” i “Stawkę wiekszą niż życie”.

Aktualnie kanal TV Polonia pokazu-
je dwa tego rodzaju seriale. Tylko jeden 
z nich (emitowane w soboty “Wojenne 
dziewczyny”) jest produkcją najnow-
szą, tegoroczną, mimo, że kanał na ogół 
bazuje na powtórkach. A typowa musz-
tarda po obiedzie, co bynajmniej nie 
zmniejsza walorów serialu, szczególnie 
dla tych, którzy – jak niżej podpisany –
nie mieli okazji obejrzeń go wcześniej, 
to “Czas honoru”, tasiemcowy serial 
składający się z blisko 80-ciu 45-minu-
towych odcinków. 

Oba tytuły mają szereg podobieństw 
– instytucjonalnych i strukturalnych. 
Łączą ich osoby producentów (Michał 
Kwieciński) i niektórych reżyserów 
(Michał Rogalski). Obydwa, co cecho-
wało także w swoim czasie “Polskie 
drogi”, mają ambicje ukazania okupa-
cyjnej codzienności w miarę wszech-
stronnie. To dotyczy np. obu stron war-
szawskiego muru dzielącego mieszkań-
ców getta od strony aryjskiej. Wspólną 

cechą strukturalna to obfitość powią-
zanych ze sobą i przeplatających się w 
narracji licznych wątków. Znajdujemy 
tu walkę podziemia z tropiącymi ruch 
oporu niemieckimi agendami SS/
Gestapo i Abwehry. O ile w “Czasie 
honoru” role Niemców obsadzone są 
przez aktorów polskich, mówiących 
konsekwentnie po polsku (wyjątek zro-
biono dla Magdaleny Cieleckiej, gra-
jącej wysokiego oficera UB w cywilu, 
później ministra SW, mówiącej przez 
telefon z NKWD po rosyjsku), w czym 
musimy domyślać się użytej tu dla wy-
gody widza ‘lingua franca’, o tyle w 
“Wojennych dziewczynach” zadbano 
o dialogi po niemiecku, co prawda za-
głuszane przez wszędobylskiego lekto-
ra (co jest irytującą cechą wszystkich 
polskich telewizyjnych emisji), nie mó-
wiąc już o nakładających się na siebie 
napisach polskich (dla niesłyszących) i 
angielskich (dla cudzoziemców).

Obydwa seriale to oczywiscie fa-
bularna fikcja, korzystająca jednak 
luźno z szeregu autentycznych wyda-
rzeń, jak zamach na gen. Kutscherę, 
atak AL na Café Club, jak dostarcze-
nie przez polskie podziemie dowodów 
niemieckiej działalności rakietowej w 
Peenemünde i gdzie indziej, jak intryga 
kulminująca w moskiewskim procesie 
16-u, jak działanie polskiego wywiadu 
wojskowego dla złamania szyfrów i 
kodów niemieckiej maszyny Enigma, 
wreszcie jak pobyt (i rozmowy) w tej 
samej komunistycznej celi Kazimierza 
Moczarskiego z Jurgenem Stroopem.
Te fakty są oczywiście przetworzone, 
niekiedy nie do rozpoznania, co jest 
oczywistym prawem gatunku fabular-
nego. W dodatku wydarzeń tego typu 
jest nieco za dużo, więcej niż w rzeczy-
wistości, gdy akcje anytyniemieckie 
ograniczała groźba masowego odwetu 
w postaci egzekucji licznych zakład-
ników. Tu AK już nie stoi z bronią u 
nogi, trup niemiecki pada gesto. To też 
w zgodzie z prawami fabularnej fikcji i 
dbałością o rozrywkę dla widza.

Równie rozbudowany jest mo-
tyw polskich zdrajców i donosicieli, 
nie tylko szmalcowników tropiących 
ukrywających się Żydów, także ochot-
niczych łowców nagród, współpra-
cujących z Gestapo i Abwehrą, tak-
że Volksdeutschów czy spolszczo-
nych Niemców odkrywających swą 

dawno-nową ojczyznę, infiltrujących 
struktury podziemne. Inny częsty wą-
tek to rywalizacja Gestapo z Abwehrą, 
niekiedy obracająca się na korzyść 
polskiego podziemia. Seriale nie uni-
kają również pokazywania obecności 
w okupowanej Polsce partyzantki ko-
munistycznej, GL- i AL-owskiej, nie-
kiedy działającej pod kierownictwem 
brutalnych i bezwzględnych agentów 
Kominternu. Tu powraca znana teoria 
dwóch wrogów. 

Ale po odc. 51 “Czas honoru” nagle 
fika dramaturgicznego kozła, pewnie 
ze względów produkcyjnych i/lub fi-
nansowych. Nie można było ciągnąć 
detalicznych wydarzeń wszystkich 
miesięcy i lat wojny w nieskończoność 
i serial, z poczatkiem V części (każda 
po 13 odcinków) skacze dwa lata na-
przód. Zapewne m.in. z tego powodu 
zabrakło powstania w getcie warszaw-
skim, a także powstania warszawskiego 
(to pokazano w uzupełniającej cz.VIII 
powstałej kilka lat później) i nagle 
znajdujemy się w opanowanej już przez 
Sowietów Polsce. Twórcy nie mieli 
tu takich problemów jak adaptatorzy 
“Kolumbów” Romana Bratnego za ko-
munizmu, gdzie trzecia część trylogii, 
ukazująca krytycznie wprowadzanie 
komunizmu (możliwa tuż po paździer-
niku 1956) w serii TV się nie pojawiła.

Polskie seriale

Aleksander Kwiatkowski
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O PAX-ie można 
powiedzieć dużo: dobrze
i źle. Bolesław Piasecki 
to jedna z ciekawszych 
postaci powojennej 
Polski, ale też wyjątkowo 
dwuznaczna.

Pokuty 
nie będzie

Nasze rodzinne życie związane by-
ło z PAXem – jak domyślam się, był 
to jedyny rozsądny wybór, jaki mój 
Ojciec mógł dokonać. Wszystko oczy-
wiście “z winy” Tadeusza, brata moje-
go Ojca, i jego zaangażowania na emi-
gracji i pracy w Radio Wolna Europa. 
Ojciec, po skończeniu studiów po woj-
nie w Toruniu, zaczął pracować jako 
dziennikarz – najpierw w Bydgoszczy 
(wówczas PPS-owskiej) Gazecie Po-
morskiej, gdzie jednak po krótkim cza-
sie musiał zrezygnować (ze względu 
na Tadeusza!), później w bydgoskim 
Ilustrowanym Kurierze Polskim (po-
południówka wydawana przez Stron-
nictwo Demokratyczne), gdzie sytuacja 
się powtórzyła. Znalazł więc „schro-
nienie” w oddziale bydgoskim Słowa 
Powszechnego. A później w innych pa-
xowskich pismach. Tam przynajmniej 
nikt nie robił ojcu wyrzutów, że jego 
brat pracuje w Wolnej Europie. Był 
więc PAX dla naszej rodziny paraso-
lem ochronnym – ba, myślę nawet, że 
posiadanie brata w Monachium było 
nawet dobrze widziane. 

Właśnie jestem po lekturze książki 
Zygmunta Marii Przetakiewicza jr 
“Spowiedź grzesznika. Z PAX-u, So-
lidarności i Andersena”. Autor – na-
zwany w naszym środowisku Zającem 
– jest synem prawej ręki Bolesława 
Piaseckiego, czyli Zygmunta Przetakie-
wicza, słynnego bojówkarza przed-
wojennego ONR-u. Zyzio – bo tak o 
nim mówiliśmy w domu – to równie 
barwna postać jak Piasecki, z prze-
dziwnymi kontaktami w KC PZPR, 
UB/SB i w Moskwie. Jednym słowem 

osoba wówczas wpływowa, choć sza-
ra eminencja. Nie wnikam tu w ocenę 
Zyzia – ma swoje za uszami, ale w 
stosunku do nas był zawsze lojalny i 
pomocny. To dzięki jego wpływom 
mogliśmy podróżować po Europie, ja 
dostawałem paszport, pomógł mi także, 
gdy zawaliłem egzaminy na studia na 
Uniwersytecie Warszawskim i mogłem 
drugi raz w tym samym roku zdawać 
egzaminy na ATK. Miał Zyzio jedną 
wadę – zbyt dużo pił, co mojemu Ojcu 
nie bardzo się podobało. W prywatnych 
kontaktach był zawsze sympatyczny, ja 
przyjaźniłem się z jego najmłodszym 
synem (nieco młodszym ode mnie) 
Krzysztofem, a Zyzio zawsze chciał 
bym się nim opiekował. Krzyś był cho-
rowity - to mu chyba zostało na zawsze. 

Zająca znałem tylko z widzenia. 
Chyba nigdy z nim dłużej nie rozma-
wiałem, nasze drogi w PAX-ie rozmi-
nęły się. On odszedł jako zbuntowany 
działacz młodzieżówki paxowskiej, 
gdy ja tam dopiero zaczynałem działać. 
Zając był bowiem związany z tak zwa-
nymi WOSK-ami czyli Wojewódzkimi 
Ośrodkami Szkolenia Kadr (nazwa 
nieco myląca) – były to po prostu 
“młodzieżówki”, które działały wśród 
środowiska akademickiego w PRL-u, 
będące swego rodzaju alternatywą dla 
partyjnych ZMP, ZSP i mu podob-
nych. Na spotkaniach “woskowych” 
mówiono o wieloświatopoglądowości, 
krytycznie o stanie polskiej gospodarki 
PRL-owskiej, krytycznie o partii, do-
brze o kościele... Był to, mały bo mały, 
łyk wolności od scentralizowanej pro-
pagandy partyjnej. 

Siedzibą warszawskiego WOSK-u 
– nazywającego się StOSK (Stołeczny 
Ośrodek Szkolenia Kadr) – był najpierw 
adres na Nowogrodzkiej koło Kruczej, 
gdzie Zając wraz z Szeremietiewem, 
Stańskim i innymi (nie jestem pewien, 
ale chyba był w tej grupie też Przemek 
Hniedziewicz, Jan Król, Zygmunt 
Mańkowski, Kostarczyk i ludzie spo-
za Warszawy, których nie znałem) 
chciał stworzyć “demokratyczny PAX 
w PAXie”, co może było szlachetne, 
ale naiwne. O tym, że naiwne można 
się dzisiaj przekonać czytając książkę 
Zająca. Bywałem na Nowogrodzkiej 
często, ale jako zwykły członek 
StOSKu. Pamiętam tę atmosferę qu-
asiopozycyjną, byłem jednak jeszcze 
zbyt młody by to rozumieć i aktywnie 
uczestniczyć. Jak spora część “wy-
wrotowców”, Zając wyleciała z PAX-
u (on pisze, że odszedł sam). Gdy już 
się wszystko uspokoiło, to ja akurat 
byłem na tyle “dojrzały”, że zostałem 
szefem StOSKu. Tyle tylko, że sie-
dzibę przeniesiono na ulicę Wspólną 
– do lokalu warszawskiego oddziału 
PAX-u (gdzie szefem był Zbyszek 
Lesiewski), by mieć “lepszą kontrolę” 

nad działalnością warszawskiej mło-
dzieżówki. O tym epizodzie napiszę 
kiedyś osobno.

Dlaczego o tym wszystkim piszę? 
Bo zirytowała mnie książka Zająca 
Przetakiewicza, który już w tamtych 
czasach traktowany był jako swoisty 
ewenement – bo za jego “opozycyjno-
ścią” zawsze stał gotowy do ochrony 
syna, stary Przetakiewicz. Ale do cza-
su. Zając nie cieszył się więc sympatią, 
i nic dziwnego. Jak się czyta książkę 
“Spowiedź grzesznika” to rzuca się w 
oczy, że był przez całe życie nadęty, a 
jego dobre samo mniemanie, nie miało 
odpowiednika w mniemaniu otoczenia 
o nim. Zając nie sprawdził się więc 
ani jako samozwańczy „przywódca 
powstania w PAXie”, ani jako samo-
zwańczy szef nowojorskiego Biura 
Solidarności, ani kanadyjskiego Biura 
Solidarności. Za każdym razem docho-
dziło do kłótni, dwuznaczności i skan-
dali. Łącznie z oskarżeniami o defrau-
dacje i pozwami sądowymi. 

Obrazek więc nie najlepszy. W książ-
ce Zając oczywiście rysuje swój portret 
osoby skrzwdzonej – niekiedy błądzą-
cej – ale pisane jest to pod publiczkę. 
Pisze o tym, że był rozpracowywany 
przez bezpiekę, ale jego dokumenty w 
MSW zostały zniszczone. Doprawdy 
dziwna historia. Nie pisze za to, że jego 
starszy brat Marian (występujący pod 
innym nazwiskiem) miał konszachty z 
milicą, działał w ORMO, a w IPN jest 
jego teczka kandydata na TW o pseu-
donimie „Klit”... Co oczywiście nie 
rzutuje na życiorys Zająca, ale poka-
zuje jak skomplikowana była sytuacja 
rodziny Przetakiewiczów. 

Zmieniły się czasy i trzeba było napi-
sać książkę tak, by zaspokoić gusta no-
wej opcji politycznej. Więc, gdy Zając 
pisze o Wałęsie, to jest to oczywiście 
TW Bolek, źle jest o Onyszkiewiczu, 
źle o KORze... mało zresztą dobrze 
o kimś. Z wyjątkiem własnej oso-
by... Wychodzi młody Przetakiewicz 
z tej książki jako przysłowiowy bes-
serwisser, a publikowanie zdjęć ze 
wszystkimi spotkanymi przez niego 
osobami – od Prymasa Glempa, przez 
Kwaśniewskiego do Jaruzelskiego – to 
dodatkowy obciach. 

Ale najbardziej drażni mnie w książ-
ce Przetakiewicza jr to, że pod niebio-
sa wychwala Bolesława Piaseckiego, 
uznając go za „najwybitniejszą postać 
powojennej Polski”. Tu już się nieco 
zagalopował. Bo choć dość rozsądnie 

Zygmunt Maria Przetakiewicz jr: Spowiedź 
grzesznika. Z PAX-u, Solidarności i Anderse-
na. Wydawnictwo LTW, Łomianki 2016 s.344

Tadeusz Nowakowski

pisze o roli jaką odgrywał PAX w 
PRL-u, to jednak działalność szefostwa 
PAX-u charakteryzuje przede wszyst-
kim oportunizm i konformizmem – być 
może praktyczne cechy w tamtych cza-
sach (bo dające schronienie wielu lu-
dziom) – ale z perspektywy czasu mo-
ralnie podejrzane. Wszak byli ludzie i 
środowiska, które zdołały przetrwać 
komunę bez tego oportunizmu.

Rozumiem, że Zając “urodzony w 
PAX-ie” (Przetakiewiczowie mieszkali 
w sąsiedniej willi na Mokotowie obok 
Piaseckiego, a za drugim płotem miesz-
kali Reiffowie) siadywał jako dziecię 
na kolanach Bolesława, więc Wódz był 
mu bliski. Ale robienie z niego super-
wizjonera, który działał w złym czasie 
(tak Zając mówił prezentując książkę w 
Telewizji Republika – tak, tak: “to je-
go główne źródło informacji”) – brzmi 
dość dwuznacznie. Chyba, że przyjmie-
my, iż w dzisiejszych czasach Piasecki 
byłby podporą Prawa i Sprawiedliwości 
i hołubił reaktywowany ONR. Wszak 
właśnie w “filozofii” Piaseckiego dzi-
siejsi narodowi radykałowie nad Wisłą 
widzieliby w nim swojego guru.

PAX był skazany na “zagładę”, gdy 
pojawiła się Solidarność – i tak się 
stało. Przestał istnieć, dzisiaj jakieś 
niedobitki tworzą coś, co nazywa się 
Civitas Christiana. Ale to twór jak z 
Antypodów. Jakiś czas temu, na przy-
kład, działacze szczecińskiego oddzia-
łu CC protestowali by nadać jednemu 
z rond w mieście nazwę im. Jerzego 
Giedroycia... bo Giedroyć niepochleb-
nie wyrażał się na temat roli kościoła w 
Polsce i księdza Rydzyka... 

Młody Przetakiewicz rysuje się więc 
jako wielki kabotyn, niestety... Znowu 
zmienił chorągiewkę, we wspomnianej 
Telewizji Republika i Klubie Ronina 
w Warszawie, wychwala pod niebiosa 
drugiego wielkiego wizjonera – Jaro-
sława Kaczyńskiego, a najlepszym pre-
zydentem RP dla niego jest Andrzej D. 

Z PAX-u do śmaksu – mawiał Stefan 
Kisielewski, zresztą przyjaciel jego oj-
ca, mimo że dzieliła ich polityka. Ale 
Zyzio, choć o podejrzanych koligacjach 
politycznych, miał w sobie jednak spo-
ro pokory i rozsądku i był człowiekiem 
lubianym. Czego o Zającu powiedzieć 
nie można... 
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Coraz trudniej
być w Polsce  
optymistą
Z ekonomistą prof. dr hab. Stanisławem 
Flejterskim rozmawia Leszek Wątróbski

Jest Pan Profesor ekonomistą, przez 
wiele lat związanym z Uniwersyte-
tem Szczecińskim, od niedawna z 
Wyższą Szkołą Bankową i od 2007 
roku członkiem Komitetu Nauk o Fi-
nansach Polskiej Akademii Nauk…
...ale zapewne będziemy rozmawiać 
nie tylko o ekonomii i najbliższych 
mi finansach. Nie interesuję się zbyt 
mocno polityką jako taką (tzw. poli-
tics), a przy tym za mało się na niej 
znam. Uważam zresztą, że analizowa-
nie polityki jest domeną politologów, 
filozofów, socjologów, psychologów, 
historyków itd. Ekonomiści też się 
nią muszą interesować, ale raczej 
jako wyborcy, podatnicy, ojcowie czy 
dziadkowie. Ja mam troje dzieci i troje 
wnuków, nie jest mi więc wszystko 
jedno, co się w Polsce dzieje. Także 
w przeszłości nie było mi wszystko 
jedno. Dla pełni obrazu dodam więc, 
że niektóre moje oceny co do  polskich 
czy światowych spraw są bardziej 
intuicyjne niż profesjonalne. Trudno 
znać się na wszystkim, nikt nie ma 
przy tym monopolu na mądrość, choć 
zapewne niektórym tak się wydaje?

Zacznijmy od kilku uwag na po-
ziomie mega – tzn. jak Pan ocenia 
ten świat, tu i teraz – czyli jesienią  
2018?
Jawi mi się jako świat, który się 
chwieje. Był taki radziecki musical 
z roku 1934 pt. „Świat się śmieje”. 
Teraz trzeba by zapewne nakręcić film 
pt. „Świat się chwieje”? Mawia się – 
życzenie czy przekleństwo? – obyś żył 
w ciekawych czasach… My żyjemy 
w czasach turbulencji, zawirowań w 
polityce, zawirowań klimatyczno-
-pogodowych, w świecie „czarnych 
łabędzi”, nieustających anomalii, nie-
bezpiecznym, kruchym, trudno prze-
widywalnym, w czasach niepewności 
i podwyższonego ryzyka. Dowodów  
podać można wiele: USA i obecny 
lokator Białego Domu, Brexit, kryzys 
migracyjny. I są Chiny, jest Rosja… 
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Może tak właśnie działo się zawsze 
na scenie światowej, jednak wydaje 
się, z naszej perspektywy, że żyjemy 
w naprawdę wyjątkowych czasach. 
Nasze czasy są chyba szczególne, w 
sensie liczby i skali napięć, tudzież 
różnych istniejących i potencjalnych 
konfliktów – z konfliktami interesów 
na czele. Mimo to ciągle się łudzę, że 
dla wszystkich starczy miejsca pod 
wielkim dachem nieba…

Przejdźmy na grunt Polski...
Polskie sprawy publiczne zawsze 
obserwowałem z wielką uwagą. A 
najbardziej pasjonowały mnie, od 
dawna zresztą, sprawy związane z 
naszą obecnością w Unii Europejskiej 
oraz z naszymi relacjami z Niemcami 
– naszym sąsiadem i głównym partne-
rem. Przed dwudziestu laty nieprzy-
padkowo udało mi się doprowadzić do 
ustawienia przed moim macierzystym 
wydziałem rzeźby Euroeconomicus. 
Unia to realna, bardzo realna wspólno-

ta, z której wiele dla Polski i Polaków 
wynika i nadal powinno wynikać. Z 
każdej rzetelnej analizy kosztów i ko-
rzyści wynika, że tych ostatnich było 
znacznie więcej, i nie chodzi tylko o 
korzyści finansowe.   
A co do Niemiec, to pamiętać trzeba 
oczywiście o naszej tragicznej na ogół  
historii, o zrozumiałych resentymen-
tach i uprzedzeniach, ale trzeba myśleć 
głównie o przyszłości. Roli Niemiec w 
Europie, również dla nas, nie sposób 
przecenić. Rozwój ekonomiczny tego 
kraju, a mówię to jako ekonomista, jest 
i będzie dla nas, przez wiele jeszcze 
lat, przykładem do naśladowania. 
Niemcy są przecież od dawna najwięk-
szą gospodarką Europy, stąd tamtejsza 
koniunktura, tamten rynek i tamtejsze 
modele biznesowe, są  i będą dla nas 
bardzo ważne. 

Jak widzi Pan Profesor dalszy 
ekonomiczny rozwój Polski?
Martwię się i mam sporo obaw co do 
dalszego rozwoju naszego kraju. I nie 
wchodząc w najbliższe mojemu sercu 
sprawy nauki i szkolnictwa wyższe-
go, wyrażam opinię, że  niektórzy 
naukowcy, badacze i komentatorzy 
spraw gospodarczych tudzież finanso-
wych, nie starają się albo nie umieją 
być bezstronni. Stronniczość nie 
dotyczy oczywiście tylko naukowców, 
tendencyjni bywają także niektórzy 
sędziowie, dziennikarze oraz ludzie 
pozostałych zawodów. Ja też mam 
wątpliwości i kłopoty z ogarnianiem 
całości. Staram się jednak zawsze 
dostrzegać dwie strony każdej sprawy 
– czyli za i przeciw. Świat jest jeden, 
ale patrzymy nań przez różne okna. 
Może dlatego martwią mnie rozmaite 
stronnicze, czyli partyjne opinie o cha-
rakterze wyraźnie propagandowym, 
posługiwanie się tzw. postprawdą. 
Dodać jednak trzeba, że obóz obecnie 
rządzący Polską, mający większość 
parlamentarną, ale nie mający więk-

dok. na str. następnej

szości konstytucyjnej, nie sprawuje 
„rządu dusz”, nie panuje nad umysłami 
wszystkich  Polaków. Wielu, bardzo 
wielu, nadal myśli samodzielnie. W 
tym też upatruję pewną nadzieję… 
Widzę  niektóre dobre strony, może i 
nawet niekiedy dobre intencje, których 
próbuję się doszukiwać. Ale general-
nie martwię się tzw. „dobrą zmianą”, 
zwaną przez wielu mało elegancko, nie 
bez powodu – „dojną zmianą”. Podzie-
lam też opinię wielu analityków czy 
komentatorów, a lubię czytać teksty 
mądrych ludzi, że tzw. „dobra zmiana” 
wcale taką dla Polski nie jest. Cenię 
wiele osób, jak choćby – to tylko 
przykłady – prof. prof. Ewa Łętowska, 
Jadwiga Staniszkis, Stefan  Chwin, 
Tadeusz Gadacz, Karol Modzelewski, 
Andrzej Romanowski (ostatnio napisał 
ważny tekst „Jak zepsuliśmy polski ze-
garek”), Wojciech Sadurski, Stanisław 
Zabłocki, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. 
abp Grzegorz Ryś, najmłodszy polski 
kardynał ks. Konrad Krajewski czy 
wreszcie papież Franciszek, z jego 
„vietato lamentarsi”, czyli „zabrania 
się narzekać”. Pomijam tu kwestie 
ideologiczne czy religijne, a mówię o 
formacie tych osób. Obyśmy takich 
właśnie ludzi mieli jak najwięcej. To 
są osoby, które poza dużą wiedzą mają 
jeszcze i odwagę i poglądy, które nie 
tylko mnie inspirują. Co do inspiracji, 
zapamiętałem niepokojącą opinię prof. 
Małgorzaty Gersdorf, że dziś jako 
państwo pędzimy już ku przepaści. 
Powiedziała tak w lipcu w jednym ze 
swoich wywiadów. 

A jeszcze nie tak dawno liczono 
się z nami w Europie...
Nasza pozycja w Unii Europejskiej 
była mocna i stawiano nas tam za 
wzór. Brano na serio nasze opinie i 
się z nimi liczono. Przez ostatnie trzy 
lata, za rządów „dobrej zmiany”, to 
się zmieniło. Odbudowanie naszej 

pozycji i reputacji będzie trwało 
długo i nie będzie takie proste. Polska 
sporo straciła w ostatnich latach. Nie 
wiem natomiast, co zyskaliśmy? I czy 
coś naprawdę zyskaliśmy, wstając z  
przysłowiowych kolan? Zastanawiam 
się też, co się stało, że aż tylu polskich 
polityków tak oszczędnie gospodaruje 
prawdą? Dotyczy to niestety wie-
lu  najważniejszych osób w naszym 
kraju: tak w rządzie, jak i w parla-
mencie. Polska 2018 jest na rozdrożu, 
w kryzysie, choć za tym słowem nie 
przepadam. 

Jak ten kryzys wygląda? 
Trudno być dobrego zdania o wielu, 
o większości (?) posłów i senatorów. 
Jestem w tej sytuacji skłonny, jako 
podatnik i wyborca, do lobbowania 
za zmniejszeniem liczby  posłów o 
połowę i likwidacją senatu, który w 
tej konstelacji wydaje się Polsce i Po-
lakom  niepotrzebny. Chciałbym też, 
aby premierem był każdorazowo szef 
zwycięskiej partii. Ten kto wygrywa 
wybory powinien zostać premierem. 
Tak zapewne powinien wyglądać 
zdrowy system. A co do prezydenta – 
chyba lepiej i taniej było by, aby był 
wybierany przez parlament. Osobna 
kwestia to zlikwidowanie niektórych 
zbędnych, kosztownych instytucji i 
struktur. Prof. Witold Kieżun pisał 
przed blisko dwudziestu laty o czte-
rech jeźdźcach apokalipsy polskiej 
biurokracji: gigantomanii, luksusoma-
nii, korupcji i arogancji władzy… 
I jeszcze mamy kryzys konstytucyjny 
i naszego prawodawstwa, o opinii. 
Zamiast być państwem dobrego prawa, 
jesteśmy raczej państwem prawników. 
Nasza obecna konstytucja z 1997 roku 
pisana była głównie przez ludzi ze 
środowisk liberalno-lewicowych, a 
głównym autorem finezyjnej, kom-
promisowej preambuły był Tadeusz 
Mazowiecki. 
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Był wówczas konsensus, odbyło się 
referendum...  
Konstytucja nie jest doskonała, można 
przy tym odnieść wrażenie, że została 
wówczas napisana dla aniołów, dla 
ludzi przyzwoitych i uczciwych. Nie 
wiem, czy jesteśmy w stanie teraz czy 
w dającej się przewidzieć perspekty-
wie, napisać lepszą konstytucję, która 
byłaby przestrzegana? Zastanawiam 
się też, czy po kolejnych wyborach w 
polskim sejmie będzie konstytucyjna 
większość pozwalająca na uchwale-
nie nowej konstytucji? Mawia się, że 
politycy, a więc i prezydent, są tacy 
jak społeczeństwo. 

Nie jest to optymistyczne.  
Dla mnie ważnym słowem kluczem 
jest „umiar”. Nie mam ochoty na for-
mułowanie radykalnych opinii. Świat 
nie jest przecież czarno-biały. Dlatego 
właśnie szukam umiaru. Obserwując 
życie społeczne, zastanawiam się, co 
ludzi motywuje? Władza, pieniądze, 
chciwość, chęć rewanżu czy wreszcie 
bezinteresowna zawiść? Władza i 
pieniądze wydają się być tu czynni-
kiem naturalnym, tak jest chyba na 
całym świecie? Ale w naszym polskim 
piekle  dochodzi jeszcze chęć rewanżu 
i zemsty, nienawiści, traktowania 
konkurentów politycznych jak wro-
gów, których trzeba zniszczyć. Wojna 
polsko-polska trwa w najlepsze…
(...) Osobiście należę do tych, może do 
większości, którzy nie mają zaufania 
do intencji i kompetencji wielu obec-
nych reformatorów. A reform, dobrych 
reform, potrzebujemy jak powietrza, 
wyzwań przed nami wiele… Martwi 
mnie upartyjnienie państwa, niepokoją 
też tendencje centralizacyjne.

Dużo zależeć tu będzie od tego, 
jak rozwijać się będzie nasza 
gospodarka...

Coraz trudniej być 
w Polsce optymistą
dok. ze str. poprzedniej

Z prof. Stanisławem Flejterskim 
rozmawiał Leszek Wątróbski

...na którą oddziałują w poważnym  
stopniu koniunktury zewnętrzne. Zale-
żymy od czynników egzogenicznych, 
od  biegu rzeczy w USA, w Azji, w 
najbliższej nam Europie, z Niemcami 
i Francją na czele, i oczywiście od 
tego, co się wydarzy w Polsce. Czytam 
dużo na ten temat. Cenię interesujące, 
wyważone  opinie naszych czołowych 
makroekonomistów. Wszyscy oni 
zwracają uwagę na sygnały wczesnego 
ostrzegania. Misją ekonomistów jest 
przecież rzetelne opisywanie świata, 
zachodzących w nim procesów, ich 
mierzenie, objaśnianie, porównywanie 
i wartościowanie, przewidywanie, 
ponadto proponowanie. A propono-
wać to także formułować  sygnały 
wczesnego ostrzegania. I myślę, że 
rozsądni ekonomiści, a takich jest 
wielu, potrafią je formułować. I tu na 
marginesie uwaga do planu na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju. Ten plan 
zawiera  niewątpliwie interesującą i 
wartą namysłu diagnozę. Zawiera też 
niemało pomysłów godnych dyskusji. 
Rzecz jak zawsze w realizacji. Co da-
lej? Co z tzw. reindustrializacją, czyli 
stopniowym przechodzeniem w struk-
turze gałęziowej przemysłu, od gałęzi 
kapitałochłonnych do gałęzi „intelek-
tualnie intensywnych” wymagających 
dużego zaangażowania nauki i wysoko 
kwalifikowanej kadry pracowników? 
Co z tzw. repolonizacją? Czy warto 
budować centralny port komunikacyj-
ny? Zdania ekonomistów są w tych i 
wielu innych kwestiach  podzielone.  
    
Obecny rząd chętnie rozdaje pie-
niądze publiczne i składa rozmaite 
obietnice...
...zwłaszcza przed wyborami, uprawia 
mniej lub bardziej finezyjną propagan-
dę gospodarczą. Jednak fundamenty 
naszego rozwoju są dość chwiejne. 

Czy widać już zagrożenia?
Korzystamy obecnie z niezłej świato-

wej koniunktury. Ciekawe, jak długo 
ta sytuacja będzie trwać? I jakie będzie 
w średniej i długiej perspektywie 
nasze zadłużenie? Uważam, że sprawy 
gospodarcze są naprawdę najważniej-
sze. Kłania się tu słynne amerykańskie 
powiedzenie: gospodarka głupcze. O 
wynikach wyborów może więc zde-
cydować właśnie ona, a nie ulica czy 
zagranica, nie Bruksela, Strassbourg 
czy Luksemburg. I może się okazać, że 
będziemy mieć zdecydowanie większe 
kłopoty gospodarcze czy finansowe za 
rok czy dwa – czego oczywiście nikt 
rozumny by sobie nie życzył. Prof. 
Leszek Balcerowicz co jakiś czas 
przestrzega przed scenariuszem, który 
przydarzył się Grecji. Dobrze byłoby 
mieć grecką pogodę, ale finanse nor-
weskie czy szwajcarskie…

Na tegorocznym czerwcowym 
Europejskim Kongresie Finanso-
wym  analitycy stwierdzili, że w 
najbliższych latach pogorszy się 
koniunktura u głównych partnerów 
handlowych Polski, tempo wzrostu 
gospodarczego będzie wolniejsze…
Rozważano tam zagrożenia dla rozwo-
ju na trzy najbliższe lata. Wymieniono 
ich sporo, i dla koniunktury gospodar-
czej w Polsce i dla sytuacji polskiego 
sektora finansowego, obiektywnych 
i subiektywnych, zewnętrznych i 
wewnętrznych, ekonomicznych i 
pozaekonomicznych, z demogra-
ficznymi na czele. Wymieniono też 
niepewność co do krajowej  polityki 
gospodarczej, skutkującą spowolnie-
niem inwestycji prywatnych. Rządzący 
obecnie naszym krajem obiecywali, 
że inwestycje prywatne poszybują i że 
dojdziemy do dwudziestu paru procent 
ich udziału w PKB. Na razie dzieje się 
jednak inaczej. Inwestorzy prywatni, 
zagraniczni i krajowi, nie są skłonni do  
inwestowania. Wolą trzymać pienią-
dze na rachunkach bankowych niż 
inwestować w niepewnych warun-
kach. Nie wiedzą też, jakie mogą być 
wprowadzone kolejne daniny. Przepisy 

mogą się bowiem zmienić, sejm może 
uchwalić wszystko, bo koalicja ma 
większość. 

Są też zagrożenia dla polskiego 
systemu finansowego... 
...w perspektywie wspomnianych 
wcześniej najbliższych wyborczych 
lat. Mówi się o nadmiernym udzia-
le państwa w sektorze bankowym. 
Zresztą dotyczy to i innych sektorów, 
dominacji spółek skarbu  państwa w 
gospodarce, co wskutek upartyjnienia 
rad nadzorczych i zarządów nie musi, 
ale może prowadzić do patologii. 
Jestem pewny, że jest w Polsce wielu 
mądrych ludzi. Szkoda, że są oni obec-
nie  praktycznie bezsilni. Wprawdzie 
mogą mówić czy pisać, ale nie mają 
wpływu na decyzje, nie są słuchani. 
Słyszymy o aferach, skandalach czy 
przekrętach, które występowały też i 
wcześniej, ale chyba nie na tak wielką 
skalę. Takiego transferu pieniędzy do 
„swoich” chyba nigdy w przeszłości 
nie było. Niepokoić musi obecna skala 
upartyjnienia państwa i gospodarki.
Z urodzenia i charakteru jestem 
optymistą, ale przyznam, że coraz 
trudniej być w Polsce optymistą. Nie 
mam podstaw, aby sądzić, że w Polsce 
nastąpią szybko zmiany na lepsze. I 
że ta tzw. „dobra zmiana” zamieni się 
w najbliższym czasie na rzeczywiście 
„dobrą zmianę” – lepszą zmianę. Nie 
wiem, kto i jak miałby to osiągnąć. 
Mój pomysł to – mówiąc metaforycz-
nie – V-ta RP, zamiast niedawnej, czyli 
III-ciej  i zamiast obecnej, czyli tzw. 
IV-tej. I tu pojawia się pytanie, komu  
tym razem zaufają Polacy? 
Chciałbym, abyśmy w zmagającej się 
z wieloma wyzwaniami i zmieniającej 
się Unii Europejskiej byli ważnym 
partnerem, abyśmy byli zapraszani do 
głównego stołu, abyśmy nie zostali 
zmarginalizowani. Ważna jest oczywi-
ście duma i godność, ale równie ważny 
jest profesjonalizm, pragmatyzm, chęć 
i styl porozumiewania się tudzież osią-
gania kompromisów. Moi zagraniczni 
znajomi dziwią się i pytają: co tak na-
prawdę się u was dzieje? Co się stało? 
Sam chciałbym wiedzieć…

Jakże rozumiem pastora Kinga: I have a dream people! I have a dream! 
Też mam marzenia. Ciągle i bez końca mam jakieś marzenia. A one, jak to 
marzenia, sprawdzają się, albo nie. Niestety rzadziej nie, jak tak.

Marzenia. Wielka sprawa. Nie brakuje ich o dzisiejszej Polsce. Marzy mi się Polska dojrzała, 
europejska, kulturalna. Nie małostkowa, kunktatorska, tępa, a uśmiechnięta. Taka Polska, którą 
wszyscy na świecie lubią, cenią, podziwiają, traktują poważnie i pragną naśladować. Marzenia 
to, czy złudzenia? Niestety, raczej złudzenia. Wielka Polska, wyjątkowi Polacy mierzący się 
jak równy z równym z największymi, kraj wyzwolonej szczęśliwości pod wodzą prezesa! A 
jak będzie, broń boże, niedobrze, zawsze znajdziemy jakichś winnych! Złudzenia, w których 
marzeniom dalej do urzeczywistnienia, niż bohaterom Lema do Ziemi. Polskie „Archiwum X”. 

W szumieniu mamy tradycje oraz niewąskie umiejętności. Szumią jodły na gór szczycie, 
szumią sobie w dal, mnie biednemu smutne życie, bo mam w sercu żal, zwierzał się Jontek 
w operze „Halka” pana Stanisława Moniuszki. Patrząc z dzisiejszej perspektywy Moniuszko 
jasnowidz chyba.

Powstało nowe słowo: szumidło. A było tak. Zdzisław od prezydenta, miał plan jak puścić z 
torbami bank Leszka rękami Marka z KNF, z błogosławieństwem Adama z NBP, a wszystko 
po to, żeby Jarkowi z Nowogrodzkiej podrzucić koksu. 

Wszystko by się udało, gdyby szumidło zadziałało! Dawać tu tego, co przysięgał, że nie 
ma sprawy, że non plus ultra, że jak trzeba to niemowę zagłuszy! Plan był misternie (żeby nie 
powiedzieć „ministerialnie”) zapleciony, ale niestety Marek Chrzanowski dał ciała. W chwili, 
gdy piszę te słowa (21.11.b.r.), TVN podało w serwisie informacyjnym, że Mareczka – po 
dwóch tygodniach od powrotu z Singapuru /!/ – w końcu jednak przymknęli. Miejmy nadzieję, 
że zacznie sypać mocodawców.

Nie darowałbym sobie, gdybym nie podziękował kończącej karierę Agnieszce Radwańskiej. 
Wielki sportowiec, wielka tenisistka, wielka kariera, i charakterna kobieta. 20 zwycięstw w 
turniejach WTA, 594 wygrane mecze, w najlepszych czasach druga rakieta świata. Zarobiła na 
kortach 27,7 miliona dolarów, razem z kontraktami sponsorskimi dobrze powyżej 50 milionów. 
I ten ostatni strumyczek jeszcze długo nie wyschnie. Przez wiele lat uważana za najinteligent-
niej grająca tenisistkę globu. Dostarczyła nam wiele powodów do dumy, wzruszeń, radości. 
Dziękujemy Agnieszko! (ASZ)

Polskie Archiwum X
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Zygmunt Barczyk

Wenecja Josifa Brodskiego

Wenecja: miasto – potęga. Zbudowane na drewnia-
nych palach, rozłożone na 118 wysepkach wśród cia-
snej laguny, spięte niezliczoną ilością mostków. Jako 
republika Serenissima sięgało wielkiego świata swym 
handlem i wpływami, zagarniało kolejne wybrzeża. 
Puszyło się bogactwem i powodzeniem, nasycało sie 
kolejno tym, co bizantyjskie, gotyckie, renesansowe, 
barokowe. Przez długie wieki miasto zaborcze (za-
nim przepadły jego wpływy i dostało się pod włada-
nie Austriaków), mające basen Morza Śródziemnego 
u swych stóp. Kupieckie, chciwe i uwodzicielskie, 
będące azylem dla bogaczy i prześladowanych twór-
ców, praktykujące demokratyczne formy rządów, kie-
dy wokół kwitł autorytaryzm. 

Wenecja: stolica sztuki. Biennale, festiwale, wy-
stawy. Karnawał, strojne maski, pikantne zabawy. 
Wenecja: wyspa dekadencji. Choć zapadająca się, 
pełna liszajów i odoru kanałów, wciąż zadufana w so-
bie, nurzająca się w frykasach i nadmiarze rozkoszy. 

Wenecja wyczarowana słowami Josifa Brod-
skiego. Hymn na cześć  rajskiego piękna. 

Miasto luster, z których najważniejszym jest woda. 
Zaczynało mi się wydawać, ze to miasto niejako 

włamuje się w centralne pole mojego widzenia, wy-
ostrza się tak, ze staje już prawie na krawędzi trójwy-
miarowości. Było czarno-białe, jak przystało czemuś, 
co wyłania się z literatury albo z zimy, arystokratycz-
ne, mrocznawe, chłodne, o przyćmionych światłach, 
z pobrzękiwaniami Vivaldiego i Cherubiniego w tle, 
z udrapowanymi w stylu Belliniego/Tiepola/Tycjana 
kobiecymi ciałami  zamiast obłoków. I ślubowałem 
sobie samemu, że  jeśli kiedykolwiek uda mi sie wydo-
stać z mojego imperium, jeśli ten węgorz kiedykolwiek 
wyśliźnie się z Bałtyku – pierwszą rzeczą jaką uczy-
nię, będzie wybranie się do Wenecji, gdzie wynajmę 
pokój na parterze jakiego palazzo, tak aby w okno 
bryzgały mi fale wzbierające po przepływaniu lodzi, 
napiszę parę elegii, gasząc w trakcie pisania papie-
rosy o wilgotną kamienną posadzkę, będę kaszlał, pił, 
a gdy zabraknie pieniędzy, zamiast wsiąść do pocią-
gu, sprawię sobie małego browninga i strzelę sobie w 
łeb, nie będąc w stanie umrzeć w Wenecji z przyczyn 
naturalnych.  

Cytat ten (jak i następne) pochodzi z opowieści 
Brodskiego o mieście wybranym, zawartej w niewiel-
kiej, acz pełnej kunsztownego słowa i subtelnego hu-
moru książeczce „Znak Wodny” przeł. S. Barańczak).

Po wyjeździe z Petersburga, a właściwie z 
Leningradu, po opuszczeniu znienawidzonego im-
perium, pracując już jako wykładowca w USA, ku-
puje pewnego dnia bilet lotniczy Detroit-Mediolan-
Detroit, by znaleźć sie w okolicy  Bożego Narodzenia 
w Tym Mieście. W następstwie tego wyjazdu, z  dwo-
ma wyjątkami spowodowanymi przez atak serca, rok 
po roku, przez 17 lat, wyłania się, z ciężkimi książka-
mi i maszyną do pisania, w czas chłodnego grudnia 
w Mieście – Raju. Acz raj, jak sam wyznaje, jest dla 
niego nie tyle kwestią wiecznego szczęścia, co zjawi-
skiem czysto wizualnym i aktualnym.

Wybrana pora wizyt nieprzypadkowa. Brodski pre-
feruje zimę, unika upałów, woni potu pod pachami 
przechodniów, odzianych w szorty stad turystów, 
„zwłaszcza tych rżących po niemiecku”, całej tej ana-
tomii ludzkiej „co daleko ustępuje anatomii kolumn, 
pilastrów i posagów” i  ruchliwości która narzuca się 
brutalnie „stabilności marmurów”. Niesmak wynika 
z niezawodnego poczucia estetyki. Pisze w „Znaku 
Wodnym”:

To właśnie miejscowe widoki i perspektywy są za 

to odpowiedzialne, ponieważ w tym mieście człowiek 
jest bardziej sylwetką niż kimś o swoich własnych nie-
powtarzalnych rysach a sylwetkę można ulepszać. To 
również wszystkie te marmurowe koronki, intarsje, 
kapitele, gzymsy, reliefy, karnisze i nisze ( z lokato-
rami lub bez), święci, penitenci, dziewice, anielice, 
cheruby, kariatydy, frontony, balkony z balustradami, 
jak rząd uniesionych na wysokość piętra dorodnych 
łydek, i wreszcie gotyckie czy mauretańskie okna- to 
one wpajają w nas próżność. (…) W tych okoliczno-
ściach, kobiety i mężczyźni dostają małpiego rozumu, 
czują, że miasto rzuca im wyzwanie. Zawstydzeni 
usterkami w swej powierzchowności, zawzięcie rzu-
cają sie na zakupy (…). Futra, zamsze, jedwabie, płót-
na, wełny, wykwintne szaliki, krawaty, „różnobarwne 
sukienki, pantofelki-lakierki, zamszowe kozaki, stają 
się obiektami pożądania (…) biorącego się z chęci do-
równania pięknu, które otacza, które zmusza niejako 
do uczestnictwa w tej grze, nakazującej mierzyć się z 
wizualną wyższością tego  miasta. 

Brodski dodaje zaraz: Po powrocie do domu, ludzi-
ska gapią się ze zdumieniem na swoje zakupy, zdając 
sobie doskonale sprawę z tego, że w swych rodzinnych 
stronach nie znajdą miejsca, gdzie w tych nabytkach 
można by paradować, nie wywołując wśród tubylców 
skandalu.

Wenecja Josifa Brodskiego – świątynia zimo-
wego światła wyostrzającego ostrość obrazu:

O poranku światło to napiera na nasze szyby, pod-
waża nam powieki, jakby otwierało muszle, i kiedy 
już tego dokona, ciągnie nas ze sobą na dwór: bie-
gnie, trącając długimi promieniami - jak rozpędzony 
uczniak, przejeżdżający patykiem po żelaznych prę-
tach ogrodzenia parku czy ogrodu-struny arkad, ko-
lumnad, kominów z czerwonej cegły, świętych, lwów. 
„Odmaluj to! Odmaluj!” – nawołuje, albo biorąc 
nas pomyłkowo za jakiegoś Canaletta, Carpaccia czy 
Guardiego, albo dlatego, że nie ufa zdolności naszej 
siatkówki do zatrzymania i naszego mózgu do wchło-
nięcia tego, co ono, światło, nam udostępnia. (...) O 
zachodzie słońca wszystkie miasta wyglądają prze-
ślicznie, ale niektóre bardziej niż inne. Płaskorzeźby 
nabierają prężności, kolumny okrągleją, kapitelom 
zakręcają się pukle, gzymsy stają się bardziej zdecy-
dowane, wieżyczki dobitniejsze, nisze głębsze, aposto-
łowie obrastają w fałdy szat, anioły – w górnolotność. 
W uliczkach zapada ciemność, lecz trwa jeszcze świa-
tło dzienne dla Fondamente i dla tego  gigantycznego 
płynnego lustra, gdzie motorówki, vaporetti, gondole, 
pontony i barki ”niby rozrzucone stare półbuty” z za-
pałem tratują barokowe i gotyckie fasady, nie oszczę-
dzając tez odbić nas samych albo przepływanych ob-
łoków.”Odmaluj to”, szepcze zimowe światło… (s. 64)

W swojej „relacji” z Wenecji, Brodski raz po raz 
skupia się na wizyjności i widzialności miasta, na 
doświadczeniu oka. Wręcz nazywa je: Miastem Oka.  
Oko w tym mieście nabiera autonomii przypominają-
cej autonomię łzy. Jedyną różnicą jest to, że oko nie 
oddziela się od ciała, lecz całkowicie je sobie podpo-
rządkowuje. Po jakimś czasie – w trzecim, czwartym 
dniu pobytu – ciało zaczyna traktować samo siebie 
jako zaledwie środek transportu dla oka, jako coś w 
rodzaju łodzi podwodnej dla jego to wybałuszającego 
się, to mrużącego peryskopu. (s. 38)

Brodski nie epatuje erudycją, nie oferuje czytel-
nikowi katalogu dzieł sztuki, nawet jak na standar-
dy włoskie, zgęszczonych w tym mieście w sposób 

Wenecja: miasto – raj. A przynajmniej jego 
przedsionek. Odrealnione swym blaskiem i 
harmonią, konfudującą siermiężną rzeczy-
wistość. Miasto – frustracja, oszałamiające 
przybysza pięknem nadmiernym. Miasto– 
szkatułka, decorum mistrzowskie, miasto – 
szklana kula, w którą można się wpatrywać 
bez końca, skoro jest nieprzemijającym 
sprawozdaniem z formy doskonałej. 
Wenecja: Miasto nad miastami.

niebywały. Nie okłada nas erudycją świadczącą o 
znajomości stylów ni nazw przynależnych kolejnym 
znakom formy bryły, rzeźby, fresku, obrazu. Pozwala 
oku na karnawałową balangę, błądzącemu, rzecz ja-
sna, jako że, poddając się orgii wizualnej, nie sposób 
nie zagubić się „ w pokręconych zaułkach in pasa-
żach, mamiących nas pozorną możliwością przenik-
nięcia nich wzrokiem, dotarcia do ich wymykającego 
się końca, którym jest zwykle nabrzeże i woda, toteż 
nie można nazwać ich ślepymi uliczkami.”(s.38-39).

Nie wciągając nas w atlas sztuki ni w bedeker we-
necki, nie zaglądając w życie codzienne miasta, ni, 
poza sporadycznymi przypadkami, w jego interiory, 
Brodski skupia uwagę na zdolnościach  faworyzowa-
nego oka i zewnętrzności piękna doświadczanego w 
boskiej dawce.

...Zupełnie się nie przejmując bezużytecznością 
(takich) danych, oko systematycznie je zbiera. W 
gruncie rzeczy im bardziej dane są bezużyteczne, tym 
ostrzej oko ogniskuje się na przedmiocie. Pytanie: 
Dlaczego? Odpowiedź: Ponieważ jest wyjątkiem od 
reguły. Właśnie te aspekty piękna- jego umiejsco-
wienie i jego wyjątkowość -powodują, że oko z takim 
zapamiętaniem wędruje czy też, żeby użyć wyrażenia 
lepiej oddającego ducha agresywnej pokory, szlaja 
się po różnych obiektach. Albowiem piękno jest tam, 
gdzie spocznie oko. Poczucie estetyczne jest bliźnia-
czym bratem naszego instynktu samozachowawczego 
i można na nim polegać bardziej niż na etyce. (s.85). 

Po kilku następnych zdaniach następuje  wyznanie: 
W obrębie całego świata właśnie to miasto jest uko-
chaną osobą oka. (s. 86)

Przy końcu swej opowieści, datowanej listopadem 
1989 uzupełnia: Gładząc wodę, miasto poprawia wy-
gląd czasu, upiększa przyszłość. Na tym polega jego 
rola we wszechświecie. Miasto jest bowiem statyczne, 
podczas gdy my jesteśmy w  ruchu. Dowodem - łza. 
My bowiem znikamy, a piękno pozostaje. My bowiem 
zmierzamy w przyszłość, podczas gdy piękno jest 
wieczną teraźniejszością. Łza jest próbą pozostania 
w miejscu, z tyłu, złączenia się z miastem w całość. 
To jednak nie jest zgodne z regułami. Łza tomspojrze-
nie wstecz, hołd, który przyszłość składa przeszłości. 
Albo też jest to wynik odejmowania tego co większe, 
od tego, co mniejsze: piękna od człowieka. To samo z 
miłością: nasza miłość jest też większa niż my sami. 
(s.105)

Wenecja turystów. Ogromne statki wycieczko-
we, wpompowujące masy turystów codzien-

nie do miasta i zabierające ich stamtąd na nocleg i 
posiłki do siebie, pogrążyły Wenecję całkowicie. 
Jedynymi beneficjentami tej sytuacji są sklepy z pa-
miątkami. Przyjezdni zadeptują miasto fizycznie ale 
i zadeptują jego strukturę symboliczną, uwłaszczając 
je na swój wzór rozrywkowo-turystyczny. A i tak 
niewielu wie, że tłocząc się uliczkami centrum, nie 
zauważa całych połaci miasta przez turystów nie-
odwiedzanych. O paradoksie, w Wenecji nadal moż-
na szwendać się niemal wyłącznie pośród Wenecjan, 
tylko trzeba wiedzieć gdzie. Zgadza się, z dala od jej 
widokówkowych fragmentów. Ale i tam jest cudnie.

Wenecja Wenecjan. Od lat murszeje, zatapia 
się, mimo stawiania na lagunie kosztownych 

zapór. Nie nadaje się do mieszkania, mimo wytwor-
nych  palazzi należących do możnych obywateli 
świata. Młodzi umykają, dzieci się tam nie rodzą, to 
co nadciąga, to katastrofa budowlana i ekologiczna. 
Życie tam coraz trudniejsze. Mieszkańcy nie zgadza-
ją się na to, by kolejne kamienice zamieniane były w 
hotele i pensjonaty, a sklepy z podstawowymi artyku-
łami – w punkty sprzedaży pamiątek.

Miasto skrajnie zmęczone. Jego tkanka psychicz-
na i fizyczna rujnowana od nadmiaru odwiedzin. W 
latach 70. minionego wieku w Wenecji mieszkało 
100 tysięcy ludzi, obecnie – niemal o połowę mniej. 
Jako symbol świetności, nie znający sobie równych w 
świecie, jest Wenecja dziś miastem startym na proch. 
Nie tylko miliardami spojrzeń i fotek ale i milionami 
odcisków butów, oddechów, dotknięć palcami.   

Stała się własnością świata a przestała być własno-
ścią Wenecjan.
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