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OD REDAKTORA
Czy lewica powinna poprzeć Strategię dla Polski firmowaną
przez wicepremiera Grzegorza Koiodkę, zastanawia się znany
ekonomista Paweł Bożyk w artykule "Czy Polska ma strategię
rozwoju gospodarczego?".
Trwa proces przekształcania wielu instytucji państwowych w
tzw. "instytucje publiczne", co ma prowadzić do ich "odpo
litycznienia". Do zagadnień tych nawiązuje Jarosław Ładosz
w artykule: "Publiczny - państwowy - polityczny". Wykazu
je on bezsensowność przeciwstawiania "państwowego” - "pu
blicznemu" i dowodzi, że jest to forma pozbawiania demokra
tycznie wybranej władzy państwowej wpływu na ważne obszary
polityld.
Eugeniusz Rafalski na marginesie dyskusji o konkordacie
przedstawia, jak Stolica Apostolska traktowała zobowiązania
wynikające z konkordatu polsko-watykańskiego z 1925 roku.
Publikacja ta, zatytułowana "O wiarygodność partnera", oparta
jest na źródłowych badaniach autora.
Gościliśmy już na naszych łamach księdza Benjamino Forcano. W tym numerze publikujemy jego wypowiedź zatytułowaną
"Kuba wolna czy zniewolona". Wobec jednostronnie proamerykańskiego stanowiska naszej prasy w kwestii kubańskiej sądzimy, że z zainteresowaniem Czytelnicy nasi zapoznają się z
stanowiskiem tego znanego latynoamerykańskiego teologa wy
zwolenia.
W dziale DOKUMENTY prezentujemy stanowisko biskupów
polskich przed VII Zjazdem PZPR. Do treści m.in. tego doku
mentu nawiązuje Waldemar Jaskólski w zamieszczonej w
POLEMIKACH wypowiedzi zatytułowanej "Znamienny reg
res". Autor z niepokojem obserwuje obniżenie poziomu polemik
światopoglądowych na łamach prasy katolickiej i w wypowie
dziach przedstawicieli Kościoła
Danuta Rycerz • przedstawia informację o obecności kultury
polskiej na Kubie w ciągu wieków. Tytuł: "Polonika w historii
i kulturze kubańskiej".
"Ciszej Panowie" • to "nibyfelieton" Ksawerego Wodjana
poświęcony różnym wypowiedziom w związku z pięćdziesięcio
leciem Powstania Warszawskiego.
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CZY POLSKA MA STRATEGIĘ ROZWOJU
GOSPODARCZEGO?
■

P rogram z e stra te g ią w ty tu le

W pierw szej połowie 1994 roku G rzegorz Kołodko, św ięto desygnow any
m in ister finansów , ogłosił program gospodarczy n a la ta 1994 - 1997.
nazyw ając go hucznie "strategią d la Polski". Pierw szy Lech W ałęsa określił
program publicznie "najlepszą strateg ią od ro k u 1990". Także Uder SdRP A leksander K w aśniew ski nie szczędził program ow i kom plem entów
stw ierdzając, lż "Jest to dobry program gospodarczy"1. Prem ier W aldem ar
Paw lak zajął stanow isko bardzie] pow ściągliw e, n ie w yrażając publicznie
zachw ytów n a d pom ysłam i Kołodkl.
E konom iści zrecenzow all program bardzie] krytycznie. Część z n ich .
rep rezen tu jąca liberalny n u rt. odrzuciła program w całości, stw ierdzając,
lż je s t on zbyt "prospołeczny" 1 za m ało "probiznesowy". W yrazem tego Jest
niepotrzebna tro sk a o najbiedniejszych (co Je st zwykłym w yrzucaniem p ie
niędzy z budżetu) 1 b ra k takie] tro sk i o In teresy biznesu (zbyt m ałe ulgi p o 
datkow e 1 kredytow e d la Inw estycji, ek sp o rtu ltp .). W efekcie program zdaniem liberałów - n ie Je st w p ełn i prorynkow y, o c ^ m świadczy przew i
dyw ane opóźnienie pryw atyzacji, "zam ykanie" polskie] gospodarki wobec
zagranicy ltp .
C entrySd poparli strategię Kołodkl. Znaleźli się w śród n ich zw łaszcza
członkow ie Rady d /s S trategu Społeczno-G ospodarczej kierow anej przez
J a n a M ujżela. Z Rady tej - w edług ośw iadczenia JęJ przew odniczącego - wy
elim inow ano ekonom istów o radykalnych poglądach praw icow ych
(reprezentow anych przez prof. J a n a W inlecłdego) 1 lewicowych
(reprezentow anych przez prof. Pawła Bożyka)3. Uwagi zgłaszane przez cen trystów m ają ch a ra k te r kosm etyczny.
Ekonom iści reprezentujący lew ą stro n ę - m ilczą. W dużej części m ilcze
n ie to Je st w ym uszone brakiem m ożliwości p u b lik acji krytycznych opinii w
p rasie. Poza m iesięcznikiem "Dziś" będącym w ograniczonej sprzedaży
(przyjm ują go tylko n iektóre kioski) 1 parom a pism am i o ch arak terze powie
laczowym, an i T ry b u n a", an i "Polityka" krytycyzm u serw ow anego przez
lew ą stro n ę n ie d ru k u je. Co Innego gdy je s t to krytyka ze skrzydła lib eral
nego, w tedy zaw sze Jakieś m iejsce się znajdzie. Nie należy się tym pism om
dziwić. Zw łaszcza 'T rybuna" - pism o SdRP, p a rtii w spółrządzącej - n ie m o
że podcinać gałęzi, n a k tó rej siedzi.

1 rob. "Polityka" z 2 4 IX 1994 r.
3 por. "Gazeta Wyborcza” n r 184 z 8 VIII 1994 r.
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CZY POLSKA MA STRATEGIĘ
W sum ie n ie ulega w ątpliw ości iź program m in istra K ołodkl je s t
strateg ią rozw oju społeczno-gospodarczego w ok resie 1994 -1997. S trate
gia ta m a oczywiście o k reślo n ą wymowę polityczną.
■

N a ja k ic h za łożen ia ch system ow ych o p iera się "strategia dla

Polski"?
U p odstaw strateg ii m ą) duje się generalne założenie o n ieuchronności
budow y kapitalizm u w Polsce. M a to być kapitalizm typowy d la wysokcruprzem ysław ionych krajów zachodnich z przew agą rozw iązań am ery
k ań sk ich . W te) dziedzinie Kołodko Je st w iem y Unii zapoczątkow ane) przez
Balcerow icza, O siatyńskiego. Borowskiego - sw oich poprzedników n a tym
stanow isku. W tym rozum ieniu n ie n alety sobie, jego zdaniem , zaw racać
głowy "społeczną gospodarką rynkow ą", "trzecią drogą" 1 tem u podobnym i
sztucznym i tw oram i. T lzeba iść utartym , spraw dzonym przez Z achód szla
kiem . Zw olennicy tego rozw iązania w idzą oczywiście tru d n o ści, jak ie
pojaw iają się w trak cie budow y kapitalizm u w Polsce. W ychodzą je d n a k z
założenia, że m ożna je pokonać 1 to w dość p ro sty sposób:
Po pierw sze, poprzez pryw atyzację gospodarki. Zapoczątkow any przed
pięciom a laty p ro ces trzeb a kontynuow ać sto su jąc różnorakie tech n ik i p ry 
w atyzacyjne. w tym pryw atyzację kapitałow ą, akcjonariat pracow niczy.
Narodowe F undusze Inw estycyjne, pryw atyzację likw idacyjną, a także k o 
m ercjalizację lip . Poprzez pryw atyzację - zdaniem autorów strateg ii stw o n y się konkurencyjne stru k tu ry produkcji, podniesie się je j efektyw 
n o ść 1ja k o ść , przyspieszy p o stęp techniczny.
Po drugie, przez szerokie dopuszczenie k ap itału zagranicznego,
zw łaszcza w form ie bezpośrednich Inw estycji kapitałow ych. Z kapitałem
tym w iąże się szereg dobrodziejstw , k tó re spłynąć pow inny n a Polskę, w
tym zw łaszcza - w zrost zatru d n ien ia, m odernizacja technologiczna, rozwój
ek sp o rtu , now oczesne tech n ik i zarządzania ltp .
Po trzecie, poprzez w spieranie rodzim ego k ap itału zachętam i do Inw es
tow ania, zw iększania ek sp o rtu , p o stęp u technologicznego. Służyć tem u m a
szeroka gam a zach ęt podatkow ych, kredytow ych, celnych. Nie m a k ap ita
lizm u bez kapitalistów , stw ierdzają zw olennicy tego rozw iązania. Nie wolno
w ięc szukać dziury w całym p ytając sk ąd w zięli się polscy k ap italiści. Bez
w zględu n a to Jakim i sposobam i zdobyli pieniądze trzeba tworzyć w arunki,
by legalnie płacili p o d atk i, inw estow ali, eksportow ali.
Po czw arte, poprzez pom aganie najbiedniejszym , ale n ie likw idow anie
rozpiętości w dochodach. Podział n a biednych 1 bogatych je s t - w tym rozu
m ieniu - n ieu ch ro n n ą cech ą kapitalizm u, swego rodzaju siłą napędow ą
rozw oju gospodarczego. Podnoszenie sta n d a rd u ty c ia zachęca do lepsze)
p racy , d o Inw estow ania, konkurow a n ia . Nie w olno tej siły niw eczyć, b o z
h isto rii socjalizm u wiemy do czego prow adzi "urawnlłowka". Oczywiście
najbiedniejszym n ie w olno pozwolić um rzeć z głodu. T rzeba w ięc stw orzyć
różnego ty p u fundacje dobroczynne, budow ać pom ieszczenia d la bezdom 
n y ch . zw iększać szeregi Judym ów propagujących szczytne akcje n a rzecz
n ajb ied n iej szych.
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■

T echnokratyczna stron a stra teg ii

Podstawowym celem "Strategii dla Polski" Je st utrzym anie, a naw et przy
spieszenie dynam iki rozwoju gospodarczego. Szybko w zrastać m ają: pro
d u k cja przem ysłow a 1 p ro d u k t krajow y b ru tto , ek sp o rt 1 Inw estycje.
W roku 1997 w porów naniu z 1993 r. p ro d u k t krajow y b ru tto zwiększyć
się pow inien o 21,8% , a w latach 1995-1997 o 16,6% . Z biegiem la t tem po
w zrostu tego p ro d u k tu pow inno więc ulegać przyspieszeniu. E ksport zwię
kszy się w ro k u 1997 w porćw naniu z 1993 o 33,5% , w tym w latach
1995-1997 o 26% . Inw estycje zad w zrosnąć m ają odpow iednio w latach
1993 - 1997 o 32,4% , w tym w latach 1995-1997 o 24,8% .
W olniej Sty od przyrostu pro d u k tu krajow ego b ru tto , a zw łaszcza Inw es
tycji m a być w zrost spożycia; w roku 1997 w porów naniu z 1993 zwiększyć
się pow inno ono o 14.3% , w tym spożycie Indyw idualne o 15.9% . W latach
1995-1997 spożycie ogółem w zrosnąć m a o 10,6% , w tym Indyw idualne
o 11.9% . W rezultacie udział spożycia w produkcie krajow ym b ru tto uleg
n ie obniżce, z aś udział Inw estycji - zw iększeniu. S ą to zm iany uzasadnione,
zważywszy fak t. Iż w latach 1990 - 1994 zachw iane zostały proporcje
podziału dochodu narodow ego n a część skum ulow aną 1 konsum ow aną; ta
pierw sza o b n lty ła się do k ilk u n astu p ro cen t, d ru g a zaś w zrosła do praw ie
osiem dziesięciu p ro cen t.
Zw olnieniu u lec też
m a dynam ika Im portu. Łącznie w latach
1993-1997 im port zwiększyć się pow inien o 18,6% , w tym w latach
1995-1997 o 16%. J e s t to zam ierzenie u zasad n io n e stan em b ilan su h a n d 
lowego. który w pierw sze) połowie la t dziew ięćdziesiątych wykazywał te n 
dencję do w zrostu deficytu. W ro k u 1993 Im port zw iększył się aż o 10%, a
ek sp o rt tylko o 1%. W ro k u 1994 tem po w zrostu ek sp o rtu uległo pewnem u
przyspieszeniu, a im portu ograniczeniu. W Jakim sto p n iu Je st to ten d en cja
długofalow a, a w Jakim s ą to zm iany przejściow e, tru d n o w k ońcu roku
1994 Jednoznacznie stw ierdzić.
System atyczne) obniżce ulegać m a bezrobocie. Pow inna to być, w m yśl
program u, ten d en cja przeciw staw na do w ystępującej w latach 1990-1994,
kiedy to sto p a bezrobocia system atycznie ro sła. W ro k u 1995 sto p a ta p o 
w inna ulec obniżce do 16,7% , w ro k u 1996 - do 15.6% , zaś w roku 1997 do 14%, co oznaczać będzie znaczne zm niejszenie absolutne) liczby bezro
botnych. W ro k u 1994 - zdaniem Kołodkl - pozytyw na ten d en cja w tym
k ieru n k u zo stała zapoczątkow ana.
O bniżce stopy bezrobocia tow aityszyć m a popraw a p łac realnych 1 wz
ro st realne) w artości przeciętne) em erytury 1 ren ty pracow niczej. Płace real
n e zw lękstyć się pow inny w ro k u 1997 w porów naniu z 1993 o 8,4% , w
tym w latach 1995-1997 o 6.6% . Pam iętać przy tym należy, że w latach
1990-1992 m iał m iejsce olbrtym l spadek p łac realnych, z aś w latach
1993-1994 niew ielki w zrost, który oscylow ał w gran icach Jednego pro cen tu
rocznie.
D ynam ika przeciętnej em erytury 1 ren ty m a być Jeszcze w iększa niż płac
realnych; w ro k u 1997 w porów naniu z 1993 zw lękstyć się one m ają o
14,9% , w tym w latach 1995-1997 o 7.8% . D la porów nania, w ro k u 1993
-

6-

CZY POLSKA MA STRATEGIĘ
przeciętn e ren ty i em erytury obniżyły się o 3% poniżej poziom u ro k u po
przedniego. z a ś n a to k 1994 przew idziano Ich w zrost o 6.5% .
W sum ie w ięc. obniżka bezrobocia, w zrost przeciętnych realnych w yna
grodzeń, re n t 1 em erytur m a w la ta c h 1995-1997 doprow adzić do popraw y
w arunków ty c ia ludności, zaham ow ań dalszy w zrost kosztów reform sy ste
m owych. ja k i m iał m iejsce w la ta c h 1990-1994. J e s t to zam ierzenie o ch a 
rak terze czysto politycznym , m ające w zam yśle neu tralizację rosnącego op o ru społecznego w obec k o n ty n u acji reform system ow ych.
Przew artościow aniom tym sprzyjać pow inna popraw a sy tu acji bud żetu
państw a. D ochody bud żetu w ro k u 1997 w porów naniu z 1993 zw iększyć
się m ają o 1.4% . zaś w ydatki o 21.7% . co oznacza. Iż n a stą p ić pow inno
zrów now ażenie dynam iki. Ze w zględu je d n a k n a w iększe ab so lu tn e w ydatki
n iż dochody utrzym a się deficyt budżetow y; w ro k u 1995 w ynieść o n m a
4.9% . w ro k u 1997 - 2.9% . Tylko w pew nej części deficyt te n zostanie n a
bieżąco sfinansow any (w ro k u 1995 - w w ysokości 3.3% . w ro k u 1996 - w
w ysokości 2.8% . zaś w ro k u 1997 w w ysokości 2.5% ). R eszta zwiększy
(Bug publiczny. W relacji d o p ro d u k tu krajow ego b ru tto dług te n będzie się
stopniow o zm niejszać, z 85.6% w ro k u 1993 do 72.4% w ro k u 1997.
O znacza to . Iż zam ierzenia rząd u n a la ta 1995-1997 s ą niezw ykle am b it
n e t optym istyczne. Przew idują o n e radykalne odw rócenie dotychczaso
wych trendów . Podstaw ą tego optym izm u sta ła się zapew ne popraw a sy
tu acji w gospodarce. Jak a zarysow ała się w ro k u 1994 (przyspieszenie tem 
p a w zrostu produkcji przem ysłow ej 1 p ro d u k tu krajow ego b ru tto ). Nie bez
znaczenia była też przew idyw ana popraw a k o n iu n k tu ry gospodarczej n a
rynkach zagranicznych.
T rzeba przy tym p am iętać, że do ro k u 1994 pew nem u w zrostow i p ro 
dukcji przem ysłow ej 1 p ro d u k tu krajow ego b ru tto tow arzyszyło pogarszanie
się sy tu acji n a innych odcin k ach (w ysoka Inflacja, w zrost bezrobocia,
n arastający deficyt budżetow y, zw iększający się dług publiczny, bardzo n is 
k a sto p a Inw estycji, rosnący deficyt b ilan su h an d lu zagranicznego ltp.).
W ro k u 1994 n a niektórych z ty ch odcinków zaham ow ane zostały procesy
zniżkow e, a naw et n a stą p iła pew na popraw a sytuacji.
■

S p o łe c zn a stro n a w a lk i z in fla c ją

Niewątpliwie oryginalnym założeniem om aw ianej strateg ii Je st połączenie
dynam lzacjl gospodarki z obniżką Inflacji. Zwykle bow iem przyspieszeniu
tem pa w zrostu produkcji tow arzyszy w zrost inflacji.
Tym czasem w om aw ianym program ie w latach 1995-1997 certy tow arów
konsum pcyjnych w zrosnąć m ają ju ż tylko o 41,3% . w tym w ro k u 1997 w
porów naniu z rokiem poprzednim - o 8.7% . Po raz pierw szy w ięc od praw ie
dziesięciu la t Inflacja w Polsce m a być jednocyfrow a. J e s t to niew ątpliw ie
zadanie niezw ykle am b itn e 1 to zarów no z p u n k tu w idzenia gospodarczego
Jak też społecznego.
O becnie Inflacja w Polsoe m a w 3 /4 c h a ra k te r kosztow y, a w ięc
zw iązana je s t o n a z niepełnym w ykorzystaniem a p aratu produkcyjnego,
przestarzałym i technologiam i, dekapitalizacją m ajątk u produkcyjnego.
-7 -
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nienajlepszym zarządzaniem gospodarką Itp .. a w ięc z tym w szystkim , co
wpływa n a w zrost kosztów produkcji, a w Siad z a tym - n a w zrost ce n ry n 
kow ych. W niew ielkim sto p n iu n ato m iast Inflacja Je st rezu ltatem w zrostu
płac.
Tym czasem w latach 1994-1997 rząd zam ierza zastosow ać klasyczne
narzędzia w alki z in flacją popytow ą, ta k Jakby głów ną przyczyną w zrostu
cen tow arów konsum pcyjnych był szybki w zrost p łac. Do narzędzi tych za
liczyć należy tzw. politykę trudnego pieniądza 1 ograniczanie w zrostu popy
tu (przez lim itow anie w zrostu płac). Będzie to z pew nością narzędzie sk u 
tecznie ograniczające Inflację w tę) Je) części, u podłoża której znajduje się
w zrost płac (w jed n ej czw artej). A co z p ozostałą częścią Inflacji?
W latach 1995-1997 n ie będzie m ożna z pew nością radykalnie zm ienić
stru k tu ry produkcji, zastąp ić zdekapitalizow anego ap a ra tu produkcyjnego
- now oczesnym , obniżyć kosztów produkcji, w prow adzić rew olucyjne zm ia
ny w zakresie zarządzania itp . Na to trzeb a czasu 1 pieniędzy. TYzy najbliż
sze la ta objęte program em , to zbyt k ró tk i o k res, by choć w części te za
m ierzenia zrealizow ać.
O znacza to. Iż rząd będzie się n ad al sta ra ł zdusić Inflację trzym aniem
tw ardą rę k ą płac. W yrazem tego je s t w spom niany wyżej 2 ,5 k ro tn ie wol
niejszy w zrost płac niż Inw estycji.
Ponadto, zaplanow any n a la ta 1995-1997 naw et te n n iew id k i w zrost
płac realnych n ie obejm uje w Identycznym sto p n iu w szystkich
pracujących. Należy oczekiw ać dalszego pogłębienia pro cesu rozw arstw ie
n ia społeczeństw a: bog atsi b ęd ą zarabiali relatyw nie rzecz biorąc w ięcej niż
biedni. Pogłębiać się w ięc będzie proces pauperyzacji społeczeństw a.
Na d o b rą spraw ę, części lu d n o ści n ie m ożna ju ż bardzie) zubożyć.
W edług rap o rtu przygotow anego przez prezydencką R adę do spraw Polityki
Społecznej3 ju ż obecnie 7% rodzin nie starcza naw et n a najgorsze Jedzenie,
19% lu d n o ści starcza tylko n a posiłek n ajtań szy a Jedynie 5.5% - starcza
n a w szystko. J u ż w 1992 ro k u 42,7% w szystkich rodzin pracow niczych 1
praw ie 60% rodzin chłopskich tyło w biedzie: W latach 1993-1994 proces
te n pogłębił się. G dyby naw et przew idyw any n a la ta 1995-1997 w zrost
płac realnych w rów nym sto p n iu objął rodziny bied n e 1 bogate, to 1 ta k Jed
n o czy dw uprocentow y w zrost niczego n ie popraw i, zw łaszcza, że przew idy
w ane s ą radykalne zm iany w zakresie polityki społecznej.
Chodzi w pierw szym rzędzie o kom ercjalizację ochrony zdrow ia, ośw iaty,
ku ltu ry . W latach 1995-1997 n astąp ić m a - zgodnie z om aw ianym progra
m em - kom ercjalizacja św iadczeń, mówiąc prostym i słow am i - w prow adze
nie w zakresie znacznie w iększym , niż to m a m iejsce obecnie - odpłatności
za u słu g i. Tylko z czego d najubożsi m ają płacić, skoro Już obecnie w id u z
n ich n ie sta ć n a kupow anie drogich leków , chodzenie do te a tru 1 k in a.
kształcenie w szkołach kom ercyjnych.
Rząd zam ierza też ograniczyć w ydatki n a cele socjalne. Idzie w tym kie
ru n k u zapew ne za podszeptem ekonom istów ty p u S tanisław a G om ułki,
’ ‘Polityka społeczna, s ta n i perspektywy" w . 'P a ń stw o 1 k u ltu ra polityczna*. VoL 1
(1994), W arszawa 1994
-

8-

CZY POLSKA MA STRATEGIĘ
doradcy m in istra finansów *, gadaniem którego te zbyt duże w ydatki z budże
tu n a cele społeczne "rozw alają" b u d żet państw a. zw iększając deficyt 1 dług
publiczny. T rzeba w ięc Ja k najszybciej w ydatki te ograniczyć: w Innym
przypadku "Strategii d la Polski" grozi rozm inięcie się z m ożliw ościam i p ra k 
tycznym i JęJ realizacji.
G rzegorz Kołodko p o tak u je tym poglądom , rów nocześnie zapewniając, iż
ta k długo n ie pozbaw i lu d n o śc i bezpłatnych Św iadczeń społecznych, ja k
długo n ie będzie Jej sta ć n a Ich sfinansow anie. Ciekaw e, kiedy to może
n astąp ić.
■

C zy le w ic a p o w in n a p o p r z e ć te n p ro g ra m ?

Nie je s t to p y tan ie retoryczne, choć "Strategię d la Polski" firm uje rząd
nazyw any centro-lew lcow ym . sk ład ający się w znacznej części z działaczy
SdRP. O ni w ięc bezpośrednio s ą odpow iedzialni za zaaprobow anie tego
program u przez p a rla m e n t O ni też ponosić b ę d ą konsekw encje realizacji
tego program u. "S trategia d la Polski* Je st z pew nością bardziej w yczulona
n a spraw y społeczne, n iż program y przygotow ane przez poprzednie rządy.
To w yczulenie Je st Jed n ak w w iększym sto p n iu deklaratyw ne n iż rzeczyw is
te . M ożna Je porów nać d o zastosow ania spraw niejszego sp o so b u u suw ania
wody z podłogi przy w ciąż uszkodzonym k ran ie, zam iast u su n ię c ia aw arii
k ra n u . Innym i słowy, program te n sta ra się w alczyć ze sk u tk am i
społecznym i niespraw nego sy stem u , zam iast zająć się bezpośrednio u spraw nlanlem tego system u.
System społeczno-gospodarczy w prow adzany w Polsce od p ięciu la t - od
sam ego początku n ie pasow ał d o w arunków tu istniejących. Z am iast niego
należało w prow adzić rozw iązania w łaściw e społeczne] gospodarce rynkow ej.
S ą one zn an e, stosow ane w w ielu k rajach 1 z pew nością byłyby łatw iej ak 
ceptow ane przez Polaków .
Tym czasem , n asze elity w ładzy w olały drapieżny kapitalizm w prow adza
n y n a w zór am erykański, z astronom icznym bezrobociem , olbrzym im i o b 
szaram i nędzy. Inflacją ltp . C zesi s ą m ądrzejsi 1 bardziej pragm atyczni,
głośno dek laru jąc p oparcie d la liberalizm u, w prak ty ce wp ro wad zają m e
chanizm y w idzialne) (zam iast: niew idzialnej) ręk i ry n k u .
N asi podlizyw ali się (1 n ad al to czynią) urzędnikom z M iędzynarodowego
F u n d u szu W alutowego 1 B anku Światowego - tań cząc w ta k t m uzyki grane)
przez te Instytucje. Nie je s t w ięc praw dziw e stw ierdzenie K ołodkl p o pow ro
cie z dorocznej sesji B anku Światowego w M adrycie, iż B ank Światowy m a
w iele w ażniejszych spraw n iż Interesow anie się p o lsk ą gospodarką. B ank
te n n ie tylko In teresu je się p o lsk ą gospodarką, ale też Ją k o n tro lu je. Czym
Je st bowiem chociażby zatw ierdzanie p rzez MFW 1 B ank św iatow y różnego
ty p u listów Intencyjnych polskiego rząd u ?
Polska w polityce M iędzynarodow ego F u n d u szu W alutow ego i B anku
św iatow ego Je st swego rodząju klinicznym przykładem k ra ju zadłużonego o
rodow odzie kom unistycznym , k tó ry w o p arciu o terap ię zaaplikow aną m u
przez obie wyżej w ym ienione in sty tu cje po trafił przezwyciężyć kłopoty.
zaczął rozw ijać się 1 sp łacać długi. T u przecież idzie n ie tylko o 5 0 m ld
4 Zob. 'G azetaW yborcza’ > 2 3 V I1 9 M
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dolarów polskich długów lecz także o długi pozostałych krajów E uropy
Środkow o-W schodniej.
Kolodko Je st wygodnym politykiem d la B anku Światowego 1 M iędzynaro
dowego F unduszu W alutowego. Zrobił o n to . czego n ie mogły uczynić po
przednie - praw icow e rządy. O pakow ał bowiem praw icow y program
społeczno-gospodarczy w lewicowe pudełko, uzyskał d la niego akceptację
SdRP 1 P S L 1 8ta ra się przekonać społeczeństw o, lż działa w Jego Interesie.
Co w ięcej, u siłu je też przekonać biedaków , lż je s t to d la n ic h najlep sza d ro 
ga w yjścia.
Moim zdaniem , lew ica pow inna zażądać w prow adzenia do tego progra
m u szeregu zm ian w ychodzących n a przeciw zasadom społecznej gospodar
k i rynkowe), w tym zw łaszcza rzeczyw istego, a n ie deklaratyw nego rów no
upraw nienia różnych form w łasnoSd, bardzie) spraw iedliw ego rozłożenia
ciężaru reform , zm iany funkcji p ań stw a w m echanizm ie funkcjonow ania
gospodarki ltp . W innym przypadku spraw y społeczne zaw sze b ę d ą znajdo
w ać się w tę) strateg ii n a dalekim planie.
Propozycje powyższe n ie m ają nic w spólnego z populizm em , chyba, że
politykę pow ojenną Niem iec, a także ob ecn ą politykę Czech nazwiem y
populistyczną.

-
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PUBLICZNE - PAŃSTW OW E - POLITYCZNE
W sferze ekonomiki prywatyzować, odebrać państw u przedsiębiorstwa produ
kcyjne, handlowe i bankowe - to cel główny "transformacji ustrojowej", "reformy",
która przez zbudowanie kapitalizm u ma przynieść nam kiedyś dobrobyt Wma
wia się natom iast natrętnie, wtłacza w świadomość ludzi, że w sferze pozaekono
micznej celem "transformacji ustrojowej" ma być maksymalne odpolitycznienie jej
instytucji, odpańsłwowienie przez upublicznienie". Postępy w tym kierunku mają
być sprawdzianem i miernikiem rozwoju prawdziwej demokracji, niezawodnym
zabezpieczeniem przed odrastaniem autorytaryzmu. Uwolnić takie dziedziny jak
prawo, kultura, sport, ośw iata, bezpieczeństwo socjalne od państw a, to droga do
wolności, do realizacji w tych sferach wolnego od partyjno-politycznych
partykularyzmów "dobra wspólnego".
Jako modelowe przekształcenie w takim duchu prezentowana jest przeprowa
dzona reforma państwowego radia i telewizji. W realnym socjalizmie stanowiło
ono jedną scentralizowaną, budżetow ą instytucję państwową, dyspozycyjną wobec
władzy państwowej, rządu. Teraz, poprzez powołanie na jej miejsce odrębnych jed
noosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa: jednej telewizyjnej (z lokalnymi
oddziałami), jednej - radiofonii o zasięgu ogólnokrajowym i kilku odrębnych i sa
modzielnych radiowych o zasięgu lokalnym, mamy ponoć w łaśnie apolityczne,
niepaństwowe, lecz publiczne radio i telewizję. Spółki akcyjne telewizji i radia
ogólnokrajowego gwarantują ponoć niezależność programową od prezydenta,
rządu i parlam entu, a także od Krajowej Sady Radiofonii i Telewizji, która, po ob
sadzeniu prezesów spółek, może tylko im radzić. Spółki akcyjne radia lokalnego i
oddziały lokalne spółki telewizyjnej są ponadto niezależne zarówno od wojewo
dów, jak i od jakichkolwiek w ładz samorządu terytorialnego.
Po praw dzie - Telewizja Polska S.A. z W alendziakiem jako prezesem i z
zarządem o składzie na jego wniosek powołanym jako apolityczna, niezależna od
polityki instytucja - to zakraw a na kpiny. Prezesa zna każdy z kampanii wybor
czej do Sejmu i Senatu jako aroganckiego dziennikarza, demonstrującego skrajnie
prawicowe sym patie polityczne. Pod jego rządami telewizja nie przedzierzgnęła
się cudownie w apolityczną instytucję. Wręcz przeciwnie. Stała się ewidentnie
polityczną tubą prawicowych polityków i publicystów, natrętną i bezpardonowo,
wręcz obsesyjnie, walczącą ze śladam i lew kow oścl
Jednakże "lewicowy" rząd "postkomunistów" i jego parlam entarzyści traktują to
jako przykry "wypadek przy pracy", zdobywają się co najwyżej na pom niki nieza
dowolenia. "Reforma" państwowego radia i telewizji, ich przekształcenie w
-
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'publiczne' radio i telewizję, uchwalone w szak były także głosami lewicowych
"reformatorów" i nadal traktowane 84 przez nich za zdobycz demokracji w dzie
dzinie instytucjonalnych gwarancfl wolności inform acji słowa i poglądów.
To nie "wypadek przy pracy". To nieuchronna konsekwencje błędnych ideolo
gicznych przesłanek samej koncepcji, która stanowi w istocie zasłonę dymną dla
wprowadzania - pozornie w imię umocnienia demokracji - struktury o charakterze
autorytarnym , wolnej od demokratycznej kontroli. Akceptacja tych przesłanek
świadczy o ignorancji lub złej woli. Ich uzasadnienia cynicznie lub głupawo
manipulują pojęciami, wielekróć lekceważąc elementarną logikę. "Mein teurer
Freund, ich rat' Euch drum zuerst Collegium Logicum". Tę radę diabła dla Fausta
trzeba zalecić politykom lewicy, którzy wierzą w reformę telewizji i radia.
■

P ubliczne m edia nadal są państw ow e

Przeciwstawienie sobie państwowego • publicznemu jest logicznym absurdem.
Do dziesiątków języków świata weszła z łaciny nazwa "res publica” - "republika"
czyli rzecz publiczna, jako nazwa dla państw a narodowego, ludowego. Piękne
spolszczenie ladńldej "res publica" na "rzecz pospolitą" (tj. rzecz pospólstwa, pub
liczności) zaciera niektórym owo iunctim między państwowo-republikańskim i pu
blicznym. Państwowy - jest więc zawsze w dem okraty publiczny. Więcej,
współcześnie zatarło się ograniczanie uznawania za publiczne instytucji tylko
państw republikańskich i rozciąga się również na konstytucyjne monarchie, na
państwa autorytarne, jeśli tylko ma w nich miejsce prawna równość obywateli i
powszechność obywatelstwa.
Że tak jest, poświadczają objaśnienia znaczenia przymiotnika "publiczny" we
wszystkich renomowanych słownikach językowych i encyklopedycznych.
Przykładowo:
W Słowniku Języka Polskiego B. Lindego czytamy, że publiczny = ogólny,
jawny, dla wszystkich, S taats..., Staatssache (tj. po polsku pospolita rzecz). I po
dany jest przykład: prawo publiczne = Staatsrecht
We francuskim słowniku Larousse'a: p ubliąue = rćlatif ś tout un peuple, commun. La chose p ubliąue, l’E tat (znów ta rzecz pospolita i - żeby nie było cienia
wątpliwości - Państwo pisane po francusku z wielkiej litery! - J.Ł).
Różnice w objaśnieniach i definicjach danych w słownikach są niuansowe. Tu
podkreśla się, że publiczny, to należący do całego narodu lub do wspólnoty bądź
odnoszący się do wszystkich w odróżnieniu od prywatnego lub osobistego. Tam dostępny dla wszystkich lub przez wszystkich utrzymywany. Ówdzie • związany
z jakimś urzędem lub instytucją i przeznaczony dla wszystkich itp. itd. Lecz wszę
dzie państwowy (obejmujący tak ie samorząd terytorialny) jest traktowany jako
publiczny par excellence, manty bowiemdo czynienia z instytucjami, w których
uczestnictwo wszystkich jest niedobrowolne i które są powołane niezbywalnie do
obsługi wszystkich. Oczywiście, "państwowy" i "publiczny" nie są synonim am i Są
instytucje publiczne niepaństwowe: dom publiczny czy publiczna biblioteka może
być prywatną własnością, dziewczyna publiczna - nawet indywidualnym
właścicielem prywatnym. To szersze znaczenie - przeznaczony, dostępny dla
-
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wszystkich - interferuje z węższym: dostępnym niezbywalnie, równoprawnie dla
wszystkich, właśnie państwowym, komunalnym. Interferuje, lecz żadnemu autoro
w i słowników nie przychodzi do głowy k h przeciwstawienie sobie. N ie można
przekształcić państwowego w publiczne - to nonsens, to tak Jakby proklamować
przekształcenie zielonego w kolorowe.
Może Jednak ideologom transformacji radiofonii i telewizji chodzi o to, by
przestały być własnością państw a, by przekształcić je w instytucje publiczne nie
państwowe, a tylko niezdarnie się wyrażają? Nic podobnego. Ustawa o radiofonii
i telewizji przekształca je przecież w spółki Skarbu Państwa. Były więc własnością
państwa i pozostały nią, były i pozostały własnością publiczną Zmienił się tylko
sposób i charakter zarządzania składnikami tej własności. Co więcej, te spółki pań
stwa nie są w żadnym razie traktowane przez ustawodawcę jako przejściowa for
ma do ich prywatyzacji. Ustawa stw ierdza jednoznacznie: "Jednostki publicznej ra
diofonii i telewizji działają w yłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej
Skarbu Państwa’.1 Spółki te nie nabrały charakteru publicznego w sensie takim,
jaki ma pryw atny dom publiczny, biblioteka jakiejś fundacji czy muzeum kościelne
udostępnione szerokiej publiczności. Takie porównania słusznie uznanoby za
złośliwe. Zresztą jeśli powołanie tych spółek oznaczać by miało odpaństwowienie,
to absurdem stałoby się ich przeciwstawianie telewizji czy radiofonii prywatnej ja
ko niepublicznej. Przecież i prywatna jest publiczna w takim sensie, że jest kiero
wana do wszystkich i dla wszystkich dostępna (nawet, gdy pobiera opłaty od abo
nentów). Niepubliczne byłyby tylko radiofonie wojska i policji nadające szyframi,
osłaniane od publiczności
Spółki publicznej radiofonii i telewizji są zdumiewającymi spółkam i Przywyk
liśmy już do absurdu: "jednoosobowa spółka", tu jednak ustawodawca zaserwował
nam absurdy dodatkowe, różniące te spółki od wszystkich innych - prywatnych
i skomercjalizowanych publicznych. Oto a r t 31 Ustawy ogłasza, że akcjonariu
szom tych spółek (tj. Skarbowi Państwa!) nie przysługuje prawo do udziału w zys
ku. To komu to prawo przysługuje!? Zaś a rt 29, u st2 ustanow ił przepis wręcz ku
riozalny: W alne Zgromadzenie spółek telewizyjnej i radiowych nie ma prawa wy
dawać ich zarządom poleceń i zakazów, jeśli dotyczą one treści programu!
Właściciel "publiczny" został pozbawiony praw a dysponowania swą własnością, a
- oczywiście - walne zgromadzenia spółek prywatnych czy osoby fizyczne właściciele telewizji lub (0 radiofonii takie praw o m ają A rt. 28 zakazuje
wpływania na program także radom nadzorczym spółek. Wreszcie KRRiT też nie
ma nic do gadania w programowych sprawach "publicznych" spółek. Jej
przewodniczący 'm oże żądać od nadawcy’ materiałów i wyjaśnień, "może wez
wać" do zaniechania i wydać decyzję nakazującą ale ustaw a nie daje żadnych san
kcji za niepodporządkowanie się tym żądaniom i w ezw aniom Prezes spółki
(W alendziak w telewizji) jest samowładcą publicznej rozgłośni za państwowe
pieniądze.

1 Ten jednoznaczny zapis zawiera aiŁ 26 Ustawy. Jednakże zaprzecza m u zaraz art. 28, który
zezwala radom nadzorczym tych spółek wyrażać zgodę na zawiązanie przez ta spółki spółek in
nych niż przewidziane w a r t 26 tub na przystąpienie przez nie do takich spółsk.
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Publiczne spółki telewizji i radia nie są skomercjalizowanymi w pełni. Zakaza
ne jest, by dawały państw u dochód, lecz przew idziane, że mogę być dotowane z
budżetu. Więcej, choć mają służyć rozwojowi kultury narodowej, to za emitowanie
programów edukacyjnych i polonijnych płacić im musi ministerstwo edukacji
i MSZ ze swego budżetu.1 N ie dają budżetow i dochodów, lecz go "cyckają". Są
publiczne w odróżnieniu od prywatnych dlatego, że ustaw a zezwala ponadto, by
wszyscy potencjalni użytkownicy ich usług płacili za posiadanie odbiorników da
ninę na rzecz tych spółek, nawet gdyby w ogóle nie korzystali z ich programów, a
wyłącznie z programów prywatnych stacji, jeśliby przyjąć, że te spółki akcyjne se
rio przestały być państwowe, a nawet gdyby stały się przedsiębiorstwami państwa
nastawionymi na zysk, to abonament radiow y i telewizyjny staje się bezprawiem.
I niech nikt nie tw ierdzi, że to podatek pośredni w rodzaju akcyzy, którą płacą
pijący i palący. Akcyza jest wpływem do budżetu, a nie dotacją dla gorzelni i wy
tw órni papierosów czy dla plantatorów tytoniu. Natom iast opłata radiotelewizyjna
nie wpływa do budżetu, nie dysponuje nią rząd, lecz S_A., która programowo i ka
drow o jest od władz państwa niezależna. N ie zależy od obywateli ani bezpośred
nio ani za pośrednictwem organów przedstawicielskich przez nich wybranych.
Przekształcenie w spółki akcyjne stw arza sytuację taką, że organy władzy pań
stwowej łatwiej mogą ingerować (pod groźbą odebrania im koncesji) w treści prog
ramowe i politykę prywatnej telewizji czy radia niż ingerować w treści i politykę
publicznych spółek radiowych i telewizyjnych.
■

"Czwarta w ładza'

jednakże • powie ktoś - omijamy istotę spraw y. Odpaństwowienie i upublicz
nienie radia i telewizji nie ma polegać na ich pryw aty zaji, lecz na uznaniu ich
(dosłownie, a nie metaforycznie), za czw artą w ładzę publiczną, za władzę rów
nie niezawisłą od rządu, klubów i frakcji parlam entu, od prezydenta jak władza
sądownicza i sędziowie; władzę absolutnie wolną od cenzury, ingerencji
pozostałych władz. Ta Czwarta W ładza ma być depozytariuszem i strażnikiem
prawa obywateli do informacji. Ustawa w a r t 21., wymieniając zadania i
obowiązki publicznych mediów, nakazuje im strzec swobody formowania opinii
publicznej, pluralizm u, służyć kulturze, respektować chrześcijański system wartoś
ci itp., lecz me nakłada żadnych zadań i obowiązków względem w ładz państwa,
upowszechniania ich polityki, względem sam orządu terytorialnego, ba - naw et upowszecfcnianla prawa. Także państwowy organ - KSSiT ma strzec wolności
słowa, samodzielności nadawców (na równi publicznych i prywatnych!) i pluraliz
mu oraz być apolityczna.
Pięknie, lecz jeśli ta Czwarta W ładza ma być publiczną, państwową,
demokratyczną, to musi - jak pozostałe w ładze - być demokratycznie wyłaniana
i kontrolowana przez obywateli. Tymczasem "zreformowane* publiczne media
czym się niemal absolutnie niezawisłymi od narodu, jego kontroli W ątpliwy jest
demokratyzm 1 niezawisłość władzy sądow niczej gdy polegać ma na dożywotniej
rńeodwoływałnośd sędziów i na kompletowaniu ich składu drogą kocpłacp przez
sędziowski samorząd. Tutaj wszakże zarządy owych publicznych spółek Czwartej
1 le c i Bk nakraje kościołom dotować prognunóir r d gąnydr. i MON i Prezydentowi - progra
mów wojdaowydL
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W ładzy nie podlegają kontroli nawet dziennikarskiej korporacji. A jednocześnie
tak) strukturę spółek prezentuje się jako instytucjonalną gwarancję realizacji idei,
i i to dziennikarze są z powołania nosicielami i promotorami praw a do prawdziwej
informacji. Tutaj funkcjonariusze tej władzy - dziennikarze mają z powołania i bez
kontroli być misjonarzami praw a do informacji, jak księża - na mocy powołania
depozytariuszam i woli bogów. Tu żąda się by Czwarta W ładza państwowa była
państwem w państwie i prowadziła swą własną, niezawisłą od pozostałych władz
politykę.
Ta Czwarta W ładza ma być wcieleniem idei "mediów” jako strażników wolnoś
ci słowa i emanacji praw a do informacji, którym ponoć z natury rzeczy zagrażają
i przeciwdziałają politycy. W telewizyjnej dyskusji redaktor "Życia W arszawy”,
Tomasz Wołek ogłaszał "media" w ogóle, a swoją gazetę i siebie jako redaktora w
szczególności za emanację społeczeństwa. Wychodziło więc na to, że "politycy":
parlamentarzyści wyłonieni w wyborach powszechnych, ministrowie przez nich
powołani - taką emanacją nie są. Wołek na serio tw ierdził, że w swej pracy dzien
nikarskiej i redaktorskiej jest apolitycznym nosicielem czystej i obiektywnej infor
macji, natom iast swoje polityczne sympatie wyraża tylko w domowych pieleszach.
Nawet Adam Michnik kpił z tak ewidentnie nieprawdziwych enuncjacji.
Prasa, "media" w ogóle są niewątpliwie polityczną potęgą, i taki tylko sens ma
powiedzenie, iż są "czwartą w ładzą”. Organy prasowe, media, dziennikarze i kie
rownicy przedsiębiorstw prasowych są równie polityczni jak "politycy" - parla
mentarzyści, jak ministrowie, jak kierownictwa sądów, tyle że w demokracji mniej
reprezentatywni. Z obu grup rekrutują się władze polityczne, przenikają się one,
wymieniają nieustannie rolami.
Bywają jeszcze "radykalniejsze" poglądy na gwarancję wolności słowa i prawa
do informacji: ma ją zabezpieczać najlepiej pryw atny właściciel "mediów". Prywat
ny właściciel sprzyja ponoć z m usu, pod groźbą bankructw a, utraty dochodów
prawdzie, obiektywności informacji, jeśli bowiem jego wydawnictwa, jego audycje
sprzeniewierzą się temu, ludzie odwrócą się od nich, nie będą ich kupować, a ka
pitaliści płacić im za reklamy. Wołek we wspomnianej dyskusji dogadał się do te
go, że to, iż jego gazeta należy do obcego kapitału jeszcze lepiej sprzyja obiektyw
ności i apolityczności, niż gdyby należała do kapitału polskiego, nie mówiąc już
o publicznym polskim.
Teoria gwarantowania praw a do informacji przez pryw atny kapitał władający
mediami jest na wskroś fałszywa i obłudna. Oparta jest w najlepszym razie na tej
ćwierćprawdzie, że kapitał prasowy i radiowy wymusza na dziennikarzach, by
dobrze, inteligentnie agitowali w jego interesie, skutecznie i dalekosiężnie urabiali
opinię w jego politycznym interesie. Wymusza pod groźbą redukcji takie nastawie
nie personelu. We wszystkich środkach masowego przekazu, publicznych i pry
watnych, właściciel decyduje o doborze i treści upowszechnianej informacji. Decy
duje w rozmaitych formach - bezpośrednio w małych "firmach", za pośrednictwem
najmowanego redaktora naczelnego, kolegium redakcyjnego, zarządu "firmy" itp.
w dużych, świadectwem naiwności jest art. 17 Ustawy o radiofonii; "Sponsor nie
może wpływać na treść audycji w sposób ograniczający samodzielność nadawcy".
Tego nie. da się zadekretować, natomiast oznacza to, że zezwala się na
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"sponsoring" publicznej radiofonii - owej "czwartej władzy" (a nie wiadomo czemu
nie zezwala się na sponsorowanie poznańskiej policji).
Ta teoria jest konsekwentnie i na wielką skalę wcielana w życie. Publiczne,
państwowe, uspołecznione instytucje rozpowszechniania informacji oddawane są
w toku restauracji kapitalizmu pod kontrolę "strategicznych inwestorów" prasowe*
go kapitału prywatnego. Wielkonakładowe media prasowe, jak wiadomo, są w
"zreformowanej" Polsce w większości już własnością obcego kapitału.1 Oto komu
ma być przekazana bezpośrednio "czwarta władza". Lecz tego "transformatorom"
w dąż mało. Przykładem dalszej kampanii w tymże kierunku jest sprawa Polskiej
Agencji Prasowej. W ministerium Pawlaka narodził się projekt zreformowania jej
w następujący sposób: Pozostać ma państwową w łasnośdą, jednoosobową spółką
Skarbu Państwa; pozostać publiczną instytucją, bowiem będzie nadal publiczną a
nie prywatną własnośdą. Jednakże Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszy tej
spółki ma zostać jeden urzędnik rządowy - szef Urzędu Rady Ministrów. Co jed
nak przedw staw iają tej koncepcji rycerze w olnośd i obiektywnośd informacji, pa
tentowani "demokrad”? O jakie rozwiązanie podnoszą rwetes w imię zagrożonej
wolnośd informacji.Domagają się pryw atyzacji PAP, sprzedania w iększośd jej
akcji wielkim gazetom. Oto tajemnica drogi do "upublicznienia" przez od państw owienie! Poddać PAP kontroli kapitału prasowego, pozbawić rząd, parlament dys
ponowania instytucją rozpowszechniania informacji o polityce państwa, o jego
działaniach, ich socjalnych, politycznych, ekonomicznych i moralnych motywach,
pozbawić instrum entu obrony zasadnośd tych działań.
To nie droga do swobody Informacji i pluralizm u, lecz wyprowadzanie tej
swobody na manowce. Pluralizm, wolność prasy, informacp, wolność słowa
osiągnie się nie przez likwidację państwowych, publicznych mediów, czy odebra
nie w łaśddelow i praw a do kierowania treśdam i upowszechnianej informacji i
poglądów, lecz przez skuteczne przedw działanie monopolowi w tej sferze • za
równo w ładzy państwowej, jak i kapitału prywatnego, rodzimego i obcego. By
stworzyć w arunki dla swobody informacji nie wystarcza zakaz państwowej cenzu
ry. Cenzura to stawianie ponad "firmami" publicznymi i prywatnymi państwowe
go urzędu decydującego władczo o treśdach upowszechnianej informacji. Jeśli
Kośdół ma dla swoich wydawnictw i kazań własny urząd cenzury, nikt nie ma o
to pretensji N ie narusza to prawa do inform acji N arusza, gdy owa kościelna cen
zura pretenduje do wyrokowania o treśd informacji poza swymi instytucjam i
Narusza, jeśli ustawowo narzuca się państwowej telewizji respektowanie kośdelnych "w artośd chrześdjańskich"*. Narusza, gdy pojawiają się monopole prasowe,
telewizyjne, radiowe, wydawnicze.

'
Madej Iłowiecki, byty "prezydencki" członek KRRiT, "styropianowy" bohater niepodejrzany o
sprzyjanie "komunie*, bronił w I. programie Polskiego Radia w dniu 24 października 1994 r. racji
zapisu w ustawie, zakazującego przyznawania koncesji radiowych i telewizyjnych podmiotom, w
których jest więcej niż 30% obcego kapitału. Przestrzegał on przed doprowadzeniem do stanu, w
jakim jest wielonakladowa prasa, stwierdzając, że już w 80% jest ona w rękach kapitału obcego.
* Miarodajnie określa, co jest, a co nie jest "wartością chrześcijańską’ oczywiście Kośdół, a nie
Trybunał Konstytucyjny, który uznał się za kompetentnego w tej aferze, co narusza konstytucyjną
zasadę rozdzielenia kościoła od państwa.
-
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Tu nafconiaSł kwestionuje się praw o rządu, partii priBtpcznych uzyskujących w
wyborach w piyw na rząd do d ysponowania własnymi instytucjami informacji, do
wpływania ( v uaarunkadh pluralizm u wydawniczych, prasowych itp. przedsię
biorstw) organów państwa na treści upowszechniane przez publiczne media!
■

A polityczna radiofonia i telew izja publiczna

Opowiadają nam, be przekształcona w spółki radiofonia i telewizja stąje się pu
bliczna (czy bardziej ptfbficzna), bowiem uwalnia się od polityczność, altaje się
apolityczna, a sńe zależna od określonej opcji politycznej.5 Jako taka służy napraw 
dę w szystkinv caftemu narodowi, jest jego, a nie frakcji tych czy innych polityków
sługą i w yrazkśdem . Powołaniem publicznej telewizji jest odpolitycznienie
władzy • głosi uczenie w biesiedzie telewizyjnej L10.94 r. pani, którą
przedstawiają jako socjologa. Owa apolityczność jest zresztą pośrednio zadekreto
wana przez ustaw ę. Pośrednio, bowiem bezpośrednio w stosunku do K53ET • pań
stwowego organu nadrzędnego w stosunku do 'ptAOcznych spółekT.
A rt 8 ustaw y stanowi "radykalnie1!: członkowie KRRiT zawieszają w okresie
powołania na tę funkcję członkostwo w partiach politycznych (to nakazano już sę
dziom), ale i we władzach związków zawodowych 1 organizacji kościelnych, a na
w et w krajow ych władzach dowolnych stowarzyszeń obywateli!
Czyżby znów "wypadek przy pracy"? Każdy bowiem widza, że polska
"zreformowana" telewizja publiczna jest w szystkim , tylko nie apolityczną
instytucją. Jest ona, pod rządam i W alendziaka, z błogosławieństwa i pod proble
matycznym nadzorenP Markiewicza, Siwca, Bendera czy Zaorskiego polityczną
tubą skrajnej prawicy i jej poliłykierów. Jej apolityczne programy zieją nieustająco
nienawiścią do najbladszej nawet, budującej skwapliwie kapitalizm lewicy. Na
dzień dobry manty z reguły prezentację stanowisk opozycyjną praw icy pozaparla
mentarnej o w ydarzeniach dnia poprzedniego. Co dnia opluw a a ę i fałszuje histo
rię narodu, apologetyzuje najbardziej czarnosecinne tradycje. Zatruw a nas filmami
o bohaterach amerykańskiego w yw iadu organizujących zamachy stanu. * 'nawet
filmami o bohaterskiej armii "białych" Rosjan walczących w & wojnie światowej
u boku H itlera i mordujących m in. Polaków. To telewizja, która ogłasza, iż św iat
oklaskuje interwencję amerykańskiej soldateski w Iraku dla przywrócenia demok
ratycznego ładu na Ziemi, gdy sami Amerykanie cynicznie głoszą, że chodzi o
ochronę ich interesów. I narzeka, że t enże "świat " nie działa równie energicznie
w Jugosławii, że trzeba tam przywrócić ład montując dziesiątki lub setki tysięcy
cywilnych mieszkańców, jak w Iraku. Apolityczność i publiczność telewizji polega
najwidoczniej na tym , by "sprawiedliwie" Niesiołowskim, Kaczyńskim, Korwinom-Mikke, Parysom, Szeremietiewym, Nowakom-Jeziorańskim i Brzezińskim udostępnić dominującą obecność na politycznej scenie, skoro w wyborach ńie uzys
kali 5% poparcia społecznego. N a tym , by zapełniać programy politycznymi ii
"moralnymi" tyradam i kłeiykałów 1 kleru. I b y kompromitować per fas <& nefias
każdą inicjatywę polityczną i praw ną rządowej koalicji bladej lewicy, beąpsndono-* Najdoskonalej jak wspominafifeny, spełniałaby wymóg apolityczności gdyby ndMadbdot za 
granicznego kapitału. Tak twierdzi redaktor "Żyda Warszawy*
5 Problematycznym, bowiem art26 liatawy pozwdła powołanej przez KKRiT radne nu ll m i Mj
TVP SA powołać prezesa i zarząd spółki lecz nie pozw ala ich odwołać.
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wo manipulować pseudodyskusjami prowadzonymi przez ziejących nienawiścią
do wszystkiego, co postępowe dziennikarzy. Obłędny anty komunizm prezentują
notorycznie wystąpienia erynii Telewizji Polskiej • reportaże pani Jaworowicz i ko
mentarze pani Warakomskiej. Straszą nas nieustająco widmem "komunizmu”.
Obłędny "antyetatyzm" i skrajny liberalizm wolnorynkowy prezentuje pan Bober.
Opluwane są w dąź tradycje największej arm ii Polaków walczącej z hitleryzmem Ludowego Wojska Polskiego. Chociaż w sondażach większość Polaków uznaje
dziś, że za PRL powodziło się im lepiej niż obecnie, nieustannie szkaluje się
wszystko, co w PRL było. Nawet "obiektywny" pan Dziatlowicki manipuluje
doborem wypowiedzi prominentów PRL tak, by zohydzali PRL i okazuje się
znawcą - muzykologiem, który pieśni masowe przez wszystkich śpiewane ogłasza
za chytrą rusyfikację i wykorzenianie tradycji narodowej pieśni Pan Miodek - filo
log ogłasza, że "komuna" zakazywała Doroszewskiemu umieścić w słowniku języ
ka polskiego hasła "cinkdarz", a pan Zalewski - ten od pogody - że "komuna"
przez lat 50 niszczyła środowisko naturalne. Jeśli 70% Polaków wypowiada się,
w g sondaży, przeciw karalności aborcji, to w telewizji 90% informacji i publicysty
ki agituje za taką karalnośdą. Jeśli badania pracowników zakładów wielkiego
przemysłu wykazują, że większość jest za pozostawieniem tych zakładów w ręka
ch państwa, to w telewizji nie ma ani jednego głosu reprezentującego racje tych
poglądów, a mamy nieustanne larum o szybszą' prywatyzaję tych zakładów.
Nawet Waldemar Pawlak, nie mówiąc o Tadeuszu Pęku, są gnębieni, a Wiesław
Kaczmarek - choć "postkomuch” jest ulubionym gwiazdorem W alendziaka i jego
dziennikarzy prowadzących dzienniki telewizyjne. Gdy W łodzimierz Cimoszewicz
ogłasza listę prominentów, którzy niebezlnteresownie łamią ustawę antykorupcyjną, telewizja natychmiast broni "niesłusznie obwinianych", "apolitycznie",
bo niezależnie od partyjnej przynależnośd. Tak wygląda bezstronność i apolitycz
ność! Telewizja kłamie!” wołano dawniej - zreformowana "telewizja publiczna" ro
bi to wielekroć pełniej i namiętnej niż telewizja w Polsce Ludowej w najgorszych
okresach cenzury i "zapisów".
A "apolityczna" KRRiT stała się od początku powołania najbardziej eksponowa
nym na politycznej scenie kraju politycznym spektaklem.
To nie "wypadki przy pracy". To chybione i obłudnie głoszone zasady. Jest
przecież absurdem traktowanie publicznej telewizji za czwartą władzę i postulo
wanie jej apolityczności. Apolityczna w ładza publiczna to contradictio in adiecto.
Nie twierdzimy, że w ogóle niemożliwe są państwowe, publiczne apolityczne in
stytucje. Państwowa poczta • publiczna - może i powinna być apolityczna: dostar
czać listy jednakowo sprawnie dla wszystkich opcji politycznych, na jednakich wa
runkach, bez żadnych przywilejów. Ale nie jest ona władzą, tak jak nie jest władzą
państwowe przedsiębiorstwo T otalizator Sportowy".
Definicje "polityki" podawane w encyklopediach i słownikach nie są wprawdzie
tak zgodne jak definicje słowa "publiczny*. Niemniej jednak i tu mamy
podstawową zgodność, iż polityka jest sposobem prowadzenia spraw państw a,
wpływania na działalność władzy publicznej, na kształtowanie ładu życia
społecznego za pośrednictwem państw a, na kształtowanie treści działań instru
mentów państwa i prawa. To znów, że jest to kształtowanie żyda publicznego
-
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zapewniające bezpieczeństwo i ład w społeczności tak, by nie rozsadzały ich
sprzeczne interesy. M arksista powiedziałby, że są to działania jednostek i grup
społecznych, które regulują społeczne, klasowe stosunki za pośrednictwem pub
licznych w ładz państwowych, wykorzystując te władze, ich instrumenty i instytu
cje, lub paraliżując ich działania.
Którekolwiek z tych definicji przyjmiemy, postulat odpolitycznienia publicznej
telewizji okaże się absurdalny. Działalność informacyjna o społecznie ważkich wy
darzeniach w kraju i na świecie, o działaniach rządów, parlamentów, wojewodów,
kościołów itd. nieuchronnie wpływa świadomie i programowo na prowadzenie
spraw państw a, na stosunek obywateli do posunięć w ładz państwa i na skutecz
ność przedsięwzięć państwowych instytucji. Odpolitycznić działalność
informacyjną o społecznych wydarzeniach w kraju i na świecie, to domagać się, by
nie zajmować się wydarzeniami politycznymi, ekonomicznymi, światopo
glądowymi, moralnymi, demograficznymi, socjalnymi. To zakazać transmitowania
i komentowania posiedzeń parlamentów i rządów, papieskich encyklik i homilii.
To zajmować się wystawami kwiatów i rewiami mody. To reklamować pastę do
zębów. Lecz takie radio i telewizja nie ma co być publiczne, a jeśli jest własnością
państwa, to jako dochodowe przedsiębiorstwo, bez dotacji, jak prywatne, i bez
opłat abonamentowych na jego utrzymanie.
Odpolitycznić w ładzę publiczną to absurd, niezależnie od tego, czy tradycyjną
pierwszą, czy drugą lub trzecią, czy też tę domniemaną czwartą. Dokładniej - na
serio, dosłownie potraktowany taki postulat to żądanie zniesienia państwa, obu
marcia władzy publicznej, regulowania życia społecznego bez takiej władzy. To paradoksalnie - akceptacja perspektywy wyklętej przez "ideologów" nieetatystycznej telewizji publicznej - komunistycznej utopii. Albo też ana hizm - z jego rosyj
skim hasłem: anarchija m at' poriadka. Zaiste, tylko w tej osta miej postaci ich idea
może się doraźnie urzeczywistniać. Prezydenckie działania wobec Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji są tego poglądowym przykładem.
■

*

*

*

W jakim kierunku i formach szukać rzeczywiście demokratycznego
rozwiązania ustroju telewizji i radiofonii publicznej? Spróbujmy naszkicować w
kilku punktach propozycje, które nie burzyłyby ram struktur aktualnie
funkcjonujących, nie nawracały do tych z okresu PRL, ale wprowadzałyby
głębokie modyfikacje.
(1)
Za naczelne zadanie i funkcję polityczną publicznych mediów uznać należy
ustawowo - upowszechnianie i wspomaganie realizacji, w ramach konstytucyjnego
porządku, polityki ich właściciela - państwa polskiego, jego demokratycznie
wyłonionych władz. Tym władzom zapewnić • od negatywnej strony • narzędzia
skutecznego uniemożliwiania prowadzenia przez publiczne media polityki kiero
wanej przeciwko rządowi, parlamentowi, prezydentowi. Zapewnienie pluralizmu,
wolności słowa dla uczestników demokratycznego procesu politycznego w media
ch powinno sprzyjać autentyzmowi, prawdziwości i obiektywności informacji, na
których tle prezentowana i wyjaśniana jest polityka państwa.
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(2) Zachowana być musi szeroka autonomia, samodzielność kierownictwa
spółek publicznych mediów w realizacji tej polityki, konkurencja między ich pod
miotami w jej realizacji w formach dopasowanych do określonych grup adresa
tów. Wykluczyć trzeba konsekwentnie możliwości komenderowania działaniam i
spółek przez urzędników aparatu rzędowego czy parlamentarnego, dyspozycyj
ności w stosunku do poszczególnych urzędów czy sił politycznych w parlamencie.
Jednocześnie zapewnić jednak odpowiedzialność polityczną kierownictwa spółek
za prowadzoną politykę i odw oływ alność tych kierownictw, gdy poważnie
naruszają interesy polityki państwa.
(3) KRRiT postawić zadanie kształtowania i nadzorowania polityki program o
wej spółek publicznych, wyposażając ją w odpowiednie narzędzia jej skutecznego
egzekwowania. Skreślić z ustawy zakazy ingerowania rad nadzorczych i walnego
zebrania akcjonariuszy w sprawy programowe, (lecz nie formułować dla nich po
zytywnie uprawnienia do takiej ingerencji).
KRRiT powinna stać się "kondominium" parlam entu i rządu, a więc być
uzupełniona o członków powoływanych przez Radę M inistrów. Jest dziwolągiem,
że rząd • władza wykonawcza odpowiedzialna za prowadzenie bieżącej polityki
państwa i pełniąca funkcję właścicielską w stosunku do mediów - nie jest w niej
reprezentowany. Przewodniczący KRRiT powinien mieć rangę ministra. Należy też
prawnie zagwarantować zachowanie wśród członków KRRiT powoływanych z ra
mienia parlamentu parytetu partii rządowych i opozycyjnych.
Członkowie rad nadzorczych spółek powinni być nie tylko powoływani, lecz
i odwoływani w każdej chwili przez KRRiT (teraz są nieodwoływalni absolutnie,
bowiem w tych dziwnych spółkach nie wybiera i nie odwołuje ich walne zebra
nie!). Prezesi zarządów spółek winni być powoływani za zgodą KRRiT i
odwoływani na jej wniosek.
Spółki radiofonii lokalnej należy przekazać na własność komunalną związków
odpowiednich samorządów lokalnych. Ich rady nadzorcze powinna powoływać
KRRiT spośród kandydatów zgłoszonych przez wojewodę i odpowiednie sejmiki
wojewódzkie.
(4) Rządowi, parlamentowi zagwarantować należy efektyw nie możliwość pre
zentowania bezpośrednio swojej polityki. A rt 22 obowiązującej ustaw y zaleca
wprawdzie, by zarządy spółek "umożliwiały naczelnym (tylko naczelnymi • J.Ł.)
organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki pań
stwa* - jednakże bez określenia sankcji, czasu i sposobu realizacji tego zapisu.
Potrzebne jest obligatoryjne uregulowanie tej kwestii w drodze rozporządzenia
KRRiT. Dysponentem realizowania tego zobowiązania powinien być URM oraz
prezydia Sejmu i Senatu. Obrady parlam entu muszą być transmitowane bez ko
mentarzy i wywiadów z parlamentarzystami. Programy edukacyjne, polonijne i
wojskowe muszą być w określonym wymiarze realizowane z budżetu spółek.
(5) Podobnie a rt 23. ustaw y, nakazujący umożliwienie partiom politycznym
i związkom zawodowym prezentowania ich stanowisk pozbawiony jest sankcji i
realizowany w sposób osobliwy: prawica pozaparlam entarna jest jaskrawo uprzy
wilejowana, podobnie - panowie Krzaklewski i Jankowski z 'Solidarności*. I tu po-
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trzeb* rozporządzenia KRRiT określającego wyraźnie czas antenowy dla realizacji
tego zapisu oraz sposób jego podziału i wykorzystywania poza kampaniami wy
borczymi; dla partyj - proporcjonalnie do liczby głosów, które na ich listy padły
w wyborach, dla ogólnokrajowych central związkowych - proporcjonalnie do licz
by członków. I na koszt budżetu spółek przy nakładach średnich dla audycji pub
licystycznych. Oczywiście dysponenci przyznanego czasu mogą z własnej inicjaty
wy lub z inicjatywy zarządów wykorzystywać łącznie swój czas na wspólne dys
kusje. W kampaniach wyborczych istnieją względnie dokładne przepisy. Warto
utrwalić to, że tutaj czas dla partii i koalicji jest równy dla wszystkich, wprowa
dzić zakaz kupowania dodatkowego czasu płatnego oraz nałożyć na koncesjona
riuszy prywatnych obowiązek bezpłatnego świadczenia w kampaniach wybor
czych do parlam entu i samorządów lokalnych usług takich, jak media publiczne.
(6)
W kwestii reklam i sponsoringu: najlepiej byłoby wyeliminować je w pełni
z publicznych mediów - wzorem publicznej radiofonii demokracji szwajcarskiej.
N ikt tego nie kocha. Zabiera to masę czasu i obniża poziom kulturalny mediów. A
w każdym razie należy czas na informację o sponsorach w sponsorowanych audy
cjach włączyć do limitowanego czasu na reklamy oraz radykalnie zabronić sprze
dawania czasu antenowego firmom (w rodzaju "Koła fortuny"). Są to zabiegi
omijające lim it prawnie ustalony, i tak za duży. Inne wyjście - wprowadzenie pań
stwowego monopolu na reklamy w radiofonii i telewizji z jednolitą taryfą za czas
emisji i za oglądalność osiąganą przez publicznego czy prywatnego emitenta (coś
w rodzaju akcyzy za reklamę, zasilającą budżet państwa).
Naszkicowanego typu propozycje pozostawiają na polu konkurencji w elektro
nicznych mediach wyłącznie publiczne spółki oraz dość podejrzanego autoramentu
prywatne firm y w rodzaju Polsatu czy Grauso. Ta sytuacja daje niedemokratycznie
uprzywilejowaną pozycję w "czwartej władzy" wielkiemu kapitałowi prywatnemu.
Propozycje zdemokratyzowania tej dziedziny bez naruszenia tych ram są więc w
istocie paliatywami. W arto myśleć, jak w ybaczać poza te ram y, i działać w tym
kierunku: zapewnić posiadanie dotowanych z budżetu własnych rozgłośni, wielko
nakładowych gazet i drukarń wielkim partiom politycznym, wielkim związkom
zawodowym, wielkim organizacjom młodzieżowym i kobiecym. Wówczas
odpadną kłopoty z reglamentacją przydziału czasu i formowania programów. Każ
dy wielki uczestnik demokratycznego procesu politycznego byłby suwerennym
właścicielem mediów rozpowszechniania swych poglądów. Dzisiaj pierwszą
jaskółką takiego rozwiązania jest sponsorowana z budżetu rozgłośnia harcerska.

a

*

*

*

Zatrzymaliśmy się szerzej na odsłonięciu obłudy, manipulatorskiego charakteru
i logicznej absurdalności haseł, teoretycznych uzasadnień i praktyki upubłiczniania, odpolityczniania i odęta ty zowa nia radia i telewizji przez "reformatorów", jed
nakże to tylko jeden, spektakularny przypadek szerokiego strumienia podobnych
manipulac^. W arto pokrótce zwrócić uwagę na kilka niebagatelnych dziedzin ży
d a społecznego, w których powielane są te same schematy teoretyczne, ideologicz
ne 1 propagandowe, a manipulacje ich dotyczące są przyjmowane za dobrą monetę
i, bywa, lansowane w dobrej wierze przez niektórych polityków - teoretyków i pu
blicystów jako rozwijanie demokracji.
-
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"A polityczny sam orząd teryto ria ln y’

ma być ideałem demokracji. Realizacja tego ideału wymaga ponoć uwolnienia
od centralizmu rządowego, który podporządkowuje wspólnoty gminne polityce.
Postkomuniści haniebnie upolityczniają wybory samorządowe, przeszkadzają te
mu, by samorząd służył całej wspólnocie bez politycznych podziałów. Czyż czyste
i oświetlone ulice, sprawna komunikacja publiczna, wodociągi i kanalizacja, bez
pieczeństwo obywateli zapewniane przez spraw ną i nieprzekupną policję - to nie
sprawy apolitycznego dobra dla wszystkich?
Biurokratyczny centralizm jest, naturalnie, antydemokratyczną polityką. Lecz
decentralizacja, czy lepiej • autonomia lokalna nie jest odpolitycznieniem, a
polityką centralizmowi rządowemu przeciwstawną. Gardłujący za apolitycznością
samorządu lokalnego domagają się równocześnie, by jego władza była całą gębą
lokalną w ładzą publiczną. Postulować apolityczną władzę publiczną, także
lokalną, to absurd. I praktyka rządów rzeczników apolityczności ujawnia natych
miast ich stronniczość, to że reprezentują dominację określonych interesów i grup
lokalnej społeczności. Jeśli pod apolitycznymi rządami znikają w śródmieściach
wielkich miast sklepy spożywcze, sklepy 1001 drobiazgów, zakłady usług dla lud
ności, bary mleczne, stołówki pracownicze, domy kultury, a pojawiają się na ich
miejscach salony samochodowe, McDonaldy i Burger Kingi, seksszopy, biura mak
lerskie - czy to nie polityka! Jeśli spektakularnie w śródmieściu Warszawy buduje
się łagodne krawężniki dla niepełnosprawnych, ale likwiduje spółdzielnie inwali
dów, miejsca pracy chronionej, likwiduje sieć przedszkoli, stadiony zamienia na
targowiska itp. - czy to nie polityka? Jeśli nowy prezydent W arszawy jako
pierwszą decyzję podejmuje anulowanie decyzji puszącego się apolitycznością
samorządu gminy Śródmieście o zamknięciu stołówki dla setek warszawskich po
licjantów - czy to nie polityka? Jeśli w wyborach samorządowych na Ochocie oka
zuje się, że skład czołówki samorządowej "bezpartyjnej" i "apolitycznej" "Naszej
Ochoty” pokrywa się ze składem czołówki Ochockiej Izby Gospodarczej, a jej
członkowie finansowali bezpłatną gazetę i rozdaw ali ją w swoich sklepach - czy
byli apolityczni?! W wyborach prezydenta W arszawy zakamuflowani pod
bepartyjną firmą liberałowie gardłowali o niedemokratycznośd postkomuny, która
zrywała wyborcze kworum w Radzie W arszawy-Centrum, by następnie samemu
ten potępiony przez siebie polityczny zabieg stosować, gdy ich kandydat utracił
szanse wyboru.
Gardłujący za apolityczną terytorialną w ładzą publiczną jednocześnie i otwar
cie zwykli głosić, że ostoją demokracji, gwarantem apolityczności jest "klasa śred
nia", że w interesie ładu demokratycznego i wolności trzeba ją stworzyć, umacniać.
I tu wychodzi obłuda ich apolityczności, ich klasowo-polityczna stronniczość. Jeśli
szczerze w to wierzą - jest to właśnie w iara i hasło znamienne dla partyj centrum:
reprezentują interesy "środka", klasy średniej, która traktuje siebie jako sól narodu,
gwaranta ładu społecznego. I poniekąd słusznie, bowiem bez poparcia polityczne
go tej klasy niemożliwa jest trwałość "budowy kapitalizmu", w którym panem i
władcą jest wielki kapitał. Wielki kapitał jest bez tego poparcia politycznie bezsil
ny, zaś klasy pracowników masie pracodawców z klasy średniej zawdzięczać mają
to, że nie są bezrobotni i mogą egzystować.
-
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!'A p o lityczn y korpus urzędników państw ow ych "

- taki i tylko taki gwarantować ma stabilność demokracji, stanowić służbę na
prawdę publiczną, bowiem - jak mówi warszawskie powiedzonko - "i hrabinę
i służącą obsłużymy każdą chcącą*. Najbardziej upominają się o taki korpus ci
liberałowie, którzy cztery lata temu dokonywali czystki w śród skażonych pracą za
"komuny* urzędników m inisterstw, urzędów wojewódzkich, miejskich i gminnych,
niezależnie od ich kwalifikacji, a teraz, gdy przegrali wybory, domagają się nieu
suwalności swojego korpusu, ogłaszając go za apolityczny. Jednak i blada lewica
optuje za usankcjonowaniem takiego korpusu, akceptuje ten ideał, choć mniej chęt
nie daną jego realizację.
I znów sam ideał jest absurdalny. Taki apolityczny korpus jest niemożliwy.
Świadczy o tym praktyka wszystkich krajów, gdzie go tworzono. Wyobrażenie, że
d sami "fachowi" agend UOP mają z tym samym zapałem inwigilować raz lewicę,
raz prawicę, raz centrum - zależnie od tego, kto tworzy rząd, a kto jest w opozycji
i spiskuje przedw władzy - jest naiwnością.Że d sami dyplom ad i funkcjonariusze
wywiadu służyć będą raz imperium USA, współdziałać z warszawskim biurem
FBI, to znów głównie bratać się z Niemcami, to z agendami EWG i NATO, albo
współdziałać z imperialnymi interesami wolnej od komunizmu Rosji - "raz na
Wschód, raz na Zachód, das ewig Polnische zieht mich heram - jak kpił poetycko z
takich zachowań Gałczyński.
Tam, gdzie rzekomo ów m it stał się ciałem, i taki korpus sformułowano,
okazał się on nie apolityczny, a serwilistyczny. Ideał - to urzędnik, który służy na
przemian wiernie każdorazowej władzy politycznej. Ideał tego korpusu to pruskie
Beamtentum • radcy, sędziowie, prokuratorzy i policjanri stanu urzędniczego wier
nego cesarzowi, republice weimarskiej, hitlerowskiej 1000 letniej Rzeszy i zjed
noczonym Niemcom Kohla. To urzędnicy Franza Józefa - ideał krakowskich
łyków. To carscy urzędnicy Rosji - "fachowi", nieusuwalni, z rangami i awansami
na kolejne rangi za wierność. To bohaterowie 20 lipca 1944 r. z von Moltkami
i Stauffenbergami na czele - Ideow i" narodowi socjaliści i antysem id, bez
"przesady" i "pośpiechu". Ten "stan urzędniczy" jest tyleż apolityczny, co "stan
dziennikarski" i "klasa polityczna" zawodowych parlamentarzystów - pod wzglę
dem położenia żydowego bliski "klasie średniej", skłonny do służenia ogólnemu
interesowi biznesu i prywatyzacji, traktując siebie za emanację społeczeństwa
i moralnośd.
Demokracja - to brak przywilejów dla "stanu urzędniczego", to obieralność
i usuwalność w każdej chwili przez dała przedstawicielskie osób sprawujących
publiczne funkcje decydenckie w aparade władzy. Co najwyżej trzeba ustawowo
zagwarantować sprawującym obieralne funkcję urzędnicze powrót do pracy po
przednio wykonywanej. Urzędnicy niższego szczebla powinni być zatrudniani na
tychże zasadach umowy o pracę i procedury rozwiązywania stosunku pracy co urzędnicy instytucji niepublicznych, prywatnych - bez mianowań i rang. Fachowość
- tam gdzie ona niezbędna - naturalnie tak, zarówno na stanowiskach politycznie
istotnych, jak wykonawczych. Każda jednak duża opcja polityczna wygrywająca w
wyborach i obejmująca polityczne kierownictwo znajdzie fachowców politycznie jej
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bliskich do prowadzenia jej polityki w specjalistycznych dziedzinach. Natomiast
"urzędnik w ogóle" nie jest żadnym fachem.
Na koniec, szczytem manipulacji apolitycznością jest
■

p o stulow anie nadania krajow i a p o lityczn ej K onstytucji.

jedni głoszą, że aby zagwarantować jej taki charakter, powinna być narodowi
dana przez apolitycznych prawników - konstytucjonalistów, a nie przez polity
ków. Tylko wówczas, stworzona wedle apolitycznych reguł, spełni ten postulat
A. Kwaśniewski z J. Oleksym natomiast, przy wtórow aniu im przez parlamen
tarzystów wszystkich klubów, głoszą, że opracują konstytucję dla całego narodu
na całą epokę, Konstytucję - Kompromis Historyczny wzniesiony ponad politycz
nymi podziałami.
Cała - aktualna i dawna - praktyka tworzenia i funkcjonowania konstytucyj
bezlitośnie falsyfikuje tego rodzaju rojenia, ich - chciałoby się rzec - fałsz absolut
ny, absolutną nonsensowność.
Oto Sejm debatuje dziś nad siedmioma projektami konstytucji, uznanymi za le
galnie wniesione do komisji konstytucyjnej. Każdy z nich sporządzony był przez
prawników i ogłaszany za wcielenie ducha narodu i apolityczności. A każdy jest
politycznym manifestem jawnie wnoszonym przez polityczne partie i wykładnią
politycznych rozbieżności między nimi w kwestii ustroju państwa. Skądinąd
wykładnią mętną, jak same te rozbieżności.
Żadna też z siedmiu konstytucji, jakie miała Polska w dotychczasowej historii
swej państwowości, nie była apolityczną konstytucją całego narodu. Każda z nich
była wynikiem politycznej walki i politycznej przewagi uzyskanej przez określone
siły polityczne w narodzie w określonej sytuacji międzynarodowej. Tak było z
Konstytucją 3 Maja 1791 roku, z konstytucją Księstwa W arszawskiego nadaną
przez Napoleona w 1807 r., z konstytucją Królestwa Polskiego nadaną przez
Aleksandra I w 1815 r., z konstytucją marcową 1921 roku, z konstytucją
kwietniową 1935 r., z konstytucją PRL z 1952 r. i z Małą Konstytucją 1992 r. Każda
z nich wyrażała polityczną wolę nie całego narodu, a tej czy innej jego części. Trzy
z nich były wręcz oktrojowane przez obcych monarchów lub w wyniku zamachu
stanu. W prowadzeniu każdej z nich wśród łzawych "patriotycznych" uroczystości
towarzyszyły proklamacje, iż stanowią apolityczne dobro całego narodu.
Tak się dzieje w całej historii powszechnej: zwycięskie rewolucje i kontrrewolu
cje dawały konstytucje w imię narodu. Boga, sprawiedliwości na wieki, a jakże
niewiele z nich przetrw ało stulecie, i to przez dostosowanie, naginanie, interpreto
wanie ich zapisów przez zwycięskie siły polityczne (tak w Anglii, która w ścisłym
sensie nie ma konstytucji, ale zachowuje przez wieki ciągłość prawną, i w USA,
które pod tą samą konstytucją akceptowały i znosiły niewolnictwo, wprowadzały
kilkanaście poprawek, ale obok nich ponad 4000 orzeczeń interpretacyjnych Sądu
Najwyższego zasadniczo modyfikujących jej postanowienia).
Oczywiście, każda z polskich czy zagranicznych konstytucji, jeśli była uchwalo
na przez demokratycznie wyłoniony parlament, stanowiła polityczny kom prom is
osiągnięty w łonie jego kwalifikowanej większości, i w tym sensie wyrażała wolę
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kwalifikowanej większości wyborców. A i te oktrojowane - polityczny kom pro
m is sił krajowych i zagranicznych w danym okresie historii zwycięskich.
W najlepszym więc razie nowa konstytucja IV Rzeczypospolitej będzie wyraże
ni politycznej woli danej parlamentarnej większości. I będzie prezentowana jako
wola całego narodu na dziesięciolecia, jeśli nie na wieki.
W arto jednak przypomnieć wyśmienity charakterystykę tego rodzaju woli,
dany przez M arksa u schyłku Wiosny Ludów w Niemczech:
"Żeby... m ieć Jedną i t f samą w olę, członkow ie w iększości m uszą m ieć te sam e
interesy, tę samą pozycję życiow ą, te sam e w arunki egzystencji c zy też, bodaj na
razie, m uszą jeszcze być z sobą zw iązani sw ym i interesam i, swoją pozycją
żydow ą, w arunkam i sw ej egzystencji
M ówiąc p o prostu: wola narodu, wola w iększości, to wola nie poszczególnych
stanów i klas, lecz wola je d n e j k la sy oraz tych spośród innych klas i odłam ów
klas, które ze w zględu na sw ą sytuację społeczną, tzn. ze w zględu na sw ą rolę w
przem yśle 1 handlu podporządkow ane są te jjednej klasie panującej ... wola całego
narodu to wola kla sy panującej?
O czyw iście - i w łaśnie pow szechne praw o wyborcze je st ową igłą
m agnetyczną, która w praw dzie p o pew nych wahaniach, ale w korku przecież
w skazuje na tę powołaną do panowania klasę
Toteż u nas, jeśli owe wahania nie doprowadzę do impasu w pracy nad nowy
konstytucję, osiągnięty kompromis konstytucyjny będzie wyrazem woli konsolida
cji nowych stosunków, jakie formują się po upadku realnego socjalizmu, będzie
kompromisem reformatorskich socjaldemokratów, peeselowskich igrarystów i po
stsolidarnościowych unionistów pracy i wolności w budowie ka pitalizmu zwanej
eufemistycznie "transformacją ustrojowy" czy "reformy" w ogóle.
A skoro owa "transformacja” degraduje na pokolenie ogromny większość ludzi
pracy, narodu, jest w sprzeczności z ich interesem, niesie dalszy regres ich praw
politycznych i socjalnych, to frazesy i fanfary wokół apolitycznej konstytucji
muszy być grzmiące, by zagłuszyć wymowę tych interesów. Logika i' prawda
muszy być w pogardzie, obłuda i cynizm święcić tryumfy, bowiem logika i praw
da demaskują nędzę "transformacji", której konstytucja ma dać sankcję odwieczną,
są siłą przeciw niej mobilizującą.
Nadal wykorzystywana jest zarazem idiosynkrazja do państwa, szermowanie
epitetem i straszakiem "etatyzmu", idiosynkrazja do partyjności i polityczności,
która wyrosła z ponurych praktyk realsocjalizmu, z autorytaryzm u partyj
"marksistowskich". W prawdzie owe idiosynkrazje słabną nieuchronnie, wprawdzie
stopniowo rośnie świadomość, iż bezpartyjność w polityce jest regresem w stosun
ku do wielopartyjnego systemu organizacji żyda politycznego i nie stanowi żadne
go panaceum przedw monopartyjnym rządom.
Wszakże daleko jeszcze do internalizacji w opinii publicznej, że apolityczna in
stytucja państwowa i państwowo-publiczna działalność możliwa jest jako atawizm
r

KM*tk», Berlińska "National-Zeitung' do pra wyborców, MED tj6, *231.
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tylko, gdy w określonej sferze żyda społecznego państwowa regulacja jest już zbę
dna lub faktycznie już jej nie ma, lecz z poślizgu trw a jeszcze mocą tradycji.
Apolityczne stają się spraw y państwowych stadnin koni, gdy w arm ii i policji nie
ma już kawalerii, i państwowego monopolu zapałczanego, gdy do powszechnego
użytku wchodzą tanie gazowe i elekryczne zapalniczki.

-
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("KONKORDAT...” 1993)
IC onkordat z 1993r.*, jako umowa między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską miałby przyczynić się do "trwałego uregulowania wzajem
nych stosunków". Jedną z przesłanek tego "nowego uregulowania" miało być
przekonanie o pozytywnej "roli odegranej przez Kościół w tysiącletnich dziejach
Państwa Polskiego” związanej z wypełnianiem "posłannictwa Kościoła katolickie
go"2. Biorąc pod uwagę interesy Państwa Polskiego oraz sposób rozumienia - na
gruncie Kościoła - celów "posłannictwa" wypełnianego w dziejach Polski przez
Kościół, w arto spojrzeć na konsekwencje, jakie wynikały dla Polski z tej
działalności. Inaczej: chodzi O problem w ia ry g o d n o śc i K ościoła i jego p rz e d sta w i
cieli jako partnerów w realizacji postanowień konkordatu . Ponieważ konkordat
z dnia 28 lipca 1993 roku jeszcze nie zaowocował praktyką, można odnosić się do
niektórych doświadczeń historycznych Polski oraz do tych, jakie narosły od dnia
podpisania konkordatu z dnia 10 lutego 1925 r.,3 zobowiązującego Strony do
działań zgodnych z interesem Polski.
W arto przede wszystkim przypomnieć, że w "Konkordacie..." z roku 1925 za
warta została rota: "Przysięga wierności", którą składali ordynariusze diecezji na
ręce Prezydenta Rzeczypolitej w momencie obejmowania urzędu. "Przysięga
wierności" zawierała zobowiązanie zachowania:
"...Zupełnej lojalności wobec Rządu ustanowionego Konstytucją...",
zobowiązanie nie uczestniczenia "w żadnym porozumieniu..." oraz, że "nie będę
obecny przy żadnych naradach, które mogłyby przynieść szkodę Państwu Pol
skiemu..."*
Określenie w tekście "przysięgi wierności" musi być traktowane jako
zobowiązanie o charakterze ponadczasowym. Po drugie - skoro "Konkordat..." z
1925 r. mieścił w sobie zobowiązania przyjęte w imieniu Kościoła katolickiego a
potwierdzone autorytetem i podpisem papieża Piusa XI, to również
zobowiązanie "nie uczestniczenia w żadnym porozumieniu" oraz "w żadnych na
radach, które mogłyby przynieść szkodę Państwu Polskiemu," było wiążące dla
1 Konkordat m iędzy Stolicę Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca 1993
r. [w]: "SłowoDziennik Katolicki" z dn. 4~6 lutego 1994 r. Także; Konkordat m iędzy Stobcą
Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Sejm RP. Załącznik do: "Druk nr 327" , Warszawa, 17 marca
1994 r.
1 Ibidem
’ Konkordat m iędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpopolitą Polską podpisany w Rzym ie dn 10
lutego 1925 r. [w:] "Dz.U. z r. 1925, nr 47, poz. 324."
* Ibidem
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całego Kościoła i jego przedstaw icieli
W tekście "Konkordatu...” z roku 1993 nie ma naw et śladu podobnych zobo
wiązań. Kościół - jawiąc się jako organizacja uniwersalis tyczna - nie przyjmował
(i nie przyjmuje) zobowiązań poszanowania "partykularnych" interesów "innych
stron - krajów" (w tym Polski), jeśli uznaje, iż mogą one kolidować z interesami
szerszych struktur międzynarodowych i ich działaniam i i interesami Kościoła
tak powszechnego, jak i jego lokalnych części.
Jednakże okazuje się (może się okazać), że to, co dla nas - Polaków jest
wartością najwyższą, w doktrynie i praktycznej polityce Kościoła jest jedynie
"wartością względną", która musi być podporządkowana interesom "całej ludz
kości". Inaczej ujmując problem, musi być podporządkowana koncepcjom instytu
cji rzekomo wyrażającej interes 'ludzkości", czy szerszych struktur międzynaro
dowych (np. narodów Europy), a w tym Kościołowi, jego wizji układu stosun
ków oraz jego tzw. posłannictwu. Niestety to "posłannictwo" nazbyt często w his
torii oznaczało dążenie Kościoła i jego przedstawicieli do dominacji i władzy
(politycznej, ekonomicznej, kulturowep - jak kiedyś w Europie, tak dzisiaj w
świecie.
Przejdźmy zatem do skrótowego przedstawienia przykładowych faktów z his
torii Polski - dalszych i bliższych naszym dniom - szukając odpowiedzi na pyta
nie, czy niektóre działania Kościoła i części jego przedstawicieli przynosiły poży
tek, czy też szkodę interesom państwa polskiego.
UNIA POLSKO - LITEWSKA (Krewo - 1385. Lublin - 1569). Nie chodzi tu o
odległe fakty historyczne - chodzi o ich współczesne konsekwencje. Ocena skut
ków Unii jest przedmiotem krytycznych ocen Litwinów. Polska stała się krajem,
który - ich zdaniem - doprowadził do ograniczenia suwerenności dawnej Litwy,
do trwającej wieki polonizacji Litwinów, do utraty dawnej potęgi - potęgi Wiel
kiego Księstwa Litewskiego. Jednakże nie wszyscy chcą przyjąć stwierdzenie, iż
realizując wyimaginowaną "misję ewangelizacyjną", "misję kulturową" na Wscho
dzie, wypełniając - przez udzielenie wsparcia - "posłannictwo Kościoła",
uwikłaliśmy się w wielowiekowe konflikty na wschodzie Europy - konflikty z
Rusią i Księstwem Moskiewskim, konflikty z Tatarami i Turcją. Jeśli pominiemy
zgodność interesów materialnych i politycznych magnaterii polskiej (świeckiej
i kościelnej, to pozostaje jako cel tej "misji", działanie Kościoła powszechnego na
rzecz zniesienia skutków podziału chrześcijaństwa w 1054 roku a potem - w kon
sekwencji - dążenie do złamania Kościoła prawosławnego poprzez pod
porządkowanie go Rzymowi - Stolicy Apostolskiej. Polska traktowana była jako
czynnik wsparcia papiestwa i narzędzie realizacji polityki ekspansji katolicyzmu.
Klerykalizacja środowisk szlacheckich sprzyjała wyzwalaniu zaangażowań tej
sprawczej siły społecznej w realizację celów Kościoła i magnaterii polskiej dla
osiągania własnych korzyści (inkorporacja Litwy, W ołynia, Podlasia, Kijowszczyzny, Ziemi Bracławskiej - możliwość szerokiej kolonizacji tych ziem, wiązania
ich - w raz z ludnością rodzimą - z polskim obszarem gospodarczym).
UNIA BRZESKA (1595/1596) podporządkowująca Kościół prawosławny w
Rzeczypospolitej władzy Stolicy Apostolskiej, powodowała - niezależnie od
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ekspansji Moskwy i jej unifikacyjnych dążeń wobec całej Rusi - wzrost napięcia
W stosunkach polsko - rosyjskich, polsko • ruskich (ukraińskich) i rozszerzała
konflikt międzypaństwowy na szeroką sferę wyznaniowo - religijną. Osłabiało to
pasze pozycje wobec A ustrii i Prus (Niemiec), wspieranych zresztą w ich ekspan
sji na Wschód przez Stolicę Apostolską. Konflikty na Zachodzie (m.in. z nurtami
reformatorskimi w Kościele zachodnim) i na Wschodzie, w jakie Polska uwikłała
się współuczestnicząc w realizacji "misji" Kościoła, potęgowały późniejsze zagro
żenia i w ich wyniku kolejne rozbiory Polski oraz ponad wiekowa niewola.
Oczywiście, materia historyczna jest bardziej złożona, ale nie powinno się dzi
siaj - mając wielowiekowe, negatywne doświadczenia - akceptować w dokumen
tach państwowych uproszczonej afirmacji • jak ujęto to w tekście Konkordatu
z r. 1993 - swoiście rozumianego "posłannictwa Kościoła" i jego "roli w ty
siącletnich dziejach państwa polskiego".
Oceny afirmatywne historii i działań Kościoła w Polsce i wobec Polski wy
korzystywane są dzisiaj dla przygotowania i prowadzenia akcji pozornie
mających tylko wymiar kościelno-religijnych obchodów. Należą do nich przygo
towywane uroczystości 400 - lecia Unii Brzeskiej. Wprowadzając czynnik religijno
- kościelnego konfliktu między katolicyzmem a prawosławiem (stosunki Polski
z Rosją, Białorusią i Ukrainą, gdzie Kościół i katolicyzm postrzegane są jako
źródło i odpowiednik nacjonalizmu i ekspansji Polaków i państwa polskiego na
Wschód) stwarza niebezpieczeństwo rozpalania dawnej wrogości na wschodniej
granicy Polski
Poprzedzona Unią walka katolicyzmu z prawosławiem (pamiętamy, iż była
ona wypełniona przemocą i zbrodnią wobec prawosławnej ludności Białorusi
i Ukrainy) wywołała w dobie zaborów równie brutalną reakcję ze strony Rosji
carskiej (dekatolicyzacja unitów oraz rusyfikacja Polaków, Litwinów, Bia
łorusinów i Ukraińców obejmująca cały zabór rosyjski. Napięcie wzmogło się tak
że w latach 1918 - 1939, gdy Kościół podejmował kontrakcję na Podlasiu,
Chełmszczyźnie, Wołyniu - dążąc do rekatolicyzacji ludności (tzw. "neo-unia") a przy tym płonące i rozwalane cerkwie, cerkwie odbierane przez Kościół katolic
ki jako dawniej unijne, zajmowane cmentarze parafialne Kościoła prawosławnego,
zajmowane dzwonnice, ziemia cerkiewna), i przede wszystkim sami ludzie
protestujący przeciw odbieraniu im "wiary prawosławnej, w której się urodzili..."5
Ponownie ożywione i rozbudzone emocje religijne wspierały przede wszyst
kim nacjonalizm Ukraińców (OUN/UPA) i wykorzystywane były w walce z Po
lakami i - właśnie przedstawicielami Kościoła katolickiego (przedstawicielami:
wiernymi świeckimi i duchowieństwem, mordowanymi w latach II wojny świato
wej tak przez Niemców, jak i współdziałających z nimi nacjonalistów ukraiń
skich) przy złowrogim milczeniu Stolicy A postolskiej. ów czesna fiata 1939 aż do
roku 1947 a nawet 1955) - eksplozja nienawiści wobec Polaków, ze strony części
społeczności prawosławnej i większości unijnej ludności Zachodniej Ukrainy,
miała swe uwarunkowania w historii. Przygotowania do rocznicowych kościel
nych uroczystości niosą ponownie groźbę konfliktu.
* Papierzyńska - Turek M.: M iędzy tradycję a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia.
1918- 1939, Warszawa, PWN 1989, s.416417
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Dobrze byłoby, gdyby Kościół zrezygnował ze swej "misji na Wschodzie"
i swego "posłannictwa", które niosło i niesie zagrożenie spokoju społecznego
i narodowego bezpieczeństwa Polski. Tym bardziej, że nacjonalizm ukraiński
przetrwał w tradycji i aktualnej działalności środowisk OUN i b. UPA na emigra
cji (RFN, USA, Kanada i in.) oraz odradza się na Zachodniej Ukrainie i częściowo
na Ukrainie Nadnieprzańskiej (Kijów i in.)
»

*

*

Przypomnijmy treść roty "przysięgi wierności" zawartej w Konkordacie z roku
1925: "Nie będę uczestniczył w żadnym porozumieniu, ani nie będę obecny przy
żadnych naradach, które mogłyby przynieść szkodę Państwu Polskiemu ...’*
Przybliżmy niektóre fakty z najnowszej historii Polski, z okresu II wojny
światowej...

W R Z E S I E Ń 1939 R. U C IE C Z K A PRYMASA Z P O L S K I
Atak niemiecki... Wojna...
5 września 1939 r„ godz. 1* - Prymas Polski, kard. A. Hlond opuścił Poz
nań. Tegoż dnia rankiem, w katedrze św. Jana w Warszawie odprawił Mszę św.
w intencji "pomyślności Rzeczypospolitej-". 7 Później spotkał się z Nuncjuszem
Apostolskim - msgr F. Cortesim, który tegoż dnia, wraz z rzędem RP, opuścił
Warszawę.
6 września 1939 r. • Kardynał Prymas również wyjechał z Warszawy.
11 września - przybył do Krzemieńca, gdzie spotkał się z Nuncjuszem. Po kon
sultacji z nim, 13 września postanowił wyjechać z Polski do Rzymu, by tam
"walczyć o sprawę Polski". 14 września przekroczył granicę rumuńską, udał się
do Bukaresztu. 16 września wyjechał do Triestu. 19 września dotarł do Rzymu
i Watykanu*.
Zwróćmy uwagę na fakt, iż w dniach tych (między 13 a 19 września) jeszcze
walczyła W arszawa, jeszcze trwały walki na Helu i na Oksywiu; że w tych
dniach ( 9- 17 września), kiedy to Prymas uchodził z Polski, toczyć się miała naj
większa bitwa kampanii wrześniowej nad Bzurą, że Rząd RP dopiero
17 września - stojąc w obliczu bezpośredniego zagrożenia inwazją radziecką •
opuścił Polskę, że jeszcze miał stoczyć swą bitwę ostatnią pod Kockiem generał
F. Kleeberg... Prymasa już w Polsce nie było. Został Kościół, zostali wierni...
został Naród...
21 września 1939 r. Prymas uzyskał AUDIENCJĘ U PIUSA XII w Castelgandolfo (w opublikowanych dokumentach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej
nie ma protokółu tej rozmowy)’.
* Konkordat... 1925, opcit.
' Stanisław Wilk, k*.: Losy wojenne kard. A ugusta Hlonda, [w:] "Chrześcijanin w świecie
", nr 10/1980
* Stanisław Kosiński, ka.: A ugust H lond. 1926 - 1948, [w:] "Na stolicy prymasowskiej w
Gnieźnie i Poznaniu. Szkice o Prymasach Polski". Praca zbiorowa, red FLenort, Poznań 1982.
Ksifg. Św. Wojciecha, s225-366.
* Ibidem
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22 września 1939 r. Prymas przeprowadził rozmowę z msgr. D.Tardinim, sek
retarzem Kongregacji ds. Nadzwyczajnych Kościoła (sprawy polityki zagranicz
nej). W raporcie z rozmowy msgr. Tardini relacjonował stanowisko
kard. A. Hlonda w 6prawie aktualnych problemów Polski. Oto fragmenty rapor
tu:
"Kard. A. Hlond stw ierdził... Chętnie wróciłbym do Polski w-jakiejkolwiek
jej formie... Rosja przejmie około 10 min mieszkańców... Wilno, Lwów, Pińsk,
Łuck, część Przemyśla... Niemcy obejmą okupacją około 6 min... Kandydatem na
Prezydenta NOWEJ POLSKI., jest gen Sosnkowsld... Eminencja jest wielkim
przyjacielem gen. Sosnkowskiego, którego przewidywałby na głowę PRZY
SZŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO..."”
Raport msgr. Tardiniego jest dość długi (6 stron druku). Nawiązuje do niego
(a także do faktu odbytej audiencji kard. Hlonda u Piusa XQ) analiza we wstępie
do tomu 3/1 • ADSS, gdzie stw ierdza się:
"Hitler chciałby stworzyć małe państwo polskie - Polskę będącą buforem mię
dzy Rzeszą i Związkiem Sowieckim... Kardynał po przybyciu na Zachód
przewidywał, iż w pewnym momencie powstaną możliwości odbudowy Polski
w powyższym kształcie... Mówił o tym w trakcie rozmowy z msgr. Tardinim..."11
Sprawa kreowania "NOWEJ POLSKI" ("della nuova Polonia") i powołania na
jej prezydenta gen. Sosnkowskiego (oczywiście bez informowania o tym planie
samego Generała i bez żadnego związku z planowanym i realizowanym formo
waniem Rządu RP na emigracji), nie była samodzielną inicjatywą Prymasa (to
właśnie chcieliby sugerować autorzy komentarza do zbioru ADSS pisanego prze
cież wiele lat po wojnie - w roku 1967). Inicjatywa w spr; wie tzw. "NOWEJ
POLSKI" miała inne źródła...

"NA R Z E C Z P O K O JU " - K O N S Z A C H T Y P IU S A X II Z
N IE M C A M I
Inicjatywa ta związana była z osobą H itlera oraz działaniami tzw. "opozycji
antyhitlerowskiej" w kręgach niemieckiego M inisterstwa Spraw Zagranicznych
oraz Sztabu Generalnego Wehrmachtu i Abwehry (gen. F. Haider, adm. W. Canaris). W obu wypadkach (inicjatywa Hitlera i działania tzw. opozycji)
angażował się osobiście i poprzez pośredników papież Pius XQ.
Gen. F. H aider - Szef Sztabu Wojsk Lądowych HI Rzeszy - zapisał w swym
"Dzienniku wojennym":
"7 września 1939 r. Naczelny Dowódca (Brauschitsch) u Fuhrera. Polacy goto
wi do rokowań (? - przyp.RR). On, H itler jest gotów do rokowań na
następujących warunkach: Polska ma zerwać z Anglią i Francją; pozostałość Pol
ski ("Riestpolen") będzie uznana: Narew - W arszawa dla Polaków; rejon
*® D. Tardini, ks.: N otatka - raport z rozm ow y z kard. A . Hlondem, [w:] "Actea et Documents du
Saint Siege relatifa a la Seconde Guerre MondiaT (dalej ADSS). Tom 3: "La Saint Siege relatifa a la
aituation Religieuae en Pologne et dana le Pays Baltes." tom 3/1, dok. nr 13, Watykan dnia 22
września 1939 r , a. 76 - 81.
11 ADSS, tom 3: Introduction, opeit. *A.

-31-

EUGENIUSZ RAFALSKI
przemysłowy - nasz; Kraków - do Polski; północny pas Beskidów - nasz; Ukraina
- samodzielna. Zgłaszają się Rosjanie: linia N arew - Wisła - San..."12.
Kilka dni później gen. F. Haider zapisał:
"12 września 1939 r. Naczelny dowódca - Fflhrer: Hitler gotów jest zadowolić
się wschodnią częścią Górnego Śląska i "korytarzem" (tzw. "duży korytarz” - Po
morze, Gdańsk - przyp. ER), jeśli Zachód odstąpi od wojny..."”
W nocy z 26/27 września 1939 r . , o godz. O30 H itler rozmawiał z Dahlerusem
(przemysłowiec szwedzki, pośredniczący między Niemcami i Wielką Brytanią
w tzw. "rozmowach sondażowo-pokojowych" w roku 1939):
'Niemcy odniosły zwycięstwo nad Polską... Fflhrer nie ma zamiaru pozwolić
komukolwiek na mieszanie się do kwestii polskiej. Ponadto Rosjanie mają także
coś do powiedzenia w tej sprawie. Oni również zajęli dużą część Polski... Gdyby
Anglicy zadeklarowali swą gotowość do rozmów pokojowych (...), warunkiem
byłoby pozostawienie nam całkowicie wolnej ręki w odniesieniu do Polski...
Bezczelnością było ze strony tak spodlonego kraju jak Polska, ośmielić się zwró
cić przeciw takiemu krajowi jak Niemcy. Pogodzić się trzeba z faktem, że Polska
nie może powstać... Teraz jest to kwestia przyszłości Europy, która może być za
pewniona jedynie wówczas, jeśli problem Polski, który został przesądzony, zosta
nie absolutnie odłożony na bok a uwaga zostanie zwrócona wyłącznie na Euro
pę..."” .
Jak wynikało z dalszych wydarzeń, Pius XII - zarówno w kontaktach z oficjal
nymi przedstawicielami m Rzeszy, jak i w rozmowach z przedstawicielami
tzw. opozycji antyhitlerowskiej (wszystkie kontakty miały charakter ściśle pouf
ny i utrzymywane były za pośrednictwem tajnych rozmówców) - skłaniał się do
takiego właśnie ujęcia problemu i określenia priorytetów: najpierw Europa, po
tem partykularne interesy innych państw - np. Polski.
Pius XH szukał kontaktów z obiema stronam i w Niemczech oraz z przedsta
wicielami Wielkiej Brytanii. W nocy z 27/28 września 1939 r. - działając
z upoważnienia adm. W. Canarisa i jego zastępcy, gen. Ostera - przybył do
Rzymu, zwerbowany dla prowadzenia negocjacji,' agent Abwehry • Josef Muller.
Zadaniem jego było nawiązanie kontaktów - za pośrednictwem W atykanu z Brytyjczykami, przedstawicielami kręgów "postmonachijskich" polityków
(m.in. skupionych wokół Chamberlaina). Linia kontaktów stron była następująca:
adm. Canaris - gen. Oster, jego zastępca - J. M uller, vel. Mr. "X", pośrednik ze
strony "opozycji" - o. Leiber, jezuita, nieoficjalny sekretarz Piusa XII ds. niemiec
kich - Pius Xn - ponownie o. Leiber - A. Osborne, przedstawiciel Wielkiej Bryta
nii przy Stolicy Apostolskiej - E. Halifax, minister spraw zagranicznych
W. Brytanii - N. Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii).
Działalność tego niemieckiego kręgu "opozycji" zakończyła się w maju 1940
IJ F. Haider, gen.: D ziennik wojenny, Wyd. MON, t.J, s. 100
" Ibidem, *.108-109
14 A. Hitler: Wypowiedź w trakcie rozmowy z B. Dahlerusem. Notatka: F. Schmidt (tłumacz
MSZ Rzeszy). W:"Sprawa polska w czasie II wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór
dokumentów” (dalej: SPW). Wyd. PWN, Warszawa 1965, s.92- 96.
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roku, po zwycięskim ataku UL Rzeszy na Belgię, Holandię i Francję oraz po
upadku gabinetu Chamberlaina i objęciu funkcji premiera W. Brytanii przez
W. Churchilla.
W sprawie Polski stanowiska kół tzw. opozycji antyhitlerowskiej były
następujące: wszyscy - odbudowa niepodległego państwa polskiego; Molier - ple
biscyt, obszary z proniemiecką ludnością • do Niemiec ; Thomas - respektować
przywileje Niemiec i Niemców; Huppenkothen - obszary z ludnością nie
mieckojęzyczną - do Niemiec; Haider - granice z roku 1914 i pełne prawo do eks
pansji niemieckiej w kierunku wschodnim... Canaris, Oster Gisevius, Dohanyi
i inni - taktyczne milczenie., ale z innych wypowiedzi - i przede wszystkim
działania w strukturach DL Rzeszy - wynikały jednoznaczne priorytety przyjmo
wane przez tych polityków i dowódców wojskowych: odbudowa pozycji
Niemiec skrzywdzonych przez niesłuszne ustalenia Traktatu Wersalskiego
(sprawy granic, sprawa tzw.. mniejszości niemieckiej w krajach środkowo
i wschodnio-europejskich)15.
W trakcie prowadzonych rozmów, strona watykańska - w tym Pius XII skłaniała się do uznawania "praw niemieckich" i do otwartego popierania żądań
niemieckich w sprawie "sprawiedliwej rewizji postanowień Traktatu Wersalskie
go", do przywrócenia Niemcom praw do "niesłusznie odebranych im terytoriów".
Jednocześnie sprawa granic Polski była przez wszystkich traktowana jak dru
gorzędna w zestawieniu z kwestią "kluczową", jaką miało być za wszelką cenę
zakończenie wojny. Koniec wojny - przede wszystkim z Francją i Wielką Brytanią
- otwierał, zdaniem W atykanu, perspektywę "zjednoczenia" mocarstw europej
skich w jednolitym froncie antykomunistycznym i antyradzieckim. Był to priory
tetowy kierunek polityki watykańskiej - Stolicy Apostolskiej, wyrażającej interesy
ponadnarodowej (a czasem przecież anty narodowej) organizacji, obiektywnie
występującej przeciw mniejszym krajom Europy. Zwalczanie komunizmu - i stąd
25RR - było jednak również jednym z etapów na drodze do dominacji katolicyz
mu we wschodniej Europie (m .ia w konfrontacji z prawosławiem).16
Rozpatrując powyższe fakty i konfrontując je z treścią "przysięgi wierności"
biskupów polskich zawartej w Konkordacie z 1925 r. trzeba stwierdzić - jeśli
przyjmiemy, że zobowiązania biskupów do nie podejmowania działań
(zawieranie porozumień, udział w naradach) mogących przynieść szkodę Polsce,
podpisane przez Piusa XII było wiążące również dla Stolicy Apostolskiej - iż
Pius XII prowadząc rokowania z Niemcami bez liczenia się z interesami Polski,
naruszył Konkordat, okazał się stroną niewiarygodną. Bez względu na motywy
działań własnych Stolicy Apostolskiej...
♦ • *
27 września 1939 r. H itler powiadomił gen. W. Keitla (szefa OKW) i innych
dowódców armii niemieckiej o planowanej jesienią 1939 r. ofensywie przeciwko
Francji. W prawdzie nie doszło do niej w tym terminie, ale w publicznym
'* H.C. Deutach: The Conspiracy againat H itler and the Role o f P ita XH, Wyd. London - New
York, 1972, •. 118 -120.
16 E. Rafahki: Polityka W atykanu w przededniu drugiej wojny światowej, PWN 1978, *.
308-337.
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wystąpieniu w dniu 6 października 1939 r. Hitler oświadczył:
"Niemcy nie mają żadnych dalszych żądań pod adresem Francji i nigdy takich
żądań nie wysuną... Stale wyrażałem chęć pogrzebania na zawsze dawnej wro
gości... Z niemniejszym wysiłkiem dążyłem do porozumienia niemiec
ko - brytyjskiego... Prawdziwy pokój w Europie i na całym świecie zależy od
porozumienia Niemiec i Anglii... Po co mielibyśmy toczyć wojnę na Zachodzie?
Dla odbudowy Polski? Polska z Traktatu Wersalskiego nigdy nie powstanie.
Zaręczyły za to dwa największe państwa na świecie..." (Niemcy i ZSRR - przyp.
ER).17
Wprawdzie Wielka Brytania (Chamberlain - 12 października) oraz Francja
(Daladier - 10 października 1939 r.) odrzuciły "propozycje pokojowe" Hitlera, Sto
lica Apostolska i sam Pius XII nadal prowadziły "grę" na rzecz "pokoju"
i pośredniczyły między tzw. "opozycją niemiecką" a Londynem przyjmując słowa
Hitlera za wiarygodne "propozycje pokojowe". Stąd też nie ustawała aktywność
dyplomatyczna Watykanu zmierzająca do zakończenia wojny (bez względu na
los podbitych państw i narodów - Polska, Czechosłowacja, Austria). Obok
kanałów oficjalnych kontaktów z OL Rzeszą (poprzez ambasadora Niemiec przy
Watykanie - D. von Bergena oraz poprzez nuncjusza w Berlinie - msgr.
C. Orseniego), obok nieoficjalnych kontaktów z przedstawicielami "opozycji”
antyhitlerowskiej (w dalszym ciągu działał J. Muller - agent Abwehry i o. Leiber)
wykorzystany został nieoficjalnie, ale jednak oficjalny kanał kontaktów - przez
Rząd Republiki Włoskiej.
Przebywając w HI Rzeszy, minister spraw zagranicznych Italii - G. Ciano,
w dniu 2 października 1939 roku rozmawiał z Hitlerem n i "utworzenia państwa
szczątkowego • Polski". W notatce sprawozdawczej niemieckiego MSZ czytamy:
"Ffihrer... z wielu względów pragnąłby, aby Rzesza Niemiecka była możliwie
najmniejszym stopniu obciążona odpowiedzialnością za istnienie polskiego pań
stwa szczątkowego... Forma, jaką by to państwo posiadało, byłaby całkowicie
zdeterminowana jego dążeniem do pokoju i przywróceniem należytych ekono
micznych i politycznych warunków... Nie mogłoby dłużej stanowić militarnej
groźby dla Niemiec, nie mogłoby angażować się w intrygi polityczne między
Niemcami i Rosją... Trwałość »polskiego państwa szczątkowego* zależna byłaby
od reorganizacji etnograficznej (eksterminacja, przesiedlenia - w tym na Syberię przyp. ER), ludność liczyłaby minimum 8 - 1 0 mln.”“ .
Opinie Hitlera, dotyczące Polski i losów narodu polskiego były przekazywane
Mussoliniemu wielokrotnie. Stale zabiegał on o uzyskanie deklaracji Hitlera
potwierdzających zamiar "odbudowania Polski". Uzyskiwane opinie strona
włoska przekazywała do Watykanu (np. o wymianie poglądów m.in. w sprawie
Polski w styczniu 1940 rokuu oraz w marcu 1940 r)2D. Kontakty między rządem
17 A. Hitler: Przemówienie w Reichstagu dnia 6 października 1939 r. Za: A. Bullock: "Hitler. Stu
dium tyranii". Wyd. Czytelnik, Warszawa 1970, t II, a. 349-351.
'* A. Hitler: Rozmowa z G. d a n o . Fragment nt. utworzenia "państwa szczątkowego na terenie
Polski" 2 października 1939 r. w: SPW, opcit., s. 105 - 106.
” B. Mussolini: List do Hitlera. Za: F. Haider: "Dziennik wojenny...’, op cit, 1.1, s. 209-210.
M A. Hitler: List do M ussoliniego, [w;] SPW, op cit.^.148-149
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Wioch a Piusem XII i Watykanem utrzymywane byty m in. przez msgr F. Borgongini-Duca • nuncjusza papieskiego w Berlinie; przez M. Pignatiego b. sekretarza generalnego Towarzystwa Jezusowego, wówczas doradcę Mussoliniego. Podtrzymywało to złudne nadzieje Piusa XII, iż uda się doprowadzić do
zakończenia wojny na Zachodzie (chociaż, jak w innych przypadkach prowadzo
nych rozmów, z założeniem iż dokona się tego kosztem Polski, Czechosłowacji,
Austrii i in. państw).
Udział Polski w koalicji antyhitlerowskiej (Rząd RP na Emigracji i jego
działania; Armia Polska • Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie a potem na Wscho
dzie i ich udział w walkach; Ruch Oporu - cywilny oraz wojskowy w Kraju itd.)
rzekomo ograniczał pole manewru dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej i
Piusa XH w sprawach dotyczących Polski. Rodził on rzeczywiście przestanki na
cisków przedstawicieli DL Rzeszy na Watykan dla wymuszenia interwencji koś
cielnych czynników na rzecz ograniczenia ich aktywności, a jednocześnie zmuszał
czynniki watykańskie do stałego lawirowania między naciskami niemieckimi
a żądaniami polskimi (także ze strony Francji, Wielkiej Brytanii i po części Sta
nów Zjednoczonych) potępienia zbrodni niemieckich w Polsce, uznania przez
Watykan Rządu RP na Emigracji, moralnego poparcia dla walczącego narodu
polskiego.
♦ ♦ *
Wizję "nowej Polski" - czy jak mówił Hitler "polskiego państwa
szczątkowego" - wyznaczała stTona niemiecka. I taką właśnie wizję zdawał się
dopuszczać Pius XII i Kuria Rzymska. Mieściła się w tym nadzieja, iż poprzez
ustępstwa (także wobec żądań tzw, "opozycji antyhitlerowskiej") otworzy się per
spektywę rokowań i zakończenia wojny na Zachodzie. Konsekwencją byłoby za
kończenie "z powodzeniem" prób "ratowania Polski", chociażby z jej ograniczo
nym terytorium oraz suwerennością. Oczywiście, Watykan nie mógł znać ludo
bójczych planów hitlerowców - nie mógł znać ich wówczas! Ale przecież, gdy
wydawano kolejne tomy (tom I - w roku 1967, tom ostatni - 10 - w roku 1980)
dokumentów dyplomatycznych Watykanu - ADSS, obrażających jego działania
w czasie II wojny światowej, znane były liczne okoliczności zbrodni hitlerowskiej
i jej zakres. Jednakże we "Wstępach..." do poszczególnych tomów serii zawarto
różne oceny wydarzeń tamtego okresu, ale nie pomieszczono żadnych uwag kry
tycznych o polityce Piusa XII i Stolicy Apostolskiej jako całości.
Polacy - zarówno Rząd na Emigracji, jak i władze Polski Podziemnej
(Delegatura Rządu RP na Kraj, Komenda Główna ZWZ - AK) nie dopuszczały
myśli o ewentualnym zaakceptowaniu zarówno samej agresji Niemiec i ZSRR
przeciwko Polsce, jak i ich skutków. Nie były też akceptowane działania stron
trzecich - w tym Stolicy Apostolskiej - jeśli sprzeczne były one z określanym
przez stronę polską interesem naszego narodu i państwa. Oczywiście nie byliśmy
wówczas w stanie przeciwdziałać skutecznie decyzjom stron tTzecich (tak
Niemiec, jak i ZSRR a także Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych - sprawa
granic, sprawa suwerenności powojennej Polski: decyzje konferencji w Teheranie,
Jałcie i Poczdamie i in.) - mają one swoje "zasługi" w kształtowaniu wojennych
i powojennych losów Polski. Ale przynajmniej dzisiaj (1994 r.) - trzeba
-
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przekreślać uproszczone sądy i miły o działaniach tych stron; w tym także Stoli*
cy Apostolskiej, gdy naruszała ona zasadę określoną w Konkordacie z roku 1925,
iż niedopuszczalne jest "uczestniczenie w porozumieniach* i "branie udziału w
naradach", które "mogłyby przynieść szkodę Państwu Polskiemu".
A oto dalsze przykłady działań Stolicy Apostolskiej w sprawach Polski.

S T O L IC A A P O S T O L S K A W O B EC R Z Ą D U R P NA
E M IG R A C JI
30 września 1939 r., w Paryżu, zgodnie z Konstytucją RP (1935 r.), powołany
został, na mocy decyzji ustępującego Prezydenta RP - Ignacego Mościckiego, no
wy Prezydent RP - W. Raczkiewicz21. Również 30 września 1939 p . Prezydent zgodnie z konstytucyjnymi uprawnieniami - powołał na stanowisko Premiera
Rządu na Emigracji oraz równocześnie na stanowisko Naczelnego Wodza Pol
skich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego22. W tym samym dniu Premier
i Prezydent RP powołali Rząd RP na Emigracji z siedzibą w Paryżu • Angers
i przyjęli dnia 1 października 1939 r., określoną w Konstytucji RP, przysięgę je
go członków29. W ten sposób utrzymana została ciągłość istnienia • "de iure" Państwa Polskiego. Rząd RP na Emigracji został natychmiast uznany przez Rząd
Francji (ambasadorem pozostał nadal L.N06I), 4 października - przez Rząd Wiel
kiej Brytanii (ambasadorem pozostał nadal H.Kenard), 2 października - przez
Rząd USA (ambasadorem pozostał nadal A. Biddel-Drexell).
Po utworzeniu Rządu RP na Emigracji, ambasador RP w Watykanie K. Papeć złożył w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej notę informującą
o tym fakcie. 6 października 1939 r. skierował raport na ręce ministra spraw za
granicznych w Rządzie RP - A. Zaleskiego, w którym donosił:
"Notyfikacja objęcia władzy przez Pana Prezydenta, jak również notyfikacja
nowego Rządu, nie napotkały na żadne zastrzeżenia natury prawnej ze strony
Watykanu... Sekretariat nie wydaje się spieszyć z wyciągnięciem praktycznych
konsekwencji z nowego stanu rzeczy. Nuncjusz Cortesi, który powinien był jak
najprędzej znaleźć się przy Prezydencie we Francji, zajęty jest na razie akcją na
rzecz uchodźców w Rumunii. Wczoraj poruszyłem tę sprawę wobec Kardynała
Sekretarza Stanu, Maglione, mówiąc mu, iż liczymy się z szybkim przeniesieniem
nuncjatury do Francji. Na razie nie otrzymałem odpowiedzi. Sądzę, że Watykan
obserwuje uważnie stanowisko Włoch w tej sprawie. Na razie... główną troską
Papieża wydaje się być ciche współdziałanie z reżimem faszystowskim nad
utrzymaniem neutralności Włoch i tym, co się nazywa lokalizacją konfliktu
europejskiego". Stąd też sympatia dla wszystkich miraży przyspieszonego
pokoju..."a*.
21 Zarządzenie Prezydenta RP I. M ościckiego z dnia 30 września 1939 w tp r. powołania W.
Raczkiewicza na stanow isko Prezydenta RP, [w:] SPW, op-rit, 3.98
a Nominacja gen. W. Sikorskiego na stanow isko Premiera R ządu RP na Em igracji, dnia 30
września 1939 r., [w:] SPW, opcit.,-s.l01
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SPW, opcH-A 102 103
34 K. Papeć; Raport dla ministra spraw zagranicznych rządu RP, A . Zaleskiego z dnia 6 p a ź
dziernika 1939 ^ [w:] E.Wiwrzyński: "Kazimierz Papeć z Watykanu do władz RP na Emigracji.
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Sprawa powrotu na urząd nuncjusza przy Rządzie RP msgr. F. Cortesiego
pojawiała się w kontaktach dyplomatycznych polsko - watykańskich wielokrotnie na przestrzeni kilku następnych la t Naciski ze strony ambasadora RP •
K. Papeś2*; plany Piusa XII skierowania C Cortesiego nie do Angers i Rządu RP
na Emigracji, ale do Polski - do tej wyimaginowanej 'nowej Polski” ('della nuova
Polonia") postulowanej w rozmowach z "opozycją antyhitlerowską" lub w kontak
tach bezpośrednich (poprzez ambasadora Niemiec von Bergena) i pośrednich
(poprzez Mussoliniego i Ciano) ze stroną niemiecką8 (zaniechane po protestach
amb. K. Papeć i ambasadora Francji przy Stolicy Apostolskiej - F.Charles-Roux);
zakaz ujawnienia przez kard. A. Hlonda treści korespondencji między nim
a Rządem RP we Francy, mówiącej o sformowaniu się nowych władz państwo
wych Polski na Emigracji8, wszystko to ujawniało i określało stanowisko Piusa
XII wobec istotnych interesów Polski.
Wspomniane wyżej listy (kard. Hlond - Rząd RP we Francji), ambasador RP
K. Papeć przedstawił kard. Maglione w Sekretariacie Stanu. 5 października 1939
roku kard. Maglione przedstawił teksty Piusowi XIL Dnia 12 października
kard. Maglione odnotował w swoim zapisie:
Tego Świątobliwość dostrzegł w listach... pewne niebezpieczeństwo, gdyby
listy zostały opublikowane... Dlatego Jego Eminencja Sekretarz Stanu (kard. Mag
lione) rozmawiał z kard. Hlondem doradzając mu nie publikowanie listów2*".
Tak więc pojawiły się dwie sprawy: uznanie Rządu RP na Emigracji oraz z tym związany - powrót nuncjusza na swe stanowisko przy rządzie RP.
Sprawa wznowienia działalności Nuncjatury przy Rządzie RP została
załatwiona połowicznie poprzez skierowanie do Francji nsgr A. Padniego
(decyzja Piusa XII - 22 grudnia 1939 r.; przyjazd Padniego io Francy - styczeń
1940 r.). Rząd RP nadal jednak oczekiwał decyzji Piusa XII o ponownym objędu
urzędu przez F. Cortesiego i wznowieniu działalnośd Nuncjatury (audiencja
K. Papeć u Piusa XII w dniu 31 marca 1940 r.2*) Msgr. A. Padni pełnił swe
obowiązki zaledwie kilka miesięcy - po kapitulacji Francji nie wyjechał wraz
z Rządem RP do Wielkiej Brytanii - pozostał jako edytor msgr. V. Valeriego,
nuncjusza przy Rządzie Republiki Francuskiej a później przy kolaboracyjnym
"rządzie" marsz. P. Pćtaina w Vichy. Przy Rządzie RP nadal nie było przedstawidela Stolicy Apostolskiej. Ale nawet ten niewiele znaczący krok Watykanu
Wybór listów z lat 1939-1967". (Dalej: Raporty KPapeź). Opracowanie w ramach programu
RPHI.46 - Akademia Nauk Społecznych - Instytut Religioznawstwa. Praca nie publikowana,
złożona w Archiwum b. Zakładu Historii Partii.
23 KPapeć: Raport dla A . Zaleskiego z dnia 23 października 1939 r , [w:] Raporty KPapeź,
op.dt^s. 48-49. l_ Maglione, kard: Notatka, [w:] ADSS, t.V], dok. nr 93, Watykan - 19 październi
ka 1939 r ., a. 168-169.
** E. Weitzsicker: Nota do Sekretariatu Stanu W atykanu - Stolicy Apostolskiej, [w:] Notatka
kard. Maglione - por. przypis nr 25.
8 W. Raczkiewicz: U st do kard. A . Hlonda, [w:] ADSS, tom III/l, dok. nr 25, Paryż dnia 1 paź
dziernika 1939, t. 93
* L. M ag lio n e, k a rd .: List do kard. A . Hlonda, [w :] A D SS, tom 111/1, d o k . nr 25, P ary * d n ia 1
października 1939, a. 93
* K. Papeź: Raport dla A. Zaleskiego z dnia 1 kwietnia 1940 r , [w:] Raporty K. Papeź, opcit
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(przyjazd msgr. A. Paciniego) wywołał protesty IŁ Rzeszy (wystąpienie ambasa
dora Niemiec von Bergena) skwapliwie odnotowane przez Sekretariat Stanu
i mające zasadnicze znaczenie dla późniejszych decyzji Piusa XII odwlekających
ustanowienie przedstawicielstwa Watykanu przy Rządzie RP. Wreszcie
obowiązki te przejął delegat apostolski w Wielkiej Brytanii (msgr. W- Godfrey maj 1943 r.). Tak więc przy Rządzie RP w wyniku decyzji Piusa XII - nie było
przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w okresie od 17 września 1939 r. do po
łowy stycznia 1940 r. oraz w okresie od 20 czerwca 1940 r. do połowy maja 1943
r. a właściwie - jeśli przyjąć, iż rozszerzenie zakresu obowiązków
msgr. W. Godfreya było rozwiązaniem połowicznym - nie było przedstawiciela
Stolicy Apostolskiej przy Rządzie RP przez cały, trudny czas wojny. Ostatecznie,
brak Nuncjusza przy Rządzie RP w okresie lat 1939 - 1945 był konsekwencją
przyjętej przez Piusa XII wizji rozwoju sytuacji politycznej w Europie i jego na
dziei, iż prowadzone tajne rokowania stron (preferowanych przez Stolicę
Apostolską) doprowadzą do wcześniejszego zakończenia wojny w Europie. Stoli
ca Apostolska zwlekała więc z uznaniem Rządu RP. na Emigracji, bo wówczas
musiałaby również rozwiązać sprawę swego przedstawicielstwa dyplomatyczne
go, a to - jak sądzono • uraziłoby Niemców utrudniając realizację "pokojowych
planów" na rzecz przyspieszenia zakończenia wojny.
Wspomniana wyżej nota amb. Papeć z początków października 1939 r.,
informująca Stolicę Apostolską o "objęciu władzy przez Pana Prezydenta i Rząd
RP” pokwitowana została przez Sekretariat Stanu stwierdzeniem, iż "została ona
odebrana” (jako "Nota 7071/1939"). W raporcie dla min. Zaleskiego, K. Papeć
stwierdzał - bez podstaw - iż 'Sekretariat Stanu przyjął notę do wiadomości" oraz
że oznaczało to "formalne uznanie obu aktów” (objęcie urzędu przez prezydenta.
W. Raczkiewicza oraz przez Rząd RP).
Tymczasem, dopiero w dniu 12 maja 1940 r. - po wielokrotnych interwencjach
amb. K. Papeć oraz po ataku niemieckim na Francję w dniu 10 maja 1940 r. Pius XH skierował do Prezydenta RP list, w którym pisał:
"...Dowiadujemy się z oficjalnej noty... że zostałeś powołany na ten wysoki
Urząd. Czytamy również... że postanowiłeś i masz zamiar nie tylko utrzymać
przyjazne stosunki między Stolicą Apostolską i Państwem Polskim, lecz i zacieś
niać je, co uważamy za rzecz najbardziej zgodną z mądrością polityczną...”30
Wprawdzie przy Stolicy Apostolskiej stale przebywał Ambasador K. Papeć,
ale nie oznaczało to formalnego uznania nowych władz państwowych Polski, zaś
nie skierowanie nuncjusza F. Cortesiego (podobnie jak to uczyniły potwierdzając akredytację swych przedstawicieli przy Rządzie RP - Francja, Wiel
ka Brytania, USA i szereg innych państw) stanowiło konsekwencję wyżej wskaza
nej - a szkodzącej interesom Polski - "gry dyplomatycznej" Stolicy Apostolskiej
i Piusa XH na rzecz "pokoju i zakończenia wojny".

30 Pius XII: List do Prezydenta W. Raczkiewicza, [w:J K. Papeó: "Pius XII a Polska 1939 -1949.
Przemówienia, Listy, Komentarze". Wyd. Studium • Roma, Rzym 1954, s. 24.
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R IB B E N T R O P W W A TY K A N IE OSKARŻA PO LAK ÓW
W pierwszych dniach marca 1940 r. stało się jasnym, iż kolejnym celem ataku
niemieckiego będzie Francja. Pośrednie cele; atak na Danię i Norwegię (4 kwiet
nia 1940 r.), stanowiły jedynie element przygotowań do generalnej ofensywy na
Zachodzie - przeciwko Francji ("Fali Gełb"). I dlatego wiosną 1940 r. Pius XII
podejmował zabiegi na rzecz zapobieżenia eskalacji konfliktu zbrojnego na Za
chodzie (działanie na rzecz niedopuszczenia do przystąpienia Italii do wojny; po
zytywne przyjęcie tzw. "propozycji pokojowych" Hitlera - przemówienia w dniu
30 stycznia i 24 lutego 1940 r.). Wystąpienia Hitlera i poufne działania Piusa XII
rozbudzały
nadzieje zapobieżenia rozwojowi konfliktu w
kręgach
"postmonachijeżyków" w USA i w Wielkiej Brytanii (rozmowy Sumner Welles'a podsekretarza stanu w USA z Hitlerem, Mussolinim i Ciano; wizyta Ribbentropa
w Rzymie i w Watykanie). W tym planie mieściła się również wizyta
Ribbentropa w Watykanie i przygotowywana audiencja u Piusa XII
"Inicjatywa pokojowa" Hitlera zawierała propozycję zakończenia wojny na Za
chodzie pod warunkiem uzyskania "wolnej ręki na Wschodzie". Ten "Wschód"
obejmować miał także Polskę, ale przede wszystkim ZSRR.
W trakcie audiencji u Piusa XII (11 marca 1940 r.) odnotowano przebieg roz
mowy Piusa XH z Ribbentropem (notował o. Leiber):
"Pius X II
"Zaczął mówić na temat wojny i pokoju. Ribbentrop wpadł ostro w słowo..."
Ribbentrop.
"Wasza Świątobliwość! Każda wymiana zdań na ten temat musi wychodzić od
podstawowej przesłanki, że Francja • i nie tylko Francja, lecz i Anglia - jeszcze
w roku 1940 prosić będą Niemcy o pokój."
P. Tak Wasza Ekscelencja może to z pewnością przewidywać? Szczęście wo
jenne jest złośliwie zmienne.”
"R: Powtarzam, Wasza Świątobliwość, że jeszcze w tym roku Francja i Anglia
będą nas prosić o pokój."
"P.\ A co na to powie naród niemiecki?*
"R: "Również naród niemiecki wyraża pogląd, że jeszcze w tym roku Francja
i Anglia będą nas prosić o pokój..."
"P.: Czy taki jest również pogląd Kanclerza Rzeszy?"
"R: Tak. Fuhrer wie, że jeszcze w tym roku prośba zostanie przez naszych
przeciwników złożona..."J1
Hitler liczył na zwycięską - i już przygotowaną - ofensywę na Zachodzie. Jed
nakże nie przekreślał nadziei Piusa XII, iż uzyska swobodę działania na Wscho
dzie. Jak wynika z notatek sprawozdawczych (Tardiniego, Maglione, Leibera i in.
51 P. Leiber, o.: Relacja z rozm ow y Piusa X II z Ribbentropem w Watykanie, »• dniu I I marca
1940 r , (w:) ADSS, tom I, i. 69
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• w tym niemieckich) w trakcie rozmowy z Papieżem, Ribbentrop gwałtownie
atakował komunizm i bolszewizm. Interpretowano ten fakt, jako próbę umocnie
nia układu motywacyjnego w myśleniu Piusa XII dla skłonienia go do działań na
rzecz poparcia kolejnych "propozycji pokojowych" Hitlera. Akcentując swe
"pokojowe intencje" (a jednocześnie swój anty komunizm), Ribbentrop starał się
również uzyskać wpływ na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, by nie
dopuścić do przystąpienia USA do wojny (trwała przecież wizyta Welles'a w Eu
ropie)...
Na drodze "pokojowym rozwiązaniom", które proponowali Niemcy (zarówno
kręgi skupione wokół Hitlera, jak i tzw. "opozycja antyhitlerowska") piętrzyć się
miały - z winy Polaków i Polski - trudności, intrygi, przeciwdziałania w różnych
płaszczyznach • politycznej, militarnej...
Od pierwszych dni wojny, tak ze strony Polski (kard. A. Hlond, amb. Papeć),
jak i ze strony przedstawicieli Francji i Wielkiej Brytanii wielokrotnie podnoszone
były żądania nie tylko potępienia przez Piusa XII samej agresji na Polskę, ale
również zbrodni dokonywanych w Polsce przez Wehrmacht i inne paramilitarne
oraz policyjne formacje niemieckie (mordy na ludności cywilnej i jeńcach wojen
nych na linii frontu i po jego przejściu; późniejsze aresztowania i zesłania do już
istniejących i formowanych dopiero obozów koncentracyjnych; egzekucje publicz
ne m in. w Bydgoszczy, Wawrze, Palmirach i in.; masowe wysiedlenia ludności
polskiej z terenów inkorporowanych do Rzeszy - Pomorze, Wielkopolska, Śląsk,
Ziemia Łódzka, Ziemia Ciechanowska, Suwalszczyzna). Stolica Apostolska i sam
Papież • milczeli...
Dlaczego?
Według powojennych ocen niemieckich, zginęło w Polsce lub zaginęło w okre
sie przed wybuchem wojny i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku około 13
- 16 tysięcy Volksdeutschów. Do pierwszych dni stycznia 1940 r. określano ich
liczbę na około 5,5 tysiąca osób. Po wojnie - nawet wcześniejsza liczba: 13 • 16
tysięcy - została zakwestionowana przez Niemców (np. F. Herse - na podstawie
dokumentów RSHA) i podawano liczbę 4,859 osób. Tymczasem w styczniu
1940 r. - w okresie przygotowywania wizyty Ribbentropa w Watykanie - za
częto liczbę zabitych i zaginionych określać w wysokości 58 tysięcy osób
(zidentyfikowanych rzekomo i zaginionych: 13 tysięcy + 45 tysięcy) Wszystkich
mieli zamordować Polacy.
Ribbentrop, przybywając do Watykanu, przywiózł ze sobą nowowydane
broszury Ministerstwa Propagandy Rzeszy mówiące o rzekomych zbrodniach Po
laków52. Informacje tego typu byty wielokrotnie wykorzystywane w kontaktach
dyplomatycznych i tajnych (z "opozycją") między przedstawicielami Niemiec
i Watykanu. Na przemian z protestami i oskarżeniami (po kilku publikacjach
w "L'Osservatore Romano" n t prześladowań niemieckich w Polsce i po audy
cjach "Radio Citta del Vaticano") amb. Niemiec - D. von Bergen usiłował •
" Die Pobtiadte Grue/ttten ta den VoHsdeut»chea in Pokn, Berlin 1940
K. Ludu VoDadeutsdie SoJdttai unter F aktu Fthnen. Titstcłienbericht ran da t tnderen
Front tu t dem FeSdzug der 18 Ttge, Poaen (Poznań - przjrp. ER) - Bertin, 1940
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zaprzeczając zbrodniom dokonywanym przez Niemców - wskazywać na Pola
ków, jako tych, którzy dokonywali mordów na "bezbronnych Niemcach”. W cza
sie wizyty w Watykanie, Ribbentrop - przekazując wyżej wspomnianą broszurę prosił kard. Maglione o wręczenie jej Piusowi XIfD. W trakcie rozmowy z
kard. Maglione, w odpowiedzi na zarzuty z jego strony dotyczące prześladowań
ludności cywilnej i kleru w Polsce, Ribbentrop stwierdził, iż wprawdzie "mogły
mieć miejsce akty odwetu wobec Polaków winnych zbrodni”, ale były one spon
taniczne a w okresie kampanii wojennej w Polsce wynikały z faktu angażowania
się Polaków - w tym kleru polskiego • w działalność przeciwko Wehrmachtowi
i formującym się okupacyjnym władzom niemieckim.
Jeśli chodzi o kler, Ribbentrop wskazywał jego angażowanie się przeciwko
OL Rzeszy również w samych Niemczech (około 7 tysięcy procesów przeciwko
katolickim duchownym - Tfihrer jest przygnębiony tym faktem")34.
Skargi ze strony UL Rzeszy i jej przedstawicieli dotyczące działalności poli
tycznej kleru przyjmowane były życzliwie przez Sekretariat Stanu. W trakcie
rozmowy Maglione • Ribbentrop poruszony został ten problem:
Maglione:
"Watykan • Stolica święta wydała odpowiednie instrukcje, które dotyczą kleru
niemieckiego... Mogą być czasem naruszone... Kler całą swoją aktywność
(powinien) kierować na działalność duszpasterską., nie na politykę...”
Ribbentrop:
"Także w Polsce duchowni nie powinni zajmować się polityką skierowaną
przeciwko Niemcom."
Maglione:
"Można będzie zażądać od kapłanów polskich, by się uspokoili i myśleli
wyłącznie o swoich zadaniach duszpasterskich, a nie przysparzali trudności
władzom okupacyjnym..."*
Informacje dotyczące prześladowań niemieckich w Polsce, wpływające do Sek
retariatu Stanu ze strony polskiej (m.in. przygotowywane przez kard. A Hlonda
na podstawie - niestety szczątkowych - relacji docierających do Rzymu), a także
przedstawiciela Niemiec (protesty, informacje własne o "zbrodniach" polskich)
stwarzały w Watykanie stan stale deklarowanej nieufności wobec obu stron prze
de wszystkim polskiej. Np. w odpowiedzi na interwencję a mb. K. Papeś u kard.
Maglione (19 stycznia 1940 r.) przypominającego, iż Sekretariat Stanu dysponuje
94 L. Maglione: Notatka z rozm ow y z Ribbentropem, [w:] ADSS, tJ, dok. nr 258, Watykan dnia
11 marca 1949, a. 387 - 390.
Akten zur deutschen auswtrtigen Politik (dalej ADAP) Seria III, tom VIII, nr 668, a. 704-706.
Wyd. tmpriemerie Nabonale, Baden-Baden, 1956.
M L. Maglione: Notatka z rozm ow y z Ribbentropem w W atykanie, dnia I I marca 1940 r. :
"Akten zur deutschen auswArtigen Politik* (dalej ADAP) Seria III, tom VIII, nr 668, a. 704-704.
Wyd. Impremerie National, Baden-Baden, 1956.
* L. Maglione: Notatka informacyjna dla C. O nenigo kard. nuncjusza papieskiego w Berlinie.
[w:] ADSS, tom I, dok. nr 269, Watykan - dnia 19 marca 1940 r , a. 406-408
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obszernymi materiałami zawierającymi konkretne informacje o sytuacji w Polsce,
ale ich nie publikuje i przeciwko zbrodniom nie protestuje, kard. Maglione
odpowiedział:
"...Sprawa jest specjalnie drażliwa, bowiem Niemcy udowadniają i piętnują
nieścisłości informacji lub uciekają się do represji..."*
Dążąc do uzyskania "obiektywnych" informacji o sytuacji w Polsce Watykan
naciskał Niemców, by wyrazili zgodę na wyjazd do Polski "niezależnego" obser
watora. Niemcy - oczywiście - propozycję zgłoszoną przez kard. Maglione i
Piusa XH (w czasie spotkania z Ribbentropem w dniu 11 marca 1940 r.) odrzuci
li. Tym niemniej Stolica Apostolska milczała i na temat zbrodni niemieckich nie
wypowiadała się z braku "obiektywnych" danych. By do sprawy nie wracać, war
to dodać, iż po ataku niemieckim na ZSRR (1941 r.) Watykan wysunął nowe
"argumenty" za koniecznością milczenia. Amb. Papeć raportował w dniu 1 lipca
1941 r.:
"W okresie wojny polsko - niemieckiej nie było w Watykanie wątpliwości
(? - przyp. ER), że sprawa nasza jest słuszna a agresja niemiecka zbrodniczą. Nie
zdobyto się jednak wówczas na wystąpienie w obronie Polski... Zagadnienie, po
której z dwu walczących stron jest słuszność, stało się jeszcze trudniejsze do
rozwiązania, gdy konflikt rozszerzył się i świat anglo • saski stanął przeciwko
germańsko - włoskiemu. W ostatnim rozszerzeniu walki, gdy stała się ona hitle
rowsko - bolszewicką, Watykan nie może przyznać racji żadnej ze stojących prze
ciwko sobie stroa Zmieniła się też... sytuacja Polski w oczach Watykanu. Już nie
jest ona jedynie niesłusznie napadniętym krajem przez Niemców; jest ona rów
nocześnie jednym z elementów frontu antyniemieckiego; na froncie zaś tym - w
chwili obecnej - stoi również bolszewizm, co utrudnia jeszcze bardziej wypowie
dzenie się Watykanu za Polską."37
Rzecz jasna, że w świetle takich faktów, tzw. "uniwersalne zasady etyczne"
katolicyzmu zostały pominięte a funkcjonowała chyba, znana z dziejów Kościoła,
"zasada dyspensacji" dopuszczająca usprawiedliwienie zbrodni (jakiejkolwiek),
jeżeli służyć by to miało "celom nadrzędnym" lub "interesom Kościoła".
Pierwsza, publiczna wzmianka o zbrodniach niemieckich w ogóle, a w szcze
gólności wobec Polski i narodu polskiego, padła z ust Piusa XII dopiero w dniu
2 czerwca 1945 roku, w przemówieniu do Świętego Kolegium Kardynalskiego.
Wydaje się iż nieco za późno*.
Rzecz jasna, iż Konkordat nie zobowiązywał strony kościelnej do bronienia
interesów Polski. Ale w okresie H wojny światowej i w obliczu zbrodni niemiec
kich milczenie było pośrednio zajęciem stanowiska w tej sprawie "moralnej" i po
średnio godziło w interesy Polski i narodu polskiego (podobnie jak i w interesy
wszystkich zniewolonych przez Niemcy narodów).
54 K. Papeć: Raport dla Zaleskiego z dnia 19 stycznia 1940 r t [w:] Raporty K. Papei, op. cit. a. 75
57 K. Papeć: Raport dla Zaleskiego z dnia 1 lipca 1941 r , [w:) Raporty K. Pape<, op.cit., s.
130-131
* Pius XII: Przemówienie do członków św iętego Kolegium Kardynalskiego. 2 czerwca 1945 r.,
Iw:] ADSS, tom 3/2, s. 907
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R Z U C IĆ L E N IW Y C H PO LA K Ó W NA KOLANA
Kiedy wieść o spotkaniu Piusa XII z Ribbentropem została rozpowszechniona
w świecie przez prasę aliancką, kiedy podjęta została szeroka kampania krytyki
pod adresem Stolicy Apostolskiej i Piusa XII, wyraz zaniepokojeniu środowisk
polskich na Zachodzie dał oficjalny wówczas organ prasowy Rządu RP, wydawa
ny w Paryżu "Głos Polski" (13 marca 1940 r.). Opublikowano w nim krytyczny
artykuł pt. Audiencja w W atykanid<H. Watykańskie kręgi dyplomatyczne nie
reagowały wcześniej w jakiś szczególny sposób na krytykę ze strony prasy fran
cuskiej, brytyjskiej czy amerykańskiej. Natomiast przeciwko redakcji dziennika
"Głos Polski" oraz - w trybie dyplomatycznym - przeciwko Rządowi RP podjęto
gwałtowną kampanię. Było niewątpliwie "łatwiejszym" dla watykańskiego Sekre
tariatu Stanu zaatakowanie strony polskiej, niż rządów Wielkiej Brytanii czy
Francji. Rząd kraju okupowanego przez Wehrmacht • złożony z członków
"umiłowanego narodu niemieckiego” - jak to mówił Pius XII w czasie spotkania
z Ribbentropem i przy innych okazjach - nie mógł się bronić. Nadto, atakując
Polaków, pośrednio można było poddać krytyce stronę aliancką - prasę i rządy.
A powód przecież był... Ostatecznie, mimo istnienia i aktywności "post • mona
chijskich" kół we Francji i Wielkiej Brytanii, nie podjęły one sugerowanych przez
Watykan w tajnych rokowaniach, kroków na rzecz przyjęcia "pokojowych" propo
zycji Hitlera i tzw. opozycji antyhitlerowskiej. A w tę właśnie sprawę za
angażował się Pius XIL
Jak wskazaliśmy wyżej, do Francji - jako chargć d'affaires przy Rządzie RP w styczniu 1940 r. przybył, zamiast nuncjusza msgr. F. Cortesiego,
msgr. A. Pacini. Pierwszy swój raport dla Sekretariatu Stanu w sprawach pol
skich Padni skierował właśnie w związku z artykułem w "Głosie Polski".
Stwierdzał:
"Artykuł ekspresyjnie i dokładnie wyraża uczuda większości Polaków
żyjących we Francji a przede wszystkim w Paryżu ...40
Na marginesie trzeba zaznaczyć, iż w prasie konspiracyjnej w kraju - m.in.
w "Biuletynie Informacyjnym" - zamieszczone były również bardzo krytyczne opinie dotyczące Piusa XII i jego milczenia w obliczu zbrodni niemieckiej a także
jego spotkania z Ribbentropem.
Na tekście raportu, kard. Maglione odnotował uwagę, iż artykuł "demonstruje
niesprawiedliwość i niewdzięczność. Ojciec Święty i ja rozmawialiśmy z
Ribbentropem o sytuacji w Polsce"11.
Jakie to były w swej treśd rozmowy, wskazaliśmy wyżej. W odpowiedzi na
raport Padniego, kard Maglione przekazał mu 22 marca 1940 r. informację:
"Przekazałem do wiadomośd Ojca świętego informację o artykule dziennika
»Głos Polski*... dotyczącym
wizyty Ministra Spraw Zagranicznych w
" A. Pacini: Raport dla kard. M aglione z dnia 13 marca 1940 r.. [w:] ADSS, tom 1. dok nr 262,
Paiyż dnia 13 marca 1940 r„ a. 396
* Ibidem.
41 L Maglione: Notatka, [w:] ADSS, tom I, dok. nr 270, Watykan dnia 19 marca 1940 r„ a 408.
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Watykanie... Artykuł był smutnym zaskoczeniem dla Najwyższego Kapłana.
Autor artykułu demonstruje niezrozumienie, że stanowisko Stolicy Świętej więżę
się z działaniami na rzecz rozwiązania trudnych problemów międzynarodo
wych".*1
O to właśnie chodziło! Złudne papieskie nadzieje na zapobieżenie rozszerza
niu się konfliktu, na skłonienie Francji do rozejmu przed uderzeniem niemieckim
na Zachodzie... A z polskich spraw? Jedynie uspakajanie Niemców, iż Watykan
dostrzega fakt rzekomych zbrodni polskich na mniejszości niemieckiej w Polsce
przed wybuchem wojny oraz rzekomych zbrodni, popełnionych przez Wojsko
Polskie w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. To w tym właśnie czasie Pius XII
"ratował pokój" przez kontakty (via Mussolini) z władzami OL Rzeszy oraz (via
Leiber i J. Mtlller) z Abwehrą i tzw. "opozycją niemiecką”. Ale przecież to w tym
czasie (17 marca 1940 r.) na przełęczy alpejskiej na Brenerze Hitler i Mussolini
uzgadniali ostatnie plany uderzenia na Francję.
Kardynał Maglione polecał dalej Padniemu:
"Nie podoba się Ojcu Świętemu, że taki artykuł mógł gościć na łamach oficjal
nego organu Rządu polskiego w Angers (nb. był to rząd jeszcze nie uznany ofi
cjalnie przez Watykan, pozbawiony obecnośd nuncjusza - F. Cortesiego; amb.
K.Papeś był traktowany przede wszystkim jako ambasador byłego rządu RP z
okresu przedwojennego, któremu "łaskawie" pozwalano na azyl w Watykanie! przyp ER.). Proszę zatem Waszą Eminencję o podjęde interwencji wobec kompe
tentnych władz i wystąpienie z żądaniem udzielenia stosownej satysfakcji."*3
Mimo natychmiast przeprowadzonych rozmów z władzami polskimi
powstały opóźnienia w załatwieniu żądań papieskich Msgr. Parini donosił kard.
Miglione dnia 2 kwietnia 1940 r.:
"Opóźnienie wynikło z natury leniwych Polaków ,, którzy zawsze mówią:
'Jutro!" - a w częśd z powodu rozproszenia instytucji i osób odpowiedzialnych...
Spotkanie z nimi jest trudne... »Głos Polski* drukuje się w Paryżu, gdzie
przebywają prawie wszyscy dziennikarze i redaktorzy. Mam kontakty z Minis
terstwem Propagandy, gdzie znajdują się elementy ultranacjonalistyczne**.
Zaznaczmy, iż tam gdzie Pacini dostrzegał "ultranacjonalizm", tam przecież
było jedynie patriotyczne zaniepokojenie środowisk polskich podobnie jak w oku
powanym kraju, tak i w Paryżu. Ale Pacini szedł dalej w swych insynuacjach.
Pisał więc w swym raporcie:
"Liczni w Paryżu autorzy polscy spotykają się często z dziennikarzami fran
cuskimi z lewicy; stąd wynikają liczne w swej formie i treści opinie
i sentymenty. Wyjaśniałyby one rozbieżności ocen..."*3
** L. Maglione: Pismo do A . Padniego - Informacja, [w:J ADSS, tom I, dok. nr 273, Watykan dnia
22 marca 1940 r„ a.411.
43 Ibidem
M A. Pacini: Raport dla kard. L. Maglione, [w:] ADSS, tom I. dok. nr 275, A Paryż - A ngen dnia
2 kwietnia 1940 r , t. 413 - 415
45 Ibidem
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Na interwencję Paciniego "wdrożono surowe dochodzenie wobec autora arty
kułu i redaktora pisma...*, "ustanowiono w »Głosie Polski* cenzora, by pilnował,
iżby w prasie polskiej nie mogły pojawić się artykuły, które mogłyby godzić w
uczucia religijne Polaków*. Nadto "podano iż »Głos Polski* został zakazany do
czytania i kolportażu w wojsku...". 28 marca 1940 r. "na posiedzeniu Polskiej
Rady Narodowej zobligowano m.in. A. Zaleskiego do skierowania do
Najwyższego Kapłana słów szacunku i hołdu oraz podziękowania (za
dotychczasową obronę spraw Polaków) w imieniu całego narodu polskiego*.
2 kwietnia 1940 r. ponownie obradowała Polska Rada Narodowa, która
"zwróciła się do Ojca Świętego ze słowami uległego hołdu, wdzięczności i sy
nowskiego przywiązania". Pacini donosił również, iż " osobiście przybył do Pary
ża Pan Ignacy Paderewski, przebywający w Szwajcarii, by wyrazić stanowisko
w tej sprawie” (dodajmy, iż 80 letni wówczas I. Paderewski był ciężko chory zmarł w USA w 1941 r.). Pacini kończył swój raport słowami:
"Wyrażono wobec mnie nadzieję, że wszystkie powyższe wystąpienia
świadczące o synowskiej uległości wobec Najwyższego Kapłana ze strony naj
wyższych władz polskich mogą przynieść pociechę Ojcu świętemu za uczynioną
zniewagę. Wyrażono najgłębszy dlań szacunek padając na kolana, by ucałować
skraj świętej Purpury (»della Sacra Porpora*)"*7
Gdybyż działania Piusa XII mogły wówczas - dzięki temu "rzucęniu-padaniu
na kolana" czołowych przedstawicieli władz i rządu RP - przynieść Polsce jakie
kolwiek ulgi i zmianę losu narodu pod okupacją , może warto byłoby - na zasa
dzie "rachunku strat i zysków” - uznać sens takiego poddawania się naciskom
Watykanu i takiego upokorzenia.
Ale...

N O W E "IN IC JA T Y W Y PO K O JO W E " - D A LSZE
M IL C Z E N IE W O B EC Z B R O D N I
W momencie zarysowania się klęski wojsk francuskich i brytyjskich w maju
1940 r., Pius XII podjął "nową inicjatywę pokojową" na rzecz rozejmu z Niem
cami i zakończenia wojny na Zachodzie (koniec maja 1940 r.). Po kapitulacji Fran
cji - 26 lipca 1940 r. - w przededniu "bitwy o Anglię", Pius XII ponownie wdał
się mediacje między Niemcami i Wielką Brytanią, działał na rzecz niedopuszcze
nia do przystąpienia USA do wojny. W jesieni 1940 r. oraz na wiosnę 1941 r.
znów próbował, "montować" front państw zachodnich przez swą "misję
pokojową" i to w przededniu ataku na ZSRR. W koncepcjach Watykanu widzia
no perspektywę wspólnego frontu antykomunistycznego oraz możliwości ekspan
sji katolicyzmu na Wschodzie. Są to problemy wymagające kontynuacji badań przede wszystkim dostępnych źródeł watykańskich (nie mówiąc o tajnych archi
wach Stolicy Apostolskiep i "odtajnianych” źródeł zachodnio-europejskich.
4*

Ibidem

a Ibidem
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Zbrodnia wobec Polski i narodu polskiego dokonywała się nie tylko na polach
wrześniowej bitwy 1939 r. oraz nie tylko pod okupacją niemiecką, ale także na
zajętych - a jak wskazywaliśmy wyżej "spisanych na straty" - Ziemiach Wschod
nich Polski: na dzisiejszej Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi i Litwie.
Do Watykanu docierały informacje z tych obszarów. Dotyczyły one zarówno
antypolskich działań nacjonalistów ukraińskich we wrześniu-listopadzie 1939 r.
(działania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów; dywersja przeszkolonych w ro
ku 1939 przez Abwehrę w Niemczech członków OUN; mordy i napady na
żołnierzy WP i ludność cywilną; rabunki i podpalenia) jak i działań jesiennych
oraz wiosenno-letnich samych władz radzieckich (aresztowania Polaków, roz
strzeliwania, więzienia, deportacje setek tysięcy ludzi w głąb ZSRR • do łagrów,
na osiedlenie). Raporty o sytuacji (wbrew szerzonym opiniom, nie obejmowały te
prześladowania - poza naciskiem ekonomicznym - księży katolickich na terenach
zajętych przez ZSRR) docierały do Watykanu przez kard. A. Szeptyckiego, przez
nuncjusza papieskiego w Budapeszcie - msgr. A. Rottę, przez różne osoby
przebywające - legalnie i nielegalnie - do Watykanu.
Z przetłumaczonych dotychczas dokumentów watykańskich (ADSS) wynjka,
że ówczesna polityka Piusa XII i Sekretariatu Stanu obliczona była na wykorzys
tanie faktu przyłączenia Ziem Wschodnich RP do ZSRR dla ułatwionej - jak
złudnie zakładali kurialiści watykańscy - penetracji "misyjnej ’ obszaru radziec
kiej Ukrainy (zwłaszcza!) a także innych terenów ZSRR przez Kościół rzymskoka
tolicki a przede wszystkim przez Kościół unijny. Tym wyraźniejsza stała się linia
polityki watykańskiej po ataku niemieckim na ZSRR i zajęciu tych obszarów
przez armię niemiecką, po ustanowieniu tam okupacyjnej administracji niemiec
kiej i ukraińskiej (znany fakt kolaboracji ukraińskich nacjonalistów z Niemcami).
Watykan zdawał się liczyć - dokonując nowych podziałów i przydziałów obsza
rów administracji kościelnej i jej jurysdykcji - na realizację tych samych celów,
których wizja funkcjonowała nieomal od tysiąclecia (1054 r.): ograniczenia
wpływów Kościoła prawosławnego i rozszerzenia wpływów katolicyzmu na
Wschodzie. Stąd nie było potępień zbrodni radzieckiego NKWD, ale nie było też
potępienia zbrodni hitlerowskich na tym terenie; nie było potępienia zbrodni do
konywanej na ludności polskiej - ale i w walce np. z partyzantką radziecką
i ludnością jej sprzyjającą - przez nacjonalistów ukraińskich (OUN "banderowcy", OUN - "melnykowcy", Ukraińska Powstańcza Armia, policja ukra
ińska, formacje para- i militarne jak 14. SS Schfltzende Division "Galizien" i in.);
nie było potępienia zbrodni dokonywanej przez Niemców i nacjonalistów ukraiń
skich na Żydach.
♦ » ♦
Presja, wywierana na Rząd RP w czasie wojny, by uznawał jedynie jako
słuszną i "służącą obronie Polaków" politykę watykańską, ma swój rezonans we
współczesności. Cele polityki wschodniej Watykanu - w jej zasadniczych liniach nie uległy zmianie. Utworzenie NATO w roku 1949 i przyjęcie do NATO
Republiki Federalnej Niemiec (1955 r.) stworzyły nadzieję zawiązania wspólnoty
antykomunistycznej na Zachodzie Europy. "Zimna wojna" niszcząca kraje socjalis
tyczne w płaszczyźnie ekonomicznej pozwoliła na "rozbicie" "komunistycznego
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systemu”. Dzisiaj i sam Watykan i "powszechna opinia publiczna" (rzekomo
również "powszechna” w Polsce) akceptują fakt zaangażowania się Watykanu
i papiestwa w tę batalię ”o wolność i demokrację” w obszarach Europy
Środkowo-Wschodniej, a inaczej przeciwko "totalitarnemu systemowi komunis
tycznemu” (pomijając "drobiazgi” takie, jak nędza milionów ludzi - bezrobotnych
i ich rodzin, szerokich grup społecznych odciętych od "profitów” "reformy wolno-rynkowej” systemu ekonomicznego Polski).
Gdy dziś stoimy w obliczu ponownej presji czynników kościelnych na rzecz
ratyfikacji Konkordatu 1993 r., trzeba powiedzieć wprost:
Ratyfikacja Konkordatu z r. 1993, bez przyjęcia przez Stolicę Apostolską
zobowiązań w kwestii poszanowania interesów Państwa Polskiego, niesie zagro
żenie nie mniejsze niż w przeszłości historycznej. Kościół - Stolica Apostolska,
działają zgodnie z odwiecznymi, własnymi interesami, interesami ponadnarodo
wej struktury, dla której "partykularne interesy" poszczególnych państw i naro
dów są wartościami drugorzędnymi w zestawieniu z "misją ewangelizacyjną”
prowadzoną przez "mistyczny Kościół”. Ale misja ta pełniona jest w całkiem real
nym świecie. W tym realnym świecie znajduje się Polska i naród polski. Trzeba
się liczyć z ich interesami.
Sejm RP może ratyfikować Konkordat z r. 1993. Ale odpowiedzialność za po
nowne zmuszanie Narodu i Państwa do "ucałowania skraju Świętej Purpury "
ktoś i kiedyś będzie musiał ponieść pełną odpowiedzialność.
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KUBA WOLNA CZY ZNIEWOLONA?

W

1823 r. prezydent Stanów
Zjednoczonych John Ouincy Adams
napisał w liście do północno amerykań
skiego ambasadora w Hiszpanii: 'P ra
wo grawitacji obowiązuje zarówno w
fizyce. Jak I w polityce. Jeśli Jabłko zer
wane z drzewa przez burzę w sposób
nieunikniony spaść musi na ziemię, to
również Kuba - siłą uwolniona z niena
turalnych (czyi kolonialnych) związków
z Hiszpanią I niezdolna utrzymać się
sama - może ciążyć jedynie w stronę
Unii Północno - Amerykańskiej. Ta zaś,
na skutek działania tego samego pra
wa naturalnego, nie może usunąć Kuby
ze swego łona*.
Z kolei sekretarz stanu w rządzie
Wóodrowa Wilsona (prezydenta USA w
latach 1913-1921) oświadczył, Iż sens
doktryny Monroe polega na tym, aby
'Stany Zjednoczone czuwały nad swoi
mi żywotnymi interesami* oraz, że
'integralność Innych narodów amery
kańskich nie jest celem samym w so
bie, lecz czymś całkowicie nieistot
nym*.
Pojęcia 'grawitacji politycznej"
oraz 'Integralności całkowicie nieistot
nej* po II wojnie światowej stały się dla
analityków z Departamentu Stanu USA
niewzruszonym prawem. Wewnątrz
'Wielkiej Strefy Wpływów*, gdzie Istniał
obowiązek podporządkowania się wy
mogom północnoamerykańskiej gospo
darki, znajdowała się Kuba. Czołowy
analityk Departamentu Stanu, Georga

Kennan, wiernie wyrażał sens omawia
nej doktryny, kiedy w 1950 r. pisał:
'Przypada na nas (czyt Stany Zjed
noczone) około 50 procent światowego
bogactwa i Jedynie 6,3 procent ludności
zamieszkującej glob... Na przyszłość
zadaniem rzeczywiście ważnym jest
wypracować taki model stosunków, któ
ry pozwoliłby utrzymać nam tę dys
proporcję. Aby ów cel osiągnąć musimy
odrzucić wszelkiego typu sentymenta
lizm i wszelkie utopie. Nasze zamiary
powinny koncentrować się wokół na
szych bezpośrednich Interesów na
rodowych*.
Informacje o ostatnich wydarze
niach na Kuble zapełniają kolumny ga
z e t Daje się do zrozumienia, że to co
ma miejsce na wyspie jest owocem ty
ranii Castro, który - wbrew nara
stającym protestom ludności • uparcie
trwa przy władzy. Prowadzi politykę ucisku, głodu, odmawia przestrzegania
praw człowieka, odrzuca pluralizm poli
tyczny, puszcza mimo uszu rady przy
jaznych polityków, którzy próbują
nakłonić go do politycznego otwarcia.
Wszystko to popychać ma wielu Kubańczyków do ucieczek przez morze
oraz powodować, że Castro jest coraz
bardziej samotny I że opuszczają go
nawet dotychczasowi sympatycy rewo
lucji kubańskiej. Nie wspominając już o
tych, którzy jak Vargas Llosa
(Peruwlańczyk, jeden z najwybitniej
szych pisarzy Ameryki Łacińskiej),
przepełnieni świętym gniewem,
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wyklinają go Jako najbardziej nikczem
nego spośród latynoamerykańskich dy
ktatorów, domagają się zerwania z
Castro wszelkich kontaktów oraz zasto
sowania wobec niego sankcji.
NBtf nie neguje Istnienia braków,
napiąć, udręk 1 sprzeczności, w które
uwikłała się rewolucja kubańska. Ale
nikt nie może zanegować również tego,
co znalazło się w oficjalnej deklaracji
ONZ na temat Kuby. A mianowicie, że
na przestrzeni ostatnich 35 lat z 'domu
publicznego Karaibów* Kuba prze
kształciła się w kraj o największych
zdobyczach socjalnych w tej części
świata. Na wyspie nie ma nędzy;
wszystkie dzieci uczęszczają do szkoły;
ochrona zdrowia, oświata, praca,
mieszkanie, podstawowa Ilość wyży
wienia - są strukturalnie zagwaranto
wane dla całej ludności wyspy, to Jest
dla około 11 milionów Jej mieszkańców.
Wskaźnik śmiertelności dzieci wynosi
na Kuble 10 na każdy tysiąc tych, które
urodziły się żywe, podczas gdy w Sta
nach Zjednoczonych wynosi on 14 na
tysiąc, a w Brazylii - potencjalnie najbo
gatszym kraju Ameryki Łacińskiej • 64
na tysiąc.

socjalizmu. W Jakimś sensie musiała
uzależnić się od zagranicy. Przeżyła
konflikt z Kościołem, szczególnie z koś
ciołami chrześcijańskimi. A dzisiaj znaj
duje się na etapie samokrytycznej oce
ny i naprawy popełnionych błędów. Re
wolucja kubańska ma powody, aby mó
wić o wzajemnym wpływie między hu
manistycznym marksizmem i rewolucyj
nym chrześcijaństwem. Jej wizji socja
lizmu, dzięki zawartej w niej twórczej
oryginalności, nie można Identyfikować
z modelami socjalizmu rodem ze środ
kowej I wschodniej Europy. Ani też
twierdzić, że Jest ona reliktem prze
szłości. Kuba ukazuje się nam jako
swoiste laboratorium: polityczne, eko
nomiczne, kulturalne, a nawet religijne.
W którym - na szczęście dla Ameryki
Łacińskiej, świata oraz samego
so
cjalizmu • wypracowywane są kon
kretne alternatywy dla współczesnego
społeczeństwa oraz nowe zasady
współżycia ludzi.

Rewolucji kubańskiej w żadnym ra
zie nie wolno demagogicznie osądzać,
posługując się uprzedzeniami pozba
wionymi podstaw I zniekształcającymi
rzeczywistość. Prowadzi to bowiem do
kłamstwa. A kłamstwo przyswojone
Wiole faktów, które mają miejsce na
przez wielu, oznacza tamę unie
Kuble, Jest godnych ubolewania. Ale
możliwiającą zrozumienie tego, co ma
dla tych, którzy z poczucia solidarności
miejsce na Kuble.
chcą pomóc w ich przezwyciężeniu,
sprawą zasadniczą Jest ustalenie przy
Co w chwili obecnej niektórzy chcie
czyn tych faktów. Inaczej będziemy liby najbardziej ukryć z rzeczywistości
walczyć z wiatrakami. Trzeba więc po kubańskiej?
wiązać skutki z przyczynami. Dotrzeć
Dzisiaj agresji przeciwko narodom
do Ich źródła I wskazać winnych. Jeśli
można dokonywać nie posługując się
nam się to uda, zrozumiemy istotę trud
ani armią, ani bronią. Wystarczą pióra,
ności oraz udręk rewolucji kubańskiej i
gazety, światowe agencje Informacyj
będziemy wiedzieli komu za nie wysta
ne. Powiedz ml co czytasz, a powiem
wić rachunek.
ci, co myślisz. A kiedy ujawnisz ml Jesz
Rewolucja kubańska jest w naszej cze skąd pochodzą twoje lektury, wska
historii wydarzeniem oryginalnym. żę ci również, kto kontroluje twój spo
Przeszła ona przez różne fazy rozwoju. sób myślenia.
Była pod wpływem rozmaitych modeli
Obecnie • I chodzi tu o fakt wcześ-4 9 -
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niejszy od wszelkiej Ideologii • relacja o
tym, co się wydarzyło, nigdy nie jest
przekazywana wiernie, lecz służyć ma
interesom grup dominujących. I dlatego
koniecznie należy odnotować nastę
pujący fakt: 80 procent światowych agencjl Informacyjnych kontrolowanych
Jest przez Stany Zjednoczone. Innymi
słowy, pozostaje w służbie interesów
północno - amerykańskich, a nie obiek
tywnej prawdy.
Oczywiście, na różne sposoby moż
na ukrywać prawdę o rzeczywistości.
Na przykład głosząc, że Castro wy
korzystuje sprawę embarga, Jako pre
tekst mający usprawiedliwiać stosowa
nie represji. Albo, że pogorszenie sytu
acji na wyspie spowodowane jest bra
kiem wolnych wyborów. Cóż z tego, że
rzeczywistość jest inna - kiedy w do
brze pojętym własnym Interesie poli
tycznym tak właśnie należy mówić. I w
ten sposób, z całą świadomością, prze
chodzić od prawdy do fałszu i
kłamstwa. Po to, aby ludzie uwierzyli,
że przyczyna kłopotów przeżywanych
przez Kubę tkwi na samej wyspie i że
winnym jest tu Castro. A także, aby lu
dzie byli gotowi wywierać presję,
złorzeczyli i powtarzali sprefabrykowane frazesy. Podczas gdy panowie
właściciele mogliby być zadowoleni,
gdyż ludzie prostodusznie sądzą, iż to
właśnie oni są strażnikami demokracji,
wolności oraz praw człowieka. Wcale
nie podejrzewając, że za tą zasłoną
hipokryzji ukrywają się interesy wynl
kające z bardzo konkretnej polityki: nie
moralnej I okrutnej.
"Jak wynika z bardzo ostrożnych
kalkulacji, dokonanych przez eksper
tów. w rezultacie blokady Kuba straciła
ponad
40
miliardów
dolarów.
Odpowiada to mniej więcej dwudzies
tokrotnym wpływom zanotowanym

przez Kubę w 1992 r. na Jej rachunku
bieżącym. Skutki blokady dotknęły pra
ktycznie wszystkie dziedziny gospodar
ki narodowej. Na przestrzeni przeszło
30 lat stopniowo się kumulując, spowo
dowały one zmiany w przyzwyczaje
niach konsumpcyjnych ludności. Wy
musiły liczne, w Innej sytuacji zbędne,
inwestycje m.in. w przemyśle I trans
porcie. Spowodowały trudności w roz
woju naukowo-technologlcznym, a tak
że wywołały ogromne braki w zakresie
zaopatrzenia ludności w wiele arty
kułów pierwszej potrzeby"'. ("Jeśli so
cjalizm kubański nie ma przed sobą
przyszłości, dlaczego Biały Dom nie
zaprzestanie blokady wyspy choćby po
to, aby wszyscy mogli być świadkami
ostatecznego upadku rewolucji kubań
skiej’ (Fret Betto - znany brazylijski do
minikanin).
Z polityką północnoamerykańską
bywa zawsze tak samo: jeśli Jakiś dyk
tatorski reżim Jest sojusznikiem USA,
wtedy Waszyngton radzi, aby nie przej
mować się nim zbytnio, gdyż mogło by
to być uznane jako "ingerencja w we
wnętrzne sprawy innego kraju". Kiedy
jednak system taki Jak kubański, jest
sprzeczny z Interesami USA, wówczas
Waszyngton natychmiast oświadcza,
że "nie może znieść blokady, gdyż na
wyspie nie ma demokracji".
Stany Zjednoczone uznają za nie
wzruszoną zasadę wolnego handlu.
Ale kiedy w jakimś momencie staje ona
w sprzeczności z ich interesami - ko
niec z wolnym handlem. Jeśli USA nie
mogą zdusić jakiegoś kraju na drodze
militarnej, wykorzystują do tego celu
drgę ekonomiczną. Ileż to rządów laty
noamerykańskich, afrykańskich oraz
europejskich, utrzymujących stosunki
handlowe z Kubą, otrzymało już ostrze
żenia, a nawet groźby z Waszyngtonu.

' H. Dieterich, Kuba wobec cynicznych racji, s. 55).
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Istnieje bogata dokumentacja gróźb
I presji, za pomocą których Stany Zjed
noczone chcą zmusić poszczególne
rządy, a takie przedsiębiorstwa, aby
zaprzestały dostarczać wyspie ropy na
ftowej w zamian za cukier, nBdel oraz
Inne produkty kubańskie. Aby zaprzes
tano udzielania Kuble kredytów 1 unie
możliwiono Jej uczestnictwo w organi
zacjach regionalnych. Aby utrudniano
zawieranie przez Kubę z Innymi pań
stwami kontraktów dotyczących handlu
artykułami medycznymi. Aby nie do
starczano ropy naftowej kubańskim s a 
molotom I statkom. Aby na wszeBd spo
sób komplikowano dotarcie na wyspę
znaczącej pomocy z zagranicy Itd. łtd.

nego z blokadą polityczną, eko
nomiczną i kulturalną zastosowaną wo
bec rewolucji ki&ańsklej.
Kuba popełniła zbrodnię wobec Ich
Imperialnej Wysokości Stanów Zjed
noczonych: uniezależniła się od USA I
chce być sobą. Tego się nie wybacza.
A poza tym jest to zły przykład dla całej
Ameryki Łacińskiej. Rewolucyjna Kuba
nie może istnieć. Nie pasuje do nasze
go zachodniego świata. Jest skazana
na śmierć. Oczywiście, je6t to rów
nocześnie wyrok na tych wszystkich,
którzy za niegodziwe uważają postępo
wanie Imperiów I nadal wierzą w prawo
narodów do suwerenności.

Stany Zjednoczone występują prze
ciwko terroryzmowi I nawet Inicjują
kampanie przeciwko niemu w skali
światowej. Kiedy USA na wszelkie spo
soby dowodzą, że w tej materii Ich kla
sa polityczna nad wszystkimi góruje
swą fachowością - stanowi to kolejne
kłamstwo, skądinąd zręcznie serwowa
Waszyngton uparcie dowodzi, że to ne światu.
zgubne skutki tyranii Castro, a nie kon
Nawiązując do omawianej kwestii,
sekwencje północnoamerykańskiej po
północnoamerykański Intelektualista o
lityki, są przyczyną ogromnych trudnoś
ogromnym autorytecie, Noam Chomci przeżywanych przez ludność wyspy.
sky, pisze w związku z Kubą: 'Prawdą
Polityka USA - twierdzi się w Wa je s t że Kuba była celem większej ilości
szyngtonie - broni jedynie (ciekawe, akcji ze strony międzynarodowego ter
czy kiedykolwiek rzeczywiście będzie roryzmu niż • prawdopodobnie • cała
my tego świadkami) suwerenności na reszta świata. Zaczęło się to już na
rodów, Ich rozwoju, a także ruchów lu początku lat sześćdziesiątych, kiedy
dowych opowiadających 6lę za administracja Kennedy'ego zainicjo
równością I współuczestnictwem. Zda wała wielką wojnę terrorystyczną prze
niem
Waszyngtonu
polityka ciwko Kuble. Była ona kontynuowana
północnoamerykańska broni również przez lata. I wiemy, że nadal jest tak
demokracji, wolnego handlu, zasad so samo. To co w tej kwestii się dokonało,
lidarności, a także wolności narodu ku było przejawem międzynarodowego
bańskiego... Że potem mamy na Kubie terroryzmu na skalę, która • jak sięgam
do czynienia z głodem I kolejkami, że pamięcią • nie ma odpowiednika; natu
występują brakł w zaopatrzeniu, niepo ralnie, jeśli odrzucimy bezpośrednią akoje społeczne, że wielu chce opuścić gresję. Atakowano instalacje cywilne,
wyspę - to wszystko, twierdzi Wa bombardowano hotele, zatapiano kutry
szyngton, nie ma absolutnie nic wspól rybackie, niszczono rafinerie ropy naJak się wydaje wszystkie te poczy
nania • w opinii Białego Domu • nie
mają nic wspólnego z naruszaniem
prawa międzynarodowego. Lecz pew
nie służą pomyślnemu rozwojowi wys
py oraz osiągnięciu sukcesów przez
rewolucję kubańską.
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ftowej, zatruwano - na znaczącą skalą zbiory oraz bydło. Podejmowano próby
zabójstw (niektóre z powodzeniem),
wysadzano samoloty oraz przedstawi
cielstwa kubańskie zagranicą Itd. Ale o
wszystkich tych faktach nigdy się nie
wspomina w dyskusjach o międzynaro
dowym terroryzmie* (KronBd rozbież
ności, s. 24).
Nawet niektórzy Intelektualiści takie
go postępowania USA wcale nie uwa
żają za poważnie godzące w rewolucję
kubańską. Według nich winę za Jej nie
powodzenia oraz (w pewnym sensie)
zagubienie ponosi ten okropny Fidel.
Stany Zjednoczone umieją - napisał
wybitny pisarz urugwajski, Mario Benedettl • swoje największe bestialstwa
przedstawiać jako wspaniałe gesty.
W opinii niektórych Intelektualistów I
polityków ludobójstwo w Salwadorze,
Gwatemali, Nikaragui, Hondurasie, Pa
ragwaju, Chile, Brazylii, Argentynie Itd.,
dokonywane za sprawą dyktatorów •
zawsze wybranych, wyszkolonych, wy
posażonych I zarekomendowanych
przez USA - Jest niczym w porównaniu
z przestępstwami, popełnianymi, Ich
zdaniem, przez Fidela. Nie mogą więc
one pociągać za sobą takich samych
gwałtownych sankcji.
Wygląda na sarkazm, kiedy tu i ów
dzie, choć władca bywa ten sam, acz
kolwiek jego działania mogą przybierać
rozmaite formy, wprowadzana przezeń
'demokracja* jest w każdym calu dobra
i powinna być błogosławiona. Podczas
gdy w tych wstrętnych rewolucjach na
rodowo-wyzwoleńczych wszystko jest
złe i powinno być przeklęte.
Warto przemyśleć następujące
słowa wybitnego Językoznawcy Chomsky'ego: 'Sądzę, że z prawniczego
punktu widzenia, istnieją wystarczające
dowody, aby postawić przed sądem

wszystkich prezydentów USA, którzy
aprawowafl swój urząd od końca II woj
ny światowej. Wszyscy oni są bowiem
zamieszani - choć prawda, że w różnym stopniu - w zbrodnie wojenne*
{Internie Wuje Same, s. 29).
Proszę ml pozwolić przypomnieć tę
poważną sugestię. I skierować ją, ku
rozwadze, do polityków oraz Intelektua
listów, którzy • oburzeni ostatnimi wy
darzeniami na Kuble • jednocześnie
pozostają sterylnie obojętni wobec poli
tyki, której Integralną częścią jest spi
sek, organizowanie zamachów, zbrod
nia, blokada, kłamstwo oraz wszystko
to, co pozwala służyć własnym Intere
som, a Jednocześnie kpić sobie z pra
wa międzynarodowego. Gwarantuje
proces myślenia z
mnóstwem
zaskakujących wniosków.
OD REDAKCJI:
Artykuł księdza Benjamina Forcano- znanego reprezentanta teolo
gii wyzwolenia - wydrukował 29
sierpnia br. jeden z największych
dzienników hiszpańskich, ukazu
jący się w Madrycie £7 Mundo.
Publikacja spotkała się z dużym
oddźwiękiem. Autor otrzymał wie
le listów, a w prasie hiszpańskiej
pojawiły się wypowiedzi - w więk
szości pozytywnie - nawiązujące
do jego wypowiedzi. Bodaj najda
lej poszedł dziennik Las Pa/mas,
wydawany na Wyspach Kanaryj
skich, który przez cztery kolejne
dni niezwykle ciepło komentował
cytowany artykuł, a swoje rozwa
żania opatrzył wspólnym tytułem
‘Niech będzie błogosławiony Ben
jamin Forcano*.
Publikujemy za zgodą Autora.
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DOKUMENTY |
BISKUPI POLSCY PRZED VII ZJAZDEM PZPR
Od Redakcji
Pubfikujemy wydobyty z archiwum materiał charakterystyczny dla stano*
wiska Kościoła Rzymsko-katolickiego w Polsce w okresie, kiedy Kościół
walczył o światopoglądową neutralność państwa. Ostrzegał wówczas przed
podnoszeniem konstytucyjnie jednej ideologu do rangi ideologii państwa, gdyż
zdaniem biskupów w sytuacji takiej: "każde... postulowanie neutralności Pań
stwa w sprawach ideologicznych, może być uznane za naruszenie Konstytu
cji, a stąd dawać powód do represjT. Biskupi upominali, że "zasada jednego obowiązującego obywateli światopoglądu i jednej ideologii dla wszystkich jest
sprzeczna z zasadami pluralizmu we współczesnych państwach." Skonfronto
wanie tych sformułowań z dzisiejszymi opiniami episkopatu w sprawie nowej
konstytucji wydaje się być pouczające.
Dokument zawiera: fet przewodni Sekretarza Episkopatu (prawdopodobnie
do Stanisława Kani - ówczesnego sekretarza KC PZPR), w którymwyjaśnia
się motywy udziału Episkopatu w dyskusji nad "Wytycznymi Komitetu Central
nego PZPR na VII Zjazd" oraz "Uwagi do Wytycznych Komitetu Centralnego
na VII Zjazd PZPR.

SEKRETARZ EPISKOPA*iTJ

Wartzswa, dnia 26 listopada 1975 t.
ul. Dziekania 1, cci. 31-96-62

Szanowny Panie Sekretarzu!
W ślad za naszym uzgodnieniem oraz zachętą skierowaną do wszyst
kich Polaków o twórczy, aktywny udział w dyskusji nad "Wytycznymi", o
zgłaszanie inicjatyw i propozycji, przesyłam Mu zebrane głosy i wnioski
wysunięte tak przez biskupów, jak księży i katolików świeckich - do
łaskawego zapoznania się. Mam nadzieję, że głos ten zostanie przyjęty z
zainteresowaniem i rozpatrzony wnikliwie.
W przedłożeniu tych "Uwag" kierujemy się wspólną troską o dobro
Narodu z pozycji naszego powołania religijnego.
Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele i świe
cie współczesnym stwierdza:
"Wspólnota polityczna i Kościół są w swoich dziedzinach od siebie
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niezależne i autonomiczne. Obydwie jednak wspólnoty, choć z różnego
tytułu, służą powołaniu jednostkowemu i społecznemu tych samych lu
dzi... Kościół winien mieć jednak zawsze i wszędzie prawdziwą swo
bodę w głoszeniu wiary, w uczeniu swojej nauki społecznej, w spełnianiu
nieskrępowanego wśród ludzi swego działania, a także wydawaniu oceny
moralnej nawet w kwestiach dotyczących spraw politycznych, kiedy
domagają się tego podstawowe prawa osoby lub zbawienie dusz, stosując
wszystkie i wyłącznie te środki, które zgodne są z Ewangelią i dobrem
powszechnym według różnorodności czasu i warunków" (n.76).
Łączę wyrazy szacunku i poważania
Biskup Bronisław Dąbrowski
Sekretarz Episkopatu
*

*

*

Uwagi
wytycznych Komitetu Centralnego na VII Zjazd
PZPR pt. "O dynamiczny rozwój budownictwa
socjalistycznego - o wyższą Jakość pracy i warunków
życia narodu."

do

I. Przegląd tekstu
Tekst "Wytycznych" obejmuje na 32 stronach druku pięć zasadniczych
rozdziałów:
I. Realizacja programu VI Zjazdu PZPR
II. Cele i zadania rozwoju społeczno-ekonomicznego
III. Rozwój państwa ludowego i demokracji socjalistycznej,
kształtowanie postaw obywatelskich
IV. Walka o utrwalenie pokoju, o umocnienie międzynarodo
wej pozycji socjalizmu
V. O dalszy rozwój partii i umocnienie jej kierowniczej roli.
Rozdział I ma charakter retrospektywny odnośnie realizacji uchwał
VI Zjazdu PZPR. Akcent został tu położony na osiągnięcia w dziedzinie
społeczno-ekonomicznej życia Narodu (zob. I, 3-17). Wspomniano w
"Wytycznych" o kłopotach gospodarczych (I, 17), spowodowanych
zakłóceniami rynku światowego przez kryzys zachodni i warunkami atmo
sferycznymi. Na koniec podkreślona została pozytywna integracja spo
łeczeństwa wokół partii (I, 18-21). Rozdział II - najobszerniejszy i chyba
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zasadniczy w całości "Wytycznych* • przedstawia zadania partii w pięciu
podrozdziałach:
- zadania historyczne na tle budowy rozwiniętego spo
łeczeństwa socjalistycznego
- cele społeczne i gospodarcze (II, 6-20), np. dalszy wzrost
spożycia, gospodarka mieszkaniowa, skracanie czasu pra
cy pod warunkiem jej wydajności, poziom zdrowotny
społeczeństwa, poprawa polityki zatrudnienia, zapowiedź
nowej kontroli cen itd.
- zadania w dziedzinie przemysłu, transportu i handlu
(11,21-25)
- zadania w dziedzinie gospodarki żywnościowej i rolnict
wa (11,26-29)
- zadania w dziedzinie rozwoju oświaty, nauki i kultury
(11,30-34)
Na końcu rozdziału został przedstawiony "bilans dziesięciolecia"
(1971-1980) i jednocześnie "wielka historyczna szansa", którą ma stanowić
podniesienie kraju na wyżyny socjalistycznego rozwoju (zob. II, 35-36).
Rozdział III zawiera zasadnicze sformułowania ustrojowo-polityczne. Po
podaniu określenia PRL - o charakterze ustrojowym - i podkreśleniu kie
rowniczej roli partii w naszym państwie (zob.III,l) oraz po wskazaniu na
sposób uczestniczenia obywateli w rządzeniu poprzez partię czy inne ugrupowania polityczne, "Wytyczne" podkreślają, że prawa i swobody oby
watelskie w ramach demokracji socjalistycznej służą interesom budownic
twa socjalistycznego (por.III,2). Następnie "Wytyczne" wskazują na po
trzebę nowelizacji Konstytucji PRL, w której przede wszystkim należy
potwierdzić prymat polityczny PZPR w naszym państwie.
P k t.ll rozdz. III omawia zagadnienie Kościoła i obywateli wierzących
w socjalistycznej rzeczywistości. W pkt.12 podkreślono "pozytywne prze
miany w świadomości obywatelskiej i kulturze prawnej narodu", wzrost
praworządności, bezpieczeństwa i spokoju. Rozdział IV podaje deklaracje
dotyczące polityki zagranicznej, stosunku do RWPG i partii komunistycz
nych świata. Przy omawianiu problemu pokoju i bezpieczeństwa
"Wytyczne" (IV,4) zwracają uwagę na różne niebezpieczeństwa (wyścig
zbrojeń państw NATO, działalność maoistowskiego kierownictwa w Chi
nach). Podkreślono doniosłość uchwał Konferencji w Helsinkach (IV,5),
rozwój stosunków z krajami Zachodu (IV,6) oraz zagadnienia walki syste
mów o kierunek rozwoju ludzkości - zaznaczając, że "jedynie ruch komu
nistyczny proponuje konstruktywny program rozwiązania najważniejszych
-
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problemów współczesnego i wiata" (IV,7). Rozdział V podaje program w
zakresie ideowo-wychowawczych zadań partii. Program ten dotyczy umocnienia - wzrostu samej partii i jej roli (V, 1-5) oraz zadań ideo
wo-wychowa wczych partii w stosunku do społeczeństwa, w oparciu o pod
stawy teoretyczne (marksizm-leninizm) z podkreśleniem roli motywacji
ideologicznych (V,6-12). Szczególnie podkreśla się odpowiedzialność
partii za młode pokolenie (V, 9). "Wytyczne” stwierdzają jednoznacznie,
że także kierowanie środkami masowego przekazu należy do partii (V,
11). Program sięga jeszcze głębiej, bo stwierdza, że zadaniem partii jest
"pogłębienie pryncypialności ideologicznej i politycznej dziennikarzy...”
Na zakończenie "Wytyczne" wskazują na PZPR - jako partię Narodu
zrzeszającą w swych szeregach ludzi pracy z wszystkich warstw (V, 13-17),
z podkreśleniem udziału ideowo-politycznego organizacji młodzieżowych
(V,15).
W "Wytycznych* widać troskę czynników politycznych o rozwój spo
łeczno-gospodarczy kraju i podniesienie warunków życia każdego
człowieka w Polsce. Troskę tę należy docenić. "Wytyczne zawierają jed
nak pewne sformułowania i dyrektywy, które - oceniane z punktu widze
nia katolickiego - wywołują wątpliwości, budzą zastrzeżenia i zmuszają do
pytań.
II
i . Uwagi ogólne
1) "Wytyczne” zakładają - programują we wszystkich dziedzinach życia
totalizm ideologii marksistowsko-leninowskiej, partii i władzy państwo
wej. Dotyczy to życia gospodarczego, życia społecznego, gospodarki żyw
nościowej i rolnictwa, praw i swobód obywatelskich, życia kulturalnego,
nauki, a przede wszystkim oświaty i wychowania młodego pokolenia.
Założenia te ma usankcjonować nowa Konstytucja PRL.
2) Niektóre sformułowania "Wytycznych" nasuwają szereg wątpliwości,
są zbyt ogólnikowe, stąd istnieje możliwość bardzo różnej interpretacji i w
wielu wypadkach wydają się być sprzeczne, względnie niezrozumiałe.
Tak np. konstytucyjna zasada równości obywateli, jako zasada podstawo
wa (111,10) i jednoczesne podporządkowanie praw obywatelskich interesom budownictwa socjalistycznego (III,2); sprzeczność ujawnia się przy omawianiu zagadnienia rozdziału Kościoła i Państwa i jednoczesnym
"wymaganiu" lojalności Kościoła wobec programu socjalistycznego rozwo
ju Polski - opartego na zasadach marksizmu-leninizmu (III, 11).
3) "Wytyczne" zakładają przemiany społeczne w rolnictwie w związku
ze zmianami w sytuacji demograficznej wsi, czyli polityka ta będzie
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zmierzać do kolektywizacji wsi, co w konsekwencji spowoduje utratę nie
zależnej od państwa egzystencji ostatniej warstwy społecznej - chłopów.
4)
Jeżeli tak jak "Wytyczne" zapowiadają, Konstytucja będzie - w for
mie normy • stwierdzać, że PZPR jest kierowniczą siłą państwa (III,4),
wtedy ideologia partii zostanie podniesiona konstytucyjnie do rangi ideo
logii Państwa. Każde zatem zastrzeżenia odnośnie ideologii partii i wyra
żenie go nawet pośrednie - z motywów religijnych, albo postulowanie
neutralności Państwa w sprawach ideologicznych, może być uznane za na
ruszenie Konstytucji, a stąd dawać powód do represji. Episkopat utrzymu
je, że jeżeliby zmieniona Konstytucja przyjęła wyżej wymienione dyrek
tywy "Wytycznych", byłaby trudna, a nawet niemożliwa do przyjęcia z po
zycji nauki katolickiej.
W tej sytuacji miałoby miejsce ograniczenie roli Sejmu i tym samym
zaprzeczenie podstawowej zasady demokracji.
2 . Z a strzeżen ia szczeg ółow e dotyczą p rz e d e wszystkim :

1) Dyrektyw w zakresie wychowania społeczeństwa (zob. I, 20; 11,32;
V,6-l 1; V, 15) oraz sformułowań zawartych w pkt. 30 rozdziału II na temat
systemu oświaty i wychowania. System ten ma "wszechstronnie formu
łować osobowość młodego pokolenia” zgodnie z zasadami ideologii socja
listycznej w oparciu o naukowy światopogląd (tzn. marksistow
sko-leninowski - 11,4; V,7). PZPR za najważniejsze swoje zadanie uważa
wychowanie całego społeczeństwa w duchu socjalistycznych (tj. marksis
towskich) ideałów), kształtowania poglądów i postaw społeczeństwa. Zin
tegrowanie zatem obejmuje nie tylko sferę społeczno-ekonomiczną lecz
także światopoglądową;
2) Założeń partii odnośnie szkolnictwa wyższego, które ma być podpo
rządkowane socjalistycznej rzeczywistości poprzez zwiększenie roli mark
sistowsko-leninowskich nauk społecznych na wszystkich szczeblach i kie
runkach studiów (V, 31-32)
3) Wytycznych co do kultury narodowej oraz jej kształtu ideowego,
które mają być zgodne z pryncypiami ustroju socjalistycznego (tzn. ma
terialistycznego • II, 34);
4) Monopolizowanie przez partię i państwo środków masowego przeka
zu i formowania politycznego dziennikarzy (V, 11).
3.

Z a sa d n icze za strzeżen ia m u si b u d z ić p k t 11 rozd z. U l,

p o św ięco n y r e lig ii i K ościołow i.

1)
"Wytyczne", przyznając swobodę zaspakajania potrzeb religijnych
ludzi wierzących, stoją na stanowisko najbardziej minimalistycznej
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interpretacji praw ludzkich ustalonych przez ONZ i deklarację w Helsin
kach, mówiącą o "uznawaniu i szanowaniu wolności jednostki w zakresie
wyznawania i praktykowania, indywidualnie lub wespół z innymi, religii
lub przekonań zgodnie z nakazami jej własnego sumienia”.
Podkreślenia wymaga fakt, że wolności religijne obywateli rozciągają
się na różne dziedziny kultury chrześcijańskiej, nauki i wychowania kato
lickiego, na dostęp do środków masowego przekazu, swobodnego zrzesza
nie się młodzieży i katolików świeckich. W "Wytycznych" nie wspomnia
no o roli społecznej ugrupowań katolików świeckich, tak jak to wspomnia
no w analogicznym dokumencie przed VI Zjazdem w 1971 r. Czy to
oznaczałoby dalsze redukowanie ich roli i wpływów w praktyce, które już
teraz zostały sprowadzone do wymiarów wręcz symbolicznych. Jak zatem
uprawnienia obywateli w zakresie wolności religijnej pogodzić z totaliz
mem marksistowsko-leninowskim kultury, wychowania i nauki? Czy wo
bec tego minimalistyczna obietnica "Wytycznych" w tej dziedzinie nie
staje się już obecnie fikcją?
2) "Wytyczne" "wymagają", aby "...wszystkie ogniwa kościoła katolic
kiego... przestrzegały lojalności wobec socjalistycznego systemu spo
łeczno-ekonomicznego jako trwałej formy ustrojowej rozwoju Polski oraz
wobec podstawowych założeń wewnętrznej i zagranicznej polityki pań
stwa" (zob. III, 11).
Ta część punktu jedenastego idzie daleko w postulatach wobec Koś
cioła. W szczególności zaś postulat "lojalności" wobec podstawowych za
łożeń polityki wewnętrznej państwa, polegającej m.in. na zwalczaniu nau
ki i ograniczaniu misji Kościoła, musi budzić zastrzeżenia. Episkopat nie
uchyla się od lojalności, jeśli przez nią nie rozumie się podporządkowania
Kościoła Państwu.
3) Zakończenie pkt. 11 rozdz. III "Wytycznych" mówiące o realizacji
"zasady rozdziału Kościoła od Państwa i kontynuacji dobrej tradycji tole
rancji", wydaje się być sprzeczne z poprzednimi elementami tego punktu.
Albo stoi się na gruncie rozdziału Kościoła od Państwa i tolerancji, albo
też żąda się od Kościoła poparcia dla ustroju, państwa, jego polityki za
granicznej i wewnętrznej.
Podkreślenia wymaga także i to, że "Wytyczne" ani słowem nie wspo
minają, że Państwo nadal dążyć będzie do uregulowania stosunków z
Kościołem.
4. W n iosk i k oń cow e

Wiele sformułowań, dyrektyw i postulatów, które zawierają
"Wytyczne", napawa obawą, czy Państwo nasze pozostanie faktycznie
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państwem tolerancyjnym, gwarantującym wszystkim obywatelom podsta
wowe prawa osoby ludzkiej i rozkładającym na wszystkich równomiernie
prawa i obowiązki.
Kościół nie może przyjąć postawy biernego poddania się postulatom
zawartym w 'Wytycznych*. Zmuszony jest domagać się respektowania
przez państwo nie tylko potrzeb kultu religijnego wierzących obywateli
lecz również wolności religijnej. Społeczeństwo nasze, w przeważającej
części katolickie, ma prawo domagać się zaspokojenia potrzeb kultury ka
tolickiej, nauki, wychowania, prasy i wydawnictw katolickich, zrzeszania
się i działalności katolików świeckich w życiu społecznym i politycznym w wymiarach i formie nie fikcyjnej.
Zabierając głos w obronie wolności religijnej i podstawowych praw
wolnościowych ludzi wierzących oraz ich prawa do udziału w życiu pub
licznym i społecznym - bez względu na ich przynależność partyjną i
poglądy polityczne - Episkopat Polski może być oskarżony o mieszanie
się w sprawy polityki. Episkopat mając bogate doświadczenie, zna granice
swoich kompetencji w sprawach służących dobru Narodu, ludzi
wierzących i Kościoła.
Głos Kościoła oczekiwany jest przez najszersze kręgi społeczeństwa
także w sprawach warunków życia Narodu i rozwoju osobowości
człowieka, w sprawach wolności myśli, słowa oraz identyczności kultury
narodowej, która nie może rozwijać się przy dominacji systemu totalitar
nego i mocizmu ideologicznego. Zagrożenie totalitaryzmem staje się w
Polsce problemem palącym.
Reasumując uwagi i zastrzeżenia, należy sprowadzić je do jednej zasa
dniczej kwestii: czy wprowadzenie do Konstytucji zasady kierowniczej ro
li partii marksistowskiej nie oznacza zagrożenia pluralizmu świato
poglądowego, myślowego i kulturalnego w nowoczesnym społeczeństwie?
Czy to oznacza podniesienie konstytucyjne ideologii partii marksistow
skiej do rangi ideologii państwa? Czy to oznacza uczynienie z ateizmu
światopoglądu państwowego?
Na gruncie pluralizmu stoją wszystkie oficjalne dokumenty ONZ i os
tatnio deklaracja Konferencji w Helsinkach. Zasada jednego •
obowiązującego obywateli światopoglądu i jednej ideologii dla wszystkich
jest sprzeczna z zasadami pluralizmu we współczesnych państwach.
Warszawa, dnia 25 listopada 1975 r.
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poczynając. Oto, w oryginale
{kursywą},
perły myŚC autora:
W ^Magazynie" "Słowa - Dzienni
mN egacja Boga w ystępuje ty lk o w
ka Katofiddego" opublikowany został
w październiku br. artykuł Mieczy ideologiach, które są Św iatopoglądam i
p o szerzo n ym i o m esja n izn t narodu
sława Gągacza A teizm je s t stanow is
lu b gnąyy p o lity c zn e j oraz o program
kiem p o lity c z n y m Artukuł? Wstyd to
społeczny*. Toż to ignorancja. Czyż
tak nazwać.
by Lukrecjusz głosił mesjanizm naro
Poprzednik "Słowa" - TSłowo Pow
du
lub grupy społecznej? Czyżby Łap
szechne' - był poważnym dzienni
iące w swej "Mechanice niebios* kiem katolickim, wydawanym za
program społeczny? A obaj negowali
"realnego socjalizmu' przez PAX. Na
jego łamach katoliccy publicyści pro Boga.
"W n a szych czasach d w ie id eo lo 
wadzili ze znajomością rzeczy dialog
g
ie
o szerokim za sięg u p r z y p o m o cy
z marksizmem, nierzadko drukując
zło
w
ro g iej s ity kłam stw a odrzucają
także wypowiedzi autentycznych
istn ien ie Boga. Są to m arksizm
marksistów. Odnajdywali zbieżności
fa łszu ją cy filo zo fię i N ew A g ę
myśli socjalistycznej ze społeczną na
fa łszu ją cy teologię. M arksizm zred u 
uką Kościoła. Niektórzy próbowali
ko w a ł w ied zę o rzeczyw isto ści do
sięgać do dorobku materializmu histo
rycznego w analizie procesów ekono m aterializm u. Jednak kłam stw em i upow szech n ien iem filo zo fic zn e j igno
micznych, socjologicznych i politycz
nych, podtrzymując jednocześnie ra n c jije st teza , ż e b y ty są zbudow ane
konsekwentnie religijno-filozoficzne, w yłą czn ie z m aterii. Są zbudow ane
teistyczne
założenia
światopo ta kże z istn ien ia ".... "Zgodnie z tą te 
glądowe. Publicystykę dziennika ce orią, w ynikającą z niedopu szcza ln ej,
a w obec tego kła m liw ej red u kcji za 
chowała wysoka kultura dyskusji, to
sad, w szystko je s t m aterią. "W New
lerancja, obrona pluralizmu świato
Age
"natura kosm iczna p rzew yższa
poglądowego w socjalizmie.
Boga i czło w ieka je s t Św iatłem , któryJakże nisko upadła publicystyka
dzisiejszego "Słowa" w porównaniu z m o p ieku je się Lucyfer". Laicyzm je s t
jego poprzednikiem. Tekst Gogacza - deiffkacją czło w ieka i za ra zem p o d 
to nieskładne nagromadzenie epite daniem g o w p ływ o w i szatana ", Jeśli w
tów, gołosłownych twierdzeń bez tych zdaniach jest jakiś ślad rzeczy
wistego stanowiska marksistowskiej
próby jakiejkolwiek rzeczowej argu
mentacji - od tytułowego twierdzenia filozofii (np., że kwestionuje ona ist
nienie Boga), to polemika z nim ogra

I

1 ‘Magazyn - Słowo Dziennik Katolicki* 14-1S-16 października 1994, c l 6.
-
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nicza się d o okrzyku: to kłamstwo, to
sprawka szatana. Poza tym w zda
niach tych imputuje się marksizmowi
nonsensy i wysuw a pod jego adresem
wymySlone pretensje. To przecież
nonsens, iżby marksizm zredukował
wiedzę o rzeczywistości do materia
lizmu równy tem u, iż matematyka re
dukować by m iała w iedzę o rzeczy
wistości do liczby; że w iedza o kro
wie w g marksisty redukuje się do
twierdzenia, że krowa jest materialna,
a w g matematyka, że ma wymiary,
które można ująć liczbowo, i do tego
redukuje się odpowiednio biologia
krowy, w raz z ekonomiką hodowli
krów. Materializm nie głosi, że
wszystko jest materią, lecz ż e mySli,
idee, uczucia, życie duchow e nie
istnieją poza cielesnymi istotami, że
nie ma mySli bez materialnego móz
gu. Toteż pretensja o to, iż marksizm
nie dokłada istnienia do materii jest
zabaw na.
“O bie
ideologie
dopuszczają
sprzecznoSĆ stw ierdzeń, która w sen
sie
m oralnym
je s t
w łaśnie
kłam stw em ". Autor słyszał, że dzw o
nią, ale nie w ie, ż e to w jego KoSciele
śpiewają: Bóg się rodzi, moc truchle
je, Pan niebiosów - obnażony, ogień
krzepnie - blask ciem nieje, ma grani
ce - nieskończony. Jeśli Bóg ma być
wieczny, nie m oże się rodzić. Jeśli je
st panem , nie m oże być goły. Jeśli ma
granice, to nie jest nieskończony itd.
Czyżby składał, samokrytykę? Coś
słyszał o dialektyce, chce ją potępić
moralnie, ale robi to nieudolnie.
*O bie te ż negują istn ien ie Boga.
M arksizm w yklu cza bytow ą odręb
n o ść Boga o d m aterii". G dzie tu logi
ka. Powtarzanie w koło: negacja Bo
ga, odrzucanie istnienia Boga, nego
-

w anie istnienia Boga nie prowadzi do
wzm ocnienia tezy, że ateizm jest sta
nowiskiem politycznym, jak pow
tarzanie: Bóg istnieje, afirmacją istnie
nia Boga, przyjmowanie istnienia Bo
ga itp. nie poświadcza tezy, iż teizm,
czy wiara religijna w ogóle jest stano
wiskiem apolitycznym. Ponadto mark
sizm nie może wykluczać “odrębności
bytowej Boga od materii*, skoro negu
je Jego istnienie. Mogą to robić tylko
jakieś “heretyckie* teologie, bo żeby
wykluczać jakąś cechę czegoś trzeba
afirmować istnienie tego czegoś. Jeśli
uważam, że nie istnieją jednorożce,
to nie ma sensu mówić, iż wy
kluczam, iżby rozmnażały się przez
pączkowanie.
"M aterializm m arksizm u je s t filo 
zo fią , narzucaną okłam yw anej klasie
ro b o tn iczej
i
pośrednio
spo
łeczeń stw u , organizow anem u p rze z
m arksistow skie partie robotnicze. W
m aterializm ie m arksizm u ateizm je s t
punktem w yjścia i jaw ną taktyką p a rtii
p o lityczn ej,
rzą d zą cej
spo
łeczeństw em ". "Celem m arksizm u je 
s t ateizacja". Znów ignoranckie epite
ty, które mają dowodzić (i one
wyłącznie!) tytułowej tezy. Nawet
gdyby to było prawdą, nie dowo
dziłoby, ż e wszelki ateizm jest stano
wiskiem politycznym. Ani też, że
marksistowski jest. świadczyłyby co
najwyżej o tym, że określone partie
polityczne chcą się nim posłużyć. Jeś
li jakaś partia polityczna wykorzystuje
w swej agitacji “cud nad W isłą”, nie
dowodzi to, iżby wszelka wiara w cu
da była stanowiskiem politycznym. Po
drugie, twierdzenie, że w materializ
mie marksizmu ateizm jest punktem
wyjścia i jawną taktyką partii poli
tycznej oraz że ateizacja jest celem
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marksizmu
mija się, delikatnie
mówiąc, z prawdą. Jako teoria mark
sizm nie ma innego celu, jak pozna
nie rzeczywistości, podobnie jak fizy
ka czy biologia. Teoria Darwina nie
ma na celu ateizacji. A poza teorią, w
politycznej działalności na rzecz so
cjalizmu, Marks wyśmiewał partię Ba
kunina, która stawiała sobie za cel ateizację, uw ażał to za nonsensowne.
O drzucał też ateizm jako punkt wyj
ścia filozofii. U zarania formowania
swego dialektycznego materializmu
zerwał z hołdującymi takiej koncepcji
młodoheglistami i Feuerbachem, kon
sekwentnie ją przezwyciężył.
Pojawianie się w "Słowie" tego ro
dzaju publikacji świadczy o regresie
intelektualnym. Ignorancja, jarmarcz
ne egzorcyzmy marksizmu, socjaliz
mu, ateizmu (ale i nieposłusznych,
niedworskich koncepcji teologicz
nych), kampania nienawiści rozlewa
się bezbrzeżnie z jego łam, w przeko
naniu o bezkarności: nikt nie odpowie
w środkach masowego przekazu, bo
są one zamknięte dla postępowej
myśli.
Toteż mamy w całej krasie recydy
w ę stylu polemik na poziomie
sławetnego międzywojennego - "Ma
łego Dziennika" z Niepokalanowa,
wydawanego przez ojca Maksymilia
na Kolbego - trybuny prymitywnego
nacjonalizmu, antysemityzmu, ciem
nogrodu, sympatii dla faszyzmu. Bo
haterska śmierć ojca Kolbego w obo
zie oświęcimskim stanowiła jed
nostkową ekspiację i w jakiejś mierze
samokrytykę tej polityki i tego nasta
wienia. Koła kościelne pie potrafią uczyć się na jego losach, choć
uczyniły go świętym.

n
Publikujemy w tym zeszycie do
kumenty formułujące stanowisko Epis
kopatu w obec skierowanych w 1975
roku do ogólnonarodowej dyskusji
"Wytycznych KC na VII Zjazd PZPR".
Nie ma w nim rewelacji. W arte jest
jednak przypomnienia jako signum
temporis, jako znam ienne dla stylu
ów czesnego dialogu między Kościo
łem a w ładzam i PRL. Samo oficjalne
w zięcie udziału w dyskusji mówi wie
le. Dokument cechuje spokojny i
rzeczo w y ton argumentacji przy
twardym prezentowaniu swoich racji.
Żadnych egzorcyzmów. Logiczny tok
polemiki. Jedno tylko głupstwo udało
się nam wyłuskać (a może po prostu
lapsus): nazwanie ustroju socjalistycz
nego "materialistycznym". Jakby miało
sens określanie jakiegokolwiek ustroju
społecznego jako materialistycznego,
spirytualistycznego czy idealistyczne
go - w dowolnej epoce, na ziemi czy
w niebie.
Biskupi • trzeba przyznać i pod
kreślić - streszczają najprzód "Wyty
czne" wiernie, bez tendencyjności,
obiektywnie. Biskup Dąbrowski w piś
mie przewodnim deklaruje, że uwagi
kierują z pozycji wspólnej [z adresa
tem] troski o dobro Narodu. W konk
luzji streszczenia konstatują, iż
"widać [w "Wytycznych”) troskę
czynników politycznych o rozwój
społeczno - gospodarczy" i o warunki
życia każdego człowieka. Kwitują to
stwierdzeniem: 'Troskę tę należy
docenić".
Ostro, bezpardonowo zarzucają
“Wytycznym" zakładanie i propago
wanie totalitaryzmu ideologii marksis
towsko-leninowskiej, partii i władzy
państwowej". Ale zarazem rozwijają
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ten zarzut izeczow ą z lu p m y a
igju d n irniew i przy femaufa w r iu
całej n wjtj krytyki z pozycji apro
bow ana zasad fk r a & a q , demok
racji, n n tiJ m A J państwa w p ra 
wach kkci ngi i k ń tq p q ^ |d u obywatełi, rozdziału IM aota i Pań
stwa.
Swoje zastrzeżenia pryncypialnie
sprowadzają do jednej kwestii podsta
wową: sprzeciwu wobec zapowie
dzianego przez 'Wytyczne* wprowa
dzenia do Konstytucji PRL zapisu o
kierowniczej roli PZPR. Wykazują, że
koliduje to z wymienionymi wyżej za
sadami, więcej • prowadzi do nadania
konstytucyjnej sankcji ich naruszaniu.
Argumentacja jest nie do podwa
żenia na gruncie tekstu Wytycz
nych*. Trafnie wskazuje się, że wpro
wadzenie zapisu o kierowniczej roli
partii oznacza ograniczenie roli Sej
mu i tym samym jest zaprzeczeniem
podstawowej zasady demokracji.
(A więc biskupi uznają, że naczelna
władza Sejmu w państwie to sedno
demokracji!). Trafnie: ten zapis czyni
z ateizmu państwową ideologię, bo
wiem w Wytycznych* marksizm -le
nintzm ogłoszony jest za ideologię
partii, a za pośrednictwem tego zapisu
stanie się ona formalnie ideologią
państwa.
Trafnie zwracają uwagę na to, że
wymaganie lojalności Kościoła wobec
programu socjalistycznego rozwoju,
opartego na zasadach marksizmu -le
ninizmu, jest w sprzeczności z roz
działem Kościoła od Państwa. I lo
gicznie deklarują: albo rozdział
Kościoła od Państwa i tolerancja, albo
żądanie od Kościoła poparcia ustroju,
polityki zągramcznej i wewnętrznej
partii i państwa. Podkreślają zarazem.

że nie ućhybją się od lojalności, jeśli
nie rozumie się przez to podpo
rządkowania Kościoła Państwu.
Wprowadzanie zapisu o kierow
niczej rdti partu do Konstytucji wy
woływało wówczas sprzeciwy rów
nież części teoretyków marksistow
skich, którzy wdcazynait Iz takiej roili
nie można prawnie zadekretować tak
jak nie można dekretować moralności
czy mody; że zapis taki nie umocni
partii i socjalizmu, ani nie jest rozwi
nięciem socjalistycznej demokracji, a
wręcz przeciwnie. O ńt widać, że
przeforsowanie tego zapisu we
wszystkich krajach socjalistycznych
stanowiło przejaw pogłębiającego się
kryzysu politycznego. I krach realne
go socjalizmu wszędzie poprzedziło
wymuszenie wycofania lego zapisu
pod naporem ruchu mas.
Także
koncepcje pozyskania
Kościoła dla politycznego i moralnego
poparcia socjalistycznego ustroju i po
lityki państw socjalistycznych budziły
wątpliwości u niektórych marksistów.
Kolidowało to z postulatem rozdziału
Kościoła od państwa, który w istocie
wymaga niemieszama się instytucji
religijnych do polityki, ich politycznej
neutralności, zamknięcia swojej insty
tucjonalnej działalności w kręgu ob
sługi religijnych potrzeb ludzi wie
rzących. Kolidowało to z postulatem
demokracji. Iż religia jest sprawą pry
watną obywatela wobec państwa. Po
nadto zabiegi politycznego zaangażo
wania Kościoła w "budowę socjaliz
mu" groziły, że w sytuacji kryzysowej
polityczne siły socjalizmu staną się
zakJadnioefli Kościoła, jego polityka.
Że to nie gdybanię, lecz rzeczy
wistość, widać i w tekście "Stano
wiska*. Biskupi domągają się bowiem
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rozszerzenia swobód religijnych poza
- jak je określają - "m inim alistyczne",
tj. określane w duchu dokumentów
ONZ i KBWE. W prawdzie przyznają
tym samym, iż w "Wytycznych" i fak
tycznie te "minimalistyczne" są za
pewniane, lecz tym razem wykra
czają
jawnie
poza
standardy
współczesnych
demokratycznych
swobód obywatelskich i ludzkich.
Żądają od państwa dostępu do pań
stwowej telewizji i radia, nie
akceptują uznanie religii z a sprawę
prywatną obywateli, żądają praw a do
mieszania się do polityki.
Dzisiaj, przy okazji "budowy kapi
talizmu* ten w ątek rozrósł się niepo
miernie i zagłuszył totalnie dawniej
akceptowane i bronione zasady, a je
dnocześnie rzeczowość i kulturę wy
powiedzi prominentów Kościoła. Dziś
już nie opowiadają się oni za
neutralnością światopoglądową pań
stwa - przeciwnie - z a państwową
sankcją dla "wartości chrześcijań
skich", za nauczaniem religii i
obligatoryjną religijną obrzędowością
w szkołach publicznych i w wojsku,
prowadzonymi przez Kościół na koszt
budżetu państwa itp. itd. Dziś opo
wiadają się z a państwem wyznanio
wym, wspierającym ewangelizację
konieczną dla odrobienia religijnych
spustoszeń dokonanych ponoć w
dziesięcioleciach realnego socjaliz
mu, żądają umieszczenia religijnych
zaklęć w preambule nowej Konstytu
cji.

Biskupa Dąbrowskiego zastąpił
biskup Pieronek, którego pogardę dla
demokracji scharakteryzujmy jego
własnymi słowami: ‘j u ż w Średnio
w ieczu , k ie d y państw om n ie śn iło się
0 dem okracji, b o b y ł u stró j - biorąc
określenie z m arksistow skiej te o rii feudalny7, w iedziano, ż e zasada
w iększo ści n ie je s t jed yn ą , którą
trzeba stosow ać, b y dobrze rzą d zić.
... Istnieje pars sanior, c z y li zdrow sza
c zę ść społeczeń stw a , która w ie, ż e
bardzo c zę sto m otłoch id zie za
podm uchem ja k ie jś propagandy*. I
dalej: od parlamentu wymagamy,
żeby m i a ł "m ądrość w yższą o d tłum u
1 o d tych , k tó rzy tym tłum em
m anipuluji?".*
O bie te publikacje są świadec
twem znam iennego regresu. W cza
sach realnego socjalizmu polemiki
Światopoglądowe na lam ach prasy
katolickiej prowadzone były na
wysokim poziomie intelektualnym,
zastąpiły je inwektywy. W 1975 roku
biskupi
bronili
pluralizmu,
występowali przeciwko "przewodniej
sile", a dziś przybierają pozę
średniowiecznych feudalnych książąt
Kościoła, gardzących demokracją
jako sprawą m otłochu, tłumu, iście w
duchu Platona i Tomasza z Akwinu, i
dom agają się rządów swojej pars
sanior.
W aldemar Jaskólski

ł Biskup Pieronek, delikatnie mówiąc, myli się przypisując marksizmowi wprowadzenie pojęcia
feudalizm*.

’ Z rozmowy z biskupem Tadeuszem Pieronkiem w “Rzeczypospolitej* z 21 października 1994 r. nr
246, s-5, zatytułowanego To b ył błądparlamentu. (Podkreślenia redakep.
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i losach Polaków na Kuble są nieliczne
I na ogół m ało znane...*

POLONIKA W HISTORII I
KULTURZE KUBAŃSKIEJ
Bieg wydarzeń na świecie przełomu
lat osiemdziesiątych I dziewięć
dziesiątych odmiennie pokierował roz
wojem myśU polityczne], gospodarczej I
społecznej w Polsce I na Kuble. Myślę,
że warto uratować przed zapomnie
niem te momenty historii, w których obydwa narody nie oddalały się od sie
bie, ale interesowały się wzajemnie
swoim losem, historią i kulturą. Oto
garść Informacji na ten tem at
Na wstępie sięgnijmy do początków
ubiegłego stulecia. To epopeja napole
ońska spowodowała włączenie Pola
ków w sprawy Ameryki Łacińskiej. Pol
scy legioniści znaleźli się w składzie
wojsk francuskich generała Leclerca
wysłanych na Haiti • Santo Domingo
przez Napoleona dla przywrócenia pa
nowania francuskiego nad wyspą, któ
rej autonomię ogłosili już w 1801 roku
zbuntowani tam od dziesięciu lat nie
wolnicy. Znany polski historyk, profesor
Tadeusz Łepkowski tak pisał: 'P ier
w szy w ażniejszy kontakt Polaków z
Kubą w iązał się z napływem na w yspę
resztek polskich legionistów z San Do
mingo. Drogi rozbitych w Saint Dominique oddziałów francuskich w iodły w
końcu 1803 roku bądź do wschodnich
obszarów w yspy Haiti, a w ięc na teren
d zisiejszej Dominikany, bądź te ż - p o 
p rze z brytyjską niew olę - na Jam ajkę,
bądź w reszcie na sojuszniczą, bo h isz
pańską Kubę. W iadom ości o pobycie

Dalszy etap w dziejach kontaktów
polsko-kubańskich przypada na lata
1848-61, kiedy to działał na KUbłe tzw.
ruch aneksjon (styczny związany z
osobą generała Nareiso Lopeza. Ruch
ten - obok tendencji zmierzających do
przyłączenia do USA wyzwolonej w
przyszłości spod władzy hiszpańskiej
Kuby • prezentował dosyć złożoną ide
ologię polityczną, głosząc pewne idee
wolnościowe i niepodległościowe, które
przyciągały do niego ludzi różnych na
rodowości. Na południu USA zaczęto
organizować wyprawy mające dotrzeć
na Kubę w celu rozpoczęcia tam po
wstania zbrojnego. Zwłaszcza w ostat
niej z nich, w 1851 roku (cytuję za
profesorem Łepkowsklm)
'...m ie li
w ziąć udział liczni cudzoziem cy
przebyw ający w USA, p rzede w szyst
kim em igranci polityczni - W ęgrzy,
Niem cy, W łos! I Polacy, w znacznej
części byO bojow nicy W iosny Ludów.
G dy am erykańskie w ładze federalne
uniem ożliw iły odpłynięcie na KUbę stat
ku ‘C/eopatra ’, przeprow adzając rew iz
ję / dokonując aresztow ań, okazało się,
ż e Jedna z Ust sporządzona p rze z do
w ódcę wyprawy zaw ierała nazw iska 86
Polaków, obok 6 2 Niemców, 6 7
W łochów ł 13 Szwajcarów. Wiadomo,
ż e znaczną c zę ść ochotnków -Polaków
zatrzym ano w USA, jed n a k niektórzy
dotarli wraz z Lopezem na Kubę w Jego
ostatniej, tragicznie zakończonej e k s
ped ycji do Baha H onda... U dział Pola
ków w ruchu generała Lopeza roz
poczyna now y okres w dziejach kontaktów polsko-kubańskich, który m ożna

1 Tadeusz bepkowstt Z dziejów kontakt** polsko-kubańskich w XIXwieku, w: *Pizegląd
Historyczny*, t U li. 1966. z. 4.. s. 699
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nazwać polsko-amerykańskim. Na
Kubę docierają odtąd Polacy niemal
wyłącznie przez USA. bądź wręcz
Pcdacy amerykańscy, przedstawiciele
zarobkowejff/ównle emigracji.*

Znajdujemy w nim obraz Polski
pokonanej, która padła ofiarą obcej
przemocy I pogrążona w bólu czeka na
pomoc bratniej Francfi, ale niestety, na
próżno.

W 1868 roku rozpoczęta się
kubańska "wojna trzydziestoletnia*,
której celem było wyzwolenie kraju
spod panowania Hiszpanii. Zdaniem
profesora Łepkowsklego polonika tego
okresu układają się w trzy odrębne
rozdziały: 1) nieliczny udział Polaków w
"wojnie dziesięcioletniej* 1868-78, 2)
rola jaką w walkach o niepodległość
Kuby w latach 1868-78 odegrał Polak,
generał Karol Rdow-Miałowskl, 3)
liczniejsze uczestnictwo Polaków w
ostatnim etapie kubańskiej wojny wyz
woleńczej w latach 1895-98, kiedy to
wielu zamieszkałych w USA Polaków
pragnęło pomóc sprawie Kuby z
pobudek Ideowych.

- Sprawa obecności Polski w kulturze
kubańskiej XIX wieku była przedmio
tem badań wybitnego kubańskiego
humanisty profesora Josś Antonio
Portuondo, z którego publikacji
zaczerpnęłam
wiadomości
do
niniejszego artykułu1.

Polska, Jako ofiara rozbiorów, a
mimo to bohatersko chwytająca za
broń przeciwko swoim ciemiężcom
(powstania 1830 I 1863 roku), była dla
Kubańczyków symboiem walki o
niepodległość. Obraz Polski zakutej w
kajdany znajdował echo w twórczości
kubańskich poetów doby romantyzmu.
Gabriel de la Concepción Valdśs
używający pseudonimu Plcido (1809 1844) napisał w 1843 roku sonet
zatytułowany 'D o P olskf, w którym
ubolewał nad losem zniewolonego
narodu, wyrażając przekonanie, że Inni
przyjdą mu z pomocą, ażeby pomścić
doznane upokorzenia, apelował więc o
to, by Polska nie traciła ducha l nadziei
na lepsze jutro. Kubańska poetka
Gertrudis Gómez de Ave!laneda (1814
-1873) dokonała w 1840 roku wolnego
przekładu na język hiszpański wiersza
Victora Hugo zatytułowanego ‘P olsce’.

Działający w USA przedstawiciel
powstańczej emigracji politycznej z
Polski, zamieszkały w Nowym Jorku
Józef Podblelski, filozof, literat i
tłumacz poezji polskiej na angielski,
nawiązał korespondencję ze znanym
pisarzem, pedagogiem I filozofem
kubańskim Josś de la Luz y Caballero.
Prowadzona między nimi w latach
1853-54 ożywiona wymiana listów
pozwoliła kubańskiemu myślicielowi i
patriocie zainteresować się polską
poezją romantyczną, między innymi
utworami Adama Mickiewicza I
Zygmunta Krasińskiego, jak również
romantyczną filozofią, a raczej myślą
mesjanistyczną Bronisława Trentowskłego I Hoene Wrońskiego. Josś de la
Luz tak pisał do Podbielskiego w liście
z 11 września 1863 r.: '..2 wielką
przyjem nością przeczytałem Ust Pana z
2 6 sierpnia i bardzo dziękuję za
inform acje o najw ażniejszych pisarzach
pańskiego ciekaw ego kraju. W łaśnie
p rzed parom a dniam i natrafiłem w
katalogu na wspom niane p rze z Pana
* W ykłady z literatur słow iańskich« /
»Konrada W allenroda« obydw ie rzeczy
w Języku niem ieckim , no i oczyw iście
odraza zam ów iłem te pozycje. A gdyby
Pan b ył łaskaw zam ów ić dla m nie Inne
dzieła tego autora, które Pan uzna za

3 Tamże, *. 600-601
3 Josć Antonio Poituondo: Polonia en cultura cubana del siglo XIX, (Polaka w kulturze kubańskiej
XIXwieku) - wydanie dwujęzyczne. Wyd. Centro CuKural Juan MarineUo, Habana, 1990,
-
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najważniejsza, bądź wJęzyku francus
kim, bądźpo niemiecku (chociaż, Jażed
są dobrza przetłumaczona na francus
ki, to wolałbym Ja w tym Języku, bo
będą dostępna dla szerszego grona
czytakdków), Jak również kOka utworów
sławnego poety Krasińskiego, • będę
Panu nadzwyczajzobowiązany...*.
Josś de la Luz zaprosił Podblekkie
go do Hawany na wykłady w prowa
dzonym przez siebie słynnym kolegium
"El Sahrador*, w którym odbierali sta
ranne wychowanie ogólne 1patriotycz
ne przyszli bojownicy pierwszej wojny o
niepodległość Kuby zwanej "wojną
dziesięcioletnią* (1868-78). W Istocie
Podblelskl przybył do stolicy Kuby w
1855 roku i pozostał w Hawanie lat
dziesięć, ucząc geografii I języka nie
mieckiego, a Jednocześnie szerząc swe
mesjanistyezne Idee, zwłaszcza popu
laryzując poglądy Trentowskiego. Pol
ski wygnaniec zdobył sobie na Kubie
duły szacunek l żywą sympatię.
Po klęsce powstania styczniowego
w Polsce (1863 r.) I po niepowodze
niach wojny dziesięcioletniej na Kuble
(1868-78) najbardziej wpływowe cza
sopismo kubańskie "Renństa da Cubtf
opublikowało w 1881 roku odę zaty
tułowaną 'Do Warszaw/. Autorem Jej
był Joaąun Lorenzo Luaces (1826 1867). Poeta wyrażał bunt przeciwko
narzuconemu przez zwycięzców poko
jowi, który z poczuciem upokorzenia
musieli zaakceptować zwyciężeni. Jed
nocześnie szydził ze zdrajców chy
lących służalczo głowy przed cie
miężcą. Zwracając'się do Polaków, au
tor wiersza miał na myśli upokarzający

Kubańczyków pokój zawarty z Hiszpa
nami w Zanjón, który kończył wojnę
dziesięcioletnią.
Zanim doszło do opublikowania te
go wiersza, ówczesny cenzor prasowy
w Hawanie nie chciał dać zgody na
druk ody Luaces'a twierdząc, że *... we

wszystkich utworach tego poety przeja
wia się upodobania do niezależności,
nienawiść do Hiszpanii oraz Idee rewo
lucyjne, I chociaż stara się to ukryćpod
osłoną tematów zaczerpniętych z Bib
lii, historii Grot#, Irlandii czy Polski, to
we wszystkich tych perfidnych opo
wieściach widocznyJest wyłącznie pro
test Kubańczyka przeciwko dominacji
Hiszpanii...*. Cenzor dobrze wiedział,
że dla patriotów kubańskich Polska
była symbolem wafld o wolność. Toteż
kiedy w 1884 roku redaktor 'Retdsta de
Cube\ młody poeta Josś Antonio Cortlna opiewał w pełnych ekspresji wier
szach postać Tadeusza Kościuszki, bo
hatera walc o niepodległość Polski I
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki
Północnej w XVIII stuleciu, cenzor mógł
podejrzewać, że w ten sposób na
wiązywał do czynów innego bohatera •
Polaka, który walczył o niepodległość
Kuby w wojnie dziesięcioletniej I dalej
brał udział w konspiracji. Był nim
generał Karol Rołow Miałowski
(1842-1907), w wersji kubańskiej Carloe Roloff y Mlalowsky, bez wątpienia
najwybitniejszy przedstawiciel Polaków
w walcach o niepodległość na Kuble,
który doszedł do bardzo wysokich sta
nowisk w armii wyzwoleńczej i rządzie
nowo powstałej republiki*

* Tenże, *.17-19
* Tamże. a. 33-35
* Zainteresowanych postacią generała Karole Rołowe-MłatowaMego odsyłyn do dwóch książek
wydanych w J, polskim:
a) Rotando AKrarez Esł6ver Generał Karol Roloff Mlałowskl (tytuł oryginału: Enaayo biogrtfoo
del generał mayor Carłoa Roloff Mlalowsky) Wyd. MON. Warszawa 1981
b) Rai Fuentea y Torrejón (pseudonim polskiego pisarza Bohdana Drozdowskiego): "Yagruma" powtetć historyczna dla dorosłych. Wyd. MON. Warszawa 1989
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Po przedwczesną! śmierci Cortlny
redakcją pisma ’RevIsta Cuband
(zmiana tytułu z 'Revlsta de Cubtt)
objął wybitny patriota, filozof I poeta
Enrląue Josś Varona (1849 • 1933), tywo zainteresowany ideami polskiego
romantyzmu, zwłaszcza twórczością
Zygmunta Krasińskiego. Z trybuny sto
warzyszenia La Carldad del Cerro
wygłosił w 1887 roku żarliwy wykład
zatytułowany 'Anonimowypoeta z Pol
ski', w którym - posługując się wzru
szającym obrazem tycia poety Zyg
munta Krasińskiego na tle tragicznych
dziejów Polski przedstawił panoramą
historii swojego narodu i kraju, Kuby.
Odczyt ten podziałał na słuchaczy
niczym płomienna odezwa rewolucyj
na. Tekst odczytu o autorze 'N/eboskfeJ
komedii został w tym samym 1887 ro
ku opublikowany w czasopiśmie 'Re-

v!sta Cubana'.

Dwa lata wcześniej, bo w 1885 roku
na łamach tegoż czasopisma pojawiło
slą tłumaczenie poematu Adama Mic
kiewicza *Konrad W allenrod pióra po
ety kubańskiego Antonio Sellen'a
(1830-89). Przekład został poprzedzo
ny obszernym esejem omawiającym
narodowy charakter poezji Mickie
wicza. Autorem eseju był brat Antonia,
Francisco Sellen (1838-1907), tłumacz
poezji Heinego na Jązyk hiszpański. W
swojej pracy dokonał analizy polskiej
literatury romantycznej powiązanej z
historią narodu I krzepiącej jego ducha,
w czym widział podobieństwo do roli,
jaką odgrywała literatura w jego
własnej ojczyźnie. Ze wzruszeniem
czytamy słowa Fancisco Sellen'a: 'O to
na ruinach zburzonej ojczyzny roz
brzmiewają strofy p leśn i patriotycznej
*•Jeszcze Polska nie zginęła póld m y
żyjem y, co nam obca przem oc wzięła
szablą odbierzem y...» - / chociaż liczne
próby zdobycia tego o czym m arzy każT Jos4 Antonio Poituondo: op e l s. 37-49
• Tamie, e. 37-49
-
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d e gorące serce, to J e st narodow ej
niepodległości, td e pow iodły się Pola
kom . to Jednak, m ając ta k w zniosłą,
rom antyczną poezję, m ogą zachow ać
sw ą ojczyznę ducha oraz Ideałów,
trw alszą I siln iejszą , o d te j którą utraci•
i

Kolejnym dowodem obecności Pol
ski w poezji XIX wiecznej Kuby Jest pa
triotyczny wiersz *P ożegnanie P olaka'
przedstawiciela kubańskiego moderniz
mu o nazwisku Julian Casal (1863-93),
zamieszczony w zbiorze 'U ście na
w letrzd. Przywołując wielką walecz
ność żołnierza polskiego, bohater wier
sza rusza do boju, rzuca slą w wir wal
ki, gotowy zginąć za ojczyzną.*
Zanim nadeszły lata nowego etapu
walki zbrojnej 1895-98, która przynieść
miała upragnione wyzwolenie Kuby
spod hiszpańskiej dominacji, bohater
tej wojny • pisarz I wielki patriota na
zwany 'apostołem* niepodległości Ku
by, Josó Marti (1853-1895), prowadził
w Stanach Zjednoczonych przygotowa
nia do czynu zbrojnego. W 1882 roku
założył wśród kubańskich emigrantów
Kubańską Partią Rewolucyjną, orga
nizując patriotów do działania na rzecz
odzyskania niepodległości ojczyzny.
Sam opracował statut partii l ogłosił go
w założonym przez siebie czasopiśmie
zatytułowanym 'P atrie! >Jakie wydawał
w Nowym Jorku. Na łamach tego pisma
drukował rozmaite artykuły, między in
nymi poświęcone wybitnym kubańskim
patriotom, wśród których znalazł się
artykuł o polskim generale Karolu
Rolow Miałowsklm. W numerze pisma
*P akiet z 7 maja 1892 roku czytamy:
'Pow róc/I w łaśnie na te północne zie 
m ie, b y odzyskać zdrow ie nadw erężo
n e w szlachetnej ale I ciężkiejpracy na
terenie H ondurasu, w aleczny I dzielny
Polak, a w te j sam ej osobie rów nież
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ofiarny / bohaterski Kubartczyk, który
sw oją m łodość / m ajątek pośw ięcił dla
spraw y wafid o w olność kraju, który nie
Jest Jego ojczyzną. C złow iek ten, pod
cza s skrom nego, a le podniosłego spot
kania w Gualmaro wspom inał, z m ęską
łzą w oku I z kubańską bronią u pasa,
agonię sw ej ojczyzny - Polski, która tyle
razy staw iała czoła niezliczonym wro
gom . ...T eraz ów człow iek oznajm ia
słuchających go z szacunkiem w s
półtow arzyszom , ż e ofiarowuje sw e ra
m ię / sw ą krew spraw ie odzyskania
w olnościp rze z Kubę. •

W czasie pobytu w Nowym Jorku w
latach 1880-95 Josó Marti uprawiał
bardzo szeroką działalność publicysty
czną. Dla pism amerykańskich, meksy
kańskich, wenezuelskich, argentyń
skich i Innych pisywał kroniki dotyczące
bieżących wydarzeń politycznych, spo
łecznych I kulturalnych w USA.
7 grudnia 1891 roku na łamach
wychodzące] w Meksyku gazety E l Partido Liberał opublikował entuzjastycz
ny artykuł o występach w Nowym Jorku
wielkiego polskiego pianisty I patrioty,
Ignacego Jana Paderewskiego10
Trzydzieści pięć lat później, bo w
1926 roku polski artysta odwiedził Ku
bę, by wystąpić z dwoma koncertami w
sali Teatro Payret w Hawanie, co odno
towało kubańskie czasopismo Pro Arta
we wspaniałych recenzjach, które wraz
z programami koncertów spotkałam w
zbiorach Narodowego Muzeum Muzyki
w Hawanie. W tymże muzeum znajdują
się kubańskie nagrania sztuki planis
tycznej Paderewskiego zapisane na
perforowanej
taśmie
papierowej
służącej do odtwarzania na pianinie
mechanicznym, czyli tzw. pianoll. Za

biegaliśmy o pozyskanie tych pamiątek
do muzeum Imienia Paderewskiego,
które powstało w Warszawie z Inicjaty
wy Jerzego Waldorffa.
Dodać wypada, że Polska zaz
naczyła swą obecność w muzyce ku
bańskiej XIX wieku poprzez wpływ jaki
Fryderyk Chopin wywarł na twórczość
jednego z czołowych kompozytorów
kubańskich tamtej epoki, Ignacio Cervantesa (1847-1905). Pisze o tym w
swej książce M uzyka na Kuble Alejo
Carpentlen *O Ile Cenrantes zapo
życzył cokolw iek z rom antyzmu, to Jest
to pew ien ton chopinow ski przeja
wiający się w niektórych jeg o
•D anzas- • nie we w szystkich. J e st to
Chopin najprostszych M azurków, nigdy
za ś Chopin sch erz czy Chopki wlefidch
p o lo n a zó ttł'.

W XX stuleciu przypłynęła na Kubę,
głównie w latach dwudziestych, spora
fala emigrantów z Polski, których część
licząca w większości na osiedlenie się
w USA, zamieszkała ostatecznie na
Kubie. Było to wychodźstwo zarobko
we, w przekroju społecznym • ludowe.
Znaczna część Polonii kubańskiej
wtopiła się w miejscowe spo
łeczeństwo. Jak podaje profesor Łepkowskl • w 1953 roku obywatelstwo pol
skie na Kuble posiadało 569 osób. Aby
jednak ustalić faktyczną liczbę osób po
chodzenia polskiego, należałoby za
pewne podaną wyżej liczbę pomnożyć
kilkakrotnie. Losy Polaków na Kuble w
XX wieku warte są osobnych studiów’2.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że
jednym z założycieli Komunistycznej
Partii Kuby w 1925 roku był Fabło
Grobart urodzony w Białymstoku.
* • •

' Jog* Mart Obras completas, VoL I, a. 548, Edtorial LEX, La Habana, 1946
"Jos4 Antonio Portuondo, op.ck. a 51-52
" Alejo Carpanłier Muzyka na Kubie (tytuł oryginału-. LamsicaenCuba). Wyd.: Połskie Wydawni
ctwo Muzyczna, Kraków 1980, a 158
“ Tadeusz bepkowski, op. oł. a 699
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Kultura kubańska Jest syntezą ele
mentów hiszpańskich I afrykańskich. Te
ostatnie zaznaczyły się od bardzo daw
na, bowiem pierwsi murzyńscy niewol
nicy zostali przywiezieni na Kubę Już w
1526 roku, tj. w trzydzieści cztery lata
po odkryciu wyspy przez Kolumba.
Wpływy hiszpańskie dominowały w
kulturze kubańskiej od czasu konkwlsty. W XX wieku dwukrotnie ulegały od
świeżeniu: po raz pierwszy w wyniku
fali emigracji zarobkowej z Hiszpanii w
latach 1905-1914, powtórnie zaś po upadku Republiki Hiszpańskiej w 1939
roku, kiedy to do Hawany przybyła du
ża grupa kombatantów wojny domowej,
wśród których przeważali przedstawi
ciele kubańskiej inteligencji. Pierwsza
połowa XX wieku przyniosła ze sobą
okres intensywnej amerykanizacji kul
tury kubańskiej. W ślad za polityczną i
gospodarczą dominacją Amerykanów,
którzy zajęB na Kubie miejsce Hiszpa
nii, szła penetracja kulturowa. Chociaż
dotyczyła przede wszystkim stylu życia,
to jednak oddziaływała również po
przez środki masowego przekazu,
głównie telewizję.
Po zwycięstwie Rewolucji w 1959
roku sytuacja kultury na Kubie uległa
zasadniczej zmianie. Władze położyły
nacisk na kultywowanie jej oryginal
nych. narodowych wartości. Likwidacja
analfabetyzmu i reforma oświaty otwo
rzyły przed narodem kubańskim nies
potykane przedtem perspektywy roz
woju kulturalnego. Dostęp do zdobyczy
kultury stał się powszechny. Zorgani
zowano szkolnictwo artystyczne. Twór
cy zaczęli korzystać z finansowej po
mocy państwa. Od tego czasu datuje
się również rozwój kontaktów kultural
nych między Kubą a krajami ówczesne
go obozu socjalistycznego, a więc i z
Polską. W niedługim czasie po zwy
cięstwie Rewolucji, bo już w roku 1961,
między rządem Polski a rządem Kuby
-70

została
podpisana
umowa
o
współpracy kulturalnej- Na podstawie
jej postanowień prowadzono wymianę
w wieki dziedzinach, przede wszystkim
muzyki, sztuk plastycznych, filmu, lite
ratury I wydawnictw, w mniejszym stop
niu teatru. Dorobek prawie 35 letniego
okresu współpracy między Polską i
Kubą w dziedzinie kultury jest niemały.
Obecność kultury polskiej w tym dale
kim przecież z geograficznego punktu
widzenia kraju przybierała różnorodne
formy. Odwiedzin Kubę polscy twórcy
tej rangi co Tadeusz Kulisiewicz,
Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jó
zef Szajna, Krzysztof Penderecki, Ma
ria Fołtyn I inni. Dużym powodzeniem
cieszyły się występy zespołów pieśni i
tańca ‘Mazowsze* oraz ‘Śląsk*, harcer
skiego zespołu dziecięcego ‘Gawęda*,
teatrów talkowych dla dzieci: poznań
skiego ‘Marcinka* i gdańskiej ‘Minia
tury*, zespołów muzyki rozrywkowej,
piosenkarzy, wśród których najgoręcej
oklaskiwano Ewę Demarczyk, i Wandę
Warską. Koncertowało na Kubie grono
najwybitniejszych polskich muzyków.
Byli wśród nich dyrygenci (m.in. Ta
deusz Strugała, Wojciech Michniewski,
Bogusław Madey, Józef I Kazimierz
Wiłkomirscy), planiści (m.ln. Halina
Czemy-Stefańska,
Barbara
Hesse-Bukowska, Regina Smendzianka,
Lidia Grychtołówna, Tadeusz Żmu
dziński, Piotr Paleczny), skrzypkowie
(m.in. Wanda Wiłkomirska, Konstan
ty A. Kulka, Kaja Danczowska, Barbara
Górzyńska), wiolonczeliści, fleciści,
śpiewacy operowi I wielu, wielu innych.
Do niezaprzeczalnych wydarzeń artys
tycznych na Kubie trzeba zaliczyć ins
cenizację polskiej opery narodowej
‘Halka* Stanisława Moniuszki (1971 r.),
baletu Ludomira Różyckiego ‘Pan
Twardowski' (1974 r) i opery Moniuszki
‘Parła (1991 r.). Pomysłodawczynią
tych przedsięwzięć była polska artystka
operowa Maria Fołtyn, której talentowi
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I niestrudzonym wysiłkom zawdzięcza
my wprowadzenie polskich dziel do re
pertuaru Opery Narodowej w Hawanie;
wykonawcami spektakli byli soliści,
chór, balet I orkiestra kubańskiej sceny
operowej. Twórcę spektaklu baletowe
go "Pan Twardowski' był polski choreo
graf Witold Borkowski, który pracował z
kubańskim zespołem 'Danza Moderna
deCuba*.
Polscy twórcy i artyści prowadzili na
Kuble działalność pedagogiczną ucząc
utalentowaną młodzież kubańską w
Wyższym Instytucie Sztuki. Pedago
giem w klasie fortepianu była profesor
Natalia Homcwska, grafiki artystycznej
nauczali doc. Bogdan Zieleniec z War
szawy I doc. Ryszard Krzywka z Toru
nia. Twórczość kubańskich plastyków
w dziedzinie plakatu, zwłaszcza poli
tycznego, pozostaje pod wyraźnym
wpływem artystów polskich, którzy w
pierwszym okresie po zwycięstwie
Rewolucji udali się na Kubę, by przeka
zać swe doświadczenia młodszym ko
legom kubańskim. Byli to: Tadeusz
Jodłowski, Waldemar Świerży, Witold
Górka, Bronisław Zelek. Artyści polscy
prowadzili w Hawanie cykle wykładów
z dziedziny scenografii I reżyserii teat
ralnej. W Międzynarodowej Szkole Fil
mowe] w San Antonio de los Bańos
koło Hawany wykładał polski dokumen
talista Władysław Wasilewski, dziekan
wydziału reżyserii w łódzkiej Szkole Fil
mowej. W Polsce kształcili się młodzi
kubańscy planiści, kompozytorzy, plas
tycy. Absolwentami Akademii Muzycz
nej w Warszawie są obecni pedagodzy
Wyższego Instytutu Sztuki w Hawanie,
w klasie fortepianu (Nancy Casanova,
Hilda Melis, Jorge Herrero) I w klasie
kompozycji (Josś Loyola, Calbrto
AKrarez, Roberto Valera).
Na baczniejszą uwagę zasługuje
polsko-kubańska współpraca wydaw
nicza. W latach siedemdziesiątych i

osiemdziesiątych na podstawie bez
pośredniego porozumienia między Wy
dawnictwem Literackim w Krakowie I
kubańskim wydawnictwem Arta y Lite
ratura z siedzibą w Hawanie stypendiowarto I kształcono w Polsce kubańskich
tłumaczy literatury polskiej oraz redak
torów, którzy przygotowywali dodruku
w Hawanie książki polskich autorów.
Dzięki takim przedsięwzięciom dopro
wadzono do wydania na Kubie ponad
25 tytułów autorów polskich w prze
kładzie na Język hiszpański. Usta tych
autorów Jest długa. Otwiera Ją Jan Po
tocki z 'Rękopisem znalezionym w Saragossie*, dalej idą: Bolesław Prus
fFaraon’ ) I Władysław Reymont
('Chłopi'), Henryk Sienkiewicz (Trylo
gia), Jarosław Iwaszkiewicz ('Chopin* I
'Matka Joanna od Aniołów*), Julian
Stryjkowski, Jerzy Szaniawski, Poła
Gojawiczyńska, Gustaw Morcinek, Ta
deusz Borowski, Kazimierz Brandys,
Stanisław Lem, Wojciech Żukrowskl,
Jerzy Putrament, Witold Zalewski, Boh
dan Czeszko, Tadeusz Nowak, Julian
Kawalec I inni. Kubańskie wydawnictwo
Arie y Literatura opublikowało, we
współpracy z polskimi redaktorami I
tłumaczami,
trzy
antologie:
współczesnej prozy polskiej, poezji i
dramatu. Wydane na Kubie w
przekładzie na hiszpański książki auto
rów polskich miały szansę docierać do
czytełnków całego kontynentu Ameryki
Łacińskiej. Wśród kubańskich tłumaczy
zasłużonych dta popularyzowania pol
skiego piśmiennictwa w swoim kraju i
Innych krąjach latynoamerykańskich
wymienić hzeba Desiderio Navarro,
AngeCa Zuazo I Annę Strzelczyk. Pier
wszy z nich to wyjątkowa postać w ku
bańskim środowisku literackim i kultu
ralnym. Autor i tłumacz tekstów literac
kich i naukowych z dziedziny teorii lite
ratury, kulturoznawstwa, socjologu kul
tury, poliglota tłumaczący z kUkunastu
języków słowiańskich, romańskich, ger-
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mańskich i Innych, odbyt wielomie
sięczne studia literackie w Polsce. Jako
redaktor naczelny kwartalnika 'Criterios*. który ukazywał się w Hawanie
pod patronatem *Casa de las Amśricas* (Domu Ameryk), zamieszczał na
łamach tego pisma teksty polskich uczonych, a wśród nich profesora Hen
ryka Malkiewicza, Zofii Llssy, Jana Bia
łostockiego, Stefana Morawskiego, Mi
chała Główińsklego i Innych.
Współpracowały ze sobą polskie I
kubańskie czasopisma literackie I teat
ralne. W Hawanie ukazywały się pol
skie numery kwartalnika Związku Pi
sarzy Kubańskich *Unin* oraz numer
polski kwartalnika teatralnego *Conjunto*. W Polsce miesięcznik 'Litera
tura na świecie* i miesięcznik 'Dialog*
poświęciły specjalne numery literaturze
I teatrowi kubańskiemu.

wały wystawy swojej produkcji po
łączone ze sprzedażą.
Polsko-kubańska współpraca kultu
ralna poszerzyła się z biegiem lat o za
gadnienia związane z upowszechnie
niem kultury I rozwojem amatorskiego
ruchu artystycznego. Obiecująco zapo
czątkowana została współpraca w
dziedzinie opieki nad zabytkami, jaką
prowadziły służby ząjmujące się
ochroną zabytków historycznych w Pol
sce i na Kubie. Dyrektor Muzeum Histo
rycznego Hawany, Eusebio Leal, pra
cował ochotniczo przy odbudowie Zam
ku Królewskiego w Warszawie. Przy
wieziona przez niego cegła z ruin za
mkowych została uroczyście wmurowa
na w ścianę muzeum hawańsklego,
symbolizując przyjaźń kubańskopolską.

Środowisko muzyczne Kuby obcho
dziło ważniejsze rocznice związane z
historią muzyki polskiej, jak np. setną
rocznicę śmierci Henryka Wieniawskie
go, czy stulecie urodzin Karola Szyma
nowskiego. Kubańscy absolwenci
Akademii Muzycznej w Warszawie za
łożyli na Kubie Towarzystwo Przyjaciół
Chopina, którego celem jest upowsze
chnianie muzyki I kultury polskiej w
Wybitni polscy artyści znajdowali na
społeczeństwie Kuby.
Kubie inspirację do swej twórczości.
Tam powstał 'Cykl kubański’ Tadeusza
Nie zabrakło polskich artystów na
Kulisiewicza, 'Listy z Hawany* Tade międzynarodowych festiwalach odby
usza Brezy, symfonia Grażyny Bace- wających się w Hawanie, jak między
wiczówny • zamówiona u polskiej kom- narodowy festiwal baletu, czy między
pozytorkl przez Narodową Orkiestrę w narodowy festiwal I konkurs gitarowy.
Hawanie.
W wywiadzie udzielonym w grudniu
Muzea Hawany oraz galerie sztuki 1988 roku wysłannikowi polskiego
eksponowały kilkadziesiąt wystaw pol dziennika 'Rzeczpospolita* minister
skiego malarstwa współczesnego, gra kultury Kuby Armando Hart Davalos
fiki artystycznej, rysunków tkaniny, me powiedział: 'N a sze kontakty kulturalne
dalierstwa. sztuki ludowej, plakatów, z Polską m ożna po d a ć Jako w zór
biżuterii artystycznej, wzornictwa prze współpracy / w zajem nej wym iany kultu
mysłowego. Zajmujące się nagraniami ralnej*1
muzycznymi firmy płytowe organizo
Szczególnym
zainteresowaniem
cieszył się na Kubie film polski. Kubań
ski Instytut Sztuki I Przemysłu Filmowe
go ICAIC utrzymywał bardzo żywą
współpracę z Polską. Na ekranach kin
kubańskich można było oglądać nieo
mal całą polską produkcję filmową lat
powojennych.

,5lRz»czpospolita1nr 303, Warszawa 31 grudnia 1988 -1 Stycznia 1989
-
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Znaczną rolą w Inspirowaniu i reali
zowaniu tej wymiany spełniali przed
stawiciele ambasady polskiej w Hawa
nie oraz zespół pracowników minister
stwa kultury i sztuki w Warszawie zaj
mujący się współpracą kulturalną z re
jonem krajów Trzeciego Świata,
zwłaszcza Ameryki Łacińskiej.
Zebrane w niniejszym opracowaniu
Informacje mają na celu uświadomienie

nam, jak wzajemne poznanie się po
przez kulturą może służyć zbliżeniu na
rodów. Pozostaje żywić nadzieją, że
naród kubański zdoła przezwyciężyć
obecny kryzys polityczny, gospodarczy
i społeczny, a przyszłe lata przywrócą
przyjazne kontakty kulturalne między
Polską I Kubą oparte na przesłankach
historycznych i dorobku wielu lat.
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nibyfelieto n :

CISZEJ (BMlpW m
P ifid ziesiąła rocznica Powsłonia W arszawskiego
dała okazję do całkiem "nowatorskich" odkryć. O ło ja
kiś profesor jakiegoś instytutu {Historycznego poin
formował (łucKaczy radia/ ż e powstanie to było
dziełem... Stalina. W ten sposób Stalin - jak odkrył ów
uczony mąż - doprowadził do wyniszczenia tej części
społeczeństwa/ która byłaby w stanie przeciwstawić się
radzieckiej okupacji 'Polski. P ad io "odkrycie" to upowszeckniło/ więc pewnie należy
potraktować je
poważnie.
Wyobrażam sobie/ jak ciężko musiał przeżyć - ów
profesor
sprowadzenie
prochów
generała
B o
ra-Komorowskiego - wszak był narzędziem Stalina!
Lojalnie trzeba przyznać/ ż e nie wszyscy uważają
"odkrycie" to za prawdziwe. P rzew a ża raczej opinia/
że powstanie wymierzone było przeciwko nad
chodzącej pod W arszaw ę jArmii Czerwonej. W
związku z tym coraz głośniej potępia się tę armię, że
nie udzieliła ona powstaniu pomocy. P z ą d nasz nawet
zgłosił pretensje pod adresem przedstawiciela Posji
uczestniczącego w uroczystościach rocznicowych, że
nie przeprosił za to.
D tu nasuwa się pytanie. 3^*1' powstanie wymierzo
ne było przeciw armii radzieckiej to dlaczego kazano
powstańcom strzelać do /\)iemców? fiAoże to "ruskich"
wprowadziło w błąd?
Onna Pani podzieliła się ze słuchaczami radia
refleksją, że w czasie (chyba - tak zwanej) okupacji polskie państwo podziemne działało tak sprawnie, że
Pani owa czuła się W nim o wiele lepiej niż po wkrocze
niu .Armii Czerwonej.

-
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Alie wypada nic innego jaU pogratulować dobrego
samopoczucia. A le rodzi się pytani*, ^eiili owe pań
stwo było tale sprawne i tak wiele mogło, to dlaczego
dopuściło do tale wielu, delikatnie mówiąc, niekorzyst
nych wydarzeń, jak choćby wyniszczenie Oetła (nie
tylko warszawskiego), dramatu dzieci Zamojszczyzny,
obozów koncentracyjnych i wielu, wielu innych. C zy nie
mamy więc do czynienia z zaniechaniem działania? A
to jest przestępstwo.
Oficjalna wykładnia głosi, zarówno przez Sacrum
(władze duchowne) jak i Profanum (władze świeckie),
że Powstanie Warszawskie to zwycięstwo ducha nad
materie). B ardzo to piękne. Korci jednak pytanie, czy
żołnierze powstania byli dostatecznie jasno poinformo
wani, że biort) udział w sporze filozoficznym, a nie w
walce o wyzwolenie miasta? A ci którzy nosili na umun
durowaniu napis Oott mit uns (B óg jest z nami) zapew
ne reprezentowali w tej walce ducha? Odbudowa W ar
szawy zniszczonej w wyniku tego filozoficznego poje
dynku - to pewnie odbudowa materii ? /\)ie dziw więc,
że tak się tym szczycę) komuniści.
O na koniec, nie pytanie, a prośba. Panowie - trochę
ciszej! Powstanie Warszawskie to wielki dramat, dra
mat narodu i ludzi. /Mie przerabiajcie go na komedię!
Ksawery Wodjan
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z życia lewicy :
W PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE
POLSKI LUDOWEJ

lemy dziejów Polski Ludowej. Mó
wiono zarówno o początkowym okre
sie, kiedy to ścierały się w ostrej
walce 1 wojnie domowej różne ko n 
cepcje ustrojowe. Jak 1 o później
szych, bardzie] ustabilizowanych,
chociaż n ie pozbawionych konflik
tów okresach.

2 6 października br. staraniem
Warszawskiego Porozumienia Lewicy
odbyła się w Warszawie Konferencja
Historyczna poświęcona Pięćdziesię
cioleciu Polski Ludowej. Wzięli w
niej udział przedstawiciele różnych
Przebieg sesji dowiódł, że dzieje
dyscyplin naukowych oraz działacze
Polski Ludowej wymagają rzetelnych
polityczni lewicy.
b ad ań naukowych, wolnych od bez
Prof. dr Ja re m a Maclszewskl wy krytycznych ocen apologetycznych.
głosił referat zatytułowany "Lata Jak 1 równie bezkrytycznego potępia
1944 - 1989 w polskim procesie n ia tego fragm entu dziejów Polski.
dziejowym",
a prof. d r Henryk Postulowano potrzebę podjęcia dalSłabek referat nt. "Kondycja n aro  szych b ad ań monograficznych 1 k o n 
dowa Polaków w okresie 1944 - tynuow ania dyskusji naukowych
1989"
przez gremia uczonych różnych
O ba te wystąpienia stanowiły dyscyplin.
podstaw ę żywej 1 bogate] dyskusji, w
J.P .
które] udział wzięło 25 mówców.
Była to dyskusja wielowątkowa 1 p o 
ruszano w niej najistotniejsze prob

Z poczty redakcyjnej
Dziękujemy Teodorowi Gąbickiemu z Łodzi za interesujący list Geszy nas, że
Opinie Krytyczne wywołały Wasze zainteresowanie. Uwagi dotyczące konkretnych
artykułów przekażemy zainteresowanym autorom.
Podzielamy Wasz pogląd, że zbyt mało miejsca lewica potwięca upowszechnia
niu ideii socjalistycznych wśród młodego pokolenia. Postaramy się na łamach na
szego pisma w jakimi stopniu uwzględnić tę kwestię - np. przez przybliżanie
Czytelnikom bogatej tradycji polskiej myśli socjalistycznej.
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JESil GHG2SZSIĘ DOłBDUEOi
* co m yślą polscy m arksiści o w spółczesności
♦ Jak oceniają sytuację marksizmu w obecnych warunkach
♦ czy są zgodni m iędzy sobą
* co uznają w marksizm ie za cenne, a co gotow i zrew idow ać

>

,

kup ksiqżkę

KAROLOWI MARKSOWI
w y d a n ą przez STOWARZYSZENIE MARKSISTÓW POLSK'CH
są to materiały z sesji naukowej związanej z 175 rocznicą urodzin i 4 iC rocznicą
śmierci Karola Marksa.

Książka do nabycia w:
Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia Marksistów Polskich
ul. Hoża 9 m 4
00-528 W ARSZAW A

Cena: 25,000 zł + koszta przesyłki
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zespół w składzie: Jan Główezyk,
Jarosław Ładosz, Zygmunt Najdowski
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Wydawca:
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Konto : PKO BP Oddz.Y III Warszawa
nr 1586-303235-136
A d r e s : u l.M iła 8 m.29
00-174 Warszawa,
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