Alarm dla mediów Trójmorza
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Fundacja Solidarności Dziennikarskiej realizuje projekt monitoringu mediów w dwunastu krajach tzw. Trójmorza. To jeden z kilku
europejskich mechanizmów monitorujących. W roku 2011
Komisja Europejska zainicjowała badania stanu mediów
UE. Przed czterema laty działalność rozpoczął Monitor
Andrzej Klimczak
Pluralizmu Mediów, wskazujący obszary, w których media są zagrożone negatywnymi tendencjami. Badania obejmują bardzo szerokie
spektrum czynników szkodliwie wpływających na wolność mediów i standardy
ochrony zawodu dziennikarza.
W kolejnych dwóch numerach „Forum Dziennikarzy” będziemy prezentować wyniki badań prowadzonych przez naszych i zagranicznych żurnalistów w krajach
dwunastki Trójmorza.
Wyniki są zaskakujące. Tendencje bliźniaczo podobne w krajach będących niegdyś
w obszarze wpływów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Szeroko rozumiane zagrożenie wolności mediów w krajach Trójmorza nie osiągnęło
jeszcze co prawda najwyższego stopnia, lecz nie znaczy to, że sytuacja jest dobra.
Często ociera się o granice górnych stanów alarmowych. Niepokojąca w większości
krajów Trójmorza jest koncentracja własności zagranicznych koncernów medialnych. W wielu przypadkach niezadowalająca jest niezależność mediów publicznych i zależność polityczna tych oraz innych mediów. Wiele do życzenia pozostawia ochrona wolności wypowiedzi. Podobne, często dalekie od normy, są standardy
ochrony zawodu dziennikarza.
Znane już od dawna bolączki mediów europejskich, uzupełniane są dzięki badaniom
o nowe, lub dotychczas pomijane kwestie. Pełna diagnoza jest już prawie gotowa.
Czy uda się jednak przełamać opór polityków i wpływowego biznesu, aby media
odzyskały statutowo przypisywane im wolności. Można podejrzewać, że będzie to
niekończąca się opowieść o walce dobra ze złem. Ta walka trwa od zarania dziejów, stąd obowiązek wszystkich uczciwych ludzi mediów, aby podejmować często
nierówne zmagania. Nie wolno nam pozwolić, by zło zawładnęło jeszcze większym
niż dotychczas obszarem. r
Andrzej Klimczak
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interwencje SDP
Tutaj mieści się Centrum Prasowe Foksal,
w którym odbywają się konferencje prasowe, debaty, spotkania, pokazy filmów.

Bronimy dziennikarskiej
własności

Samotna walka
o Dom Dziennikarza
Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskich
od lat zabiega, aby
budynek przy ul. Foksal 3/5
w Warszawie wciąż
mógł służyć środowisku
dziennikarskiemu.
Problemem są
niejasne roszczenia
reprywatyzacyjne
i obojętność władz stolicy.
Tekst i fotografie
Jacek Karolonek
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A

dres Foksal 3/5 zna większość
dziennikarzy nie tylko w Warszawie. W tym schowanym za
drzewami budynku z ceglaną elewacją
i charakterystycznymi oknami, swoje
siedziby mają nie tylko Zarząd Główny SDP i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, ale też inne organizacje
związane z mediami, m.in. Izba Wydawców Prasy, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie
Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

– Dziennikarze byli tu od zawsze
– podkreśla Krzysztof Skowroński, prezes
SDP. – W czasie wojny budynek zniszczony był w 74 proc., po 1945 r. grunt został
znacjonalizowany, a dom odbudowany
siłami społecznymi, jako siedziba Związku Zawodowego Dziennikarzy, a potem
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
styczniu 1979 r. prezydent
Warszawy,
jako reprezentant Skarbu Pań– Miasto stołeczne
stwa, podpisał z SDP
Warszawa nie
umowę o użytkowaniu
interesuje się
wieczystym. Po 13 grudswoją własnością,
nia 1981 r. SDP zostało
prawami do tego
zawieszone, a gosponieruchomości przy
darzem budynku przy
budynku, od
ul. Foksal 3/5 były od
Foksal stało się zależne
2011 r., od kiedy
od partii Stowarzyszedawna, ale dopiero kilka
jestem prezesem,
nie Dziennikarzy Rzelat temu zaczęły realnie
nie było żadnego
czypospolitej. – Kiedy
zagrażać gospodarzokontaktu.
wi Domu Dziennikatylko SDP zaczęło znów
działać legalnie, rozporza. SDP zaczęło bronić
czął się czas negocjacji
w sądach dziennikaro przywrócenie stowarzyszeniu użytkoskiej własności, nie mając jednak żadwania wieczystego zakończony w 2001 r.
nego wsparcia ze strony władz miasta.
– tłumaczy Krzysztof Skowroński.
– Miasto stołeczne Warszawa nie
interesuje się swoją własnością, praWówczas to Społeczna Komisja
Rewindykacyjna uznała, że SDP jest
wami do tego budynku, od 2011 r., od
uprawnione do odzyskania majątkiedy jestem prezesem, nie było żadneku utraconego w stanie wojennym.
go kontaktu. Z jednej strony jest bierW 2006 r. Trybunał Konstytucyjny ostana obserwacja, a z drugiej jakby próba
tecznie orzekł, że zwrot siedziby był
nieformalnej zmiany sytuacji – zauważa
zgodny z Konstytucją. Roszczenia do
prezes SDP. 

W
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prawa skomplikowała się z końcem stycznia 2019 r., kiedy to
skończyła się umowa użytkowania wieczystego budynku przy ul. Foksal 3/5 przez SDP, a władze Warszawy,
mimo próśb ze strony stowarzyszenia,
nie przejawiały chęci jej przedłużenia.
Dlatego też Zarząd Główny SDP postanowił 20 lutego zwołać konferencję prasową, aby poinformować opinię publiczną
o sytuacji prawnej budynku.
– Na mocy jednej odpowiedzi burmistrza Śródmieścia możemy ten budynek
użytkować bez umowy, ale my się na
to nie zgadzamy – tłumaczył Krzysztof
Skowroński.
Ubolewał, że władze Warszawy od
lat nie potrafią jasno określić swojego

8

stanowiska w sprawie tej nieruchomości. – Dlaczego skazują kogoś na samotną walkę o utrzymanie tego domu
w domenie społecznej. Ten dom służy licznym organizacjom związanym
z dziennikarstwem – przypomniał.

Właściciel nieistniejącego
budynku

O

niejasnościach związanych
z roszczeniami w stosunku do
nieruchomości przy ul. Foksal 3/5 opowiadał mecenas Artur Wdowczyk. Bulwersująca sprawa miała miejsce w 2011 r., gdy rzekomy spadkobierca
budynku, Antoni de Burbon Obojga Sycylii, wystąpił z wnioskiem o wpisanie

do księgi wieczystej własności samego
przestępstwa. Żywimy nadzieję, że probudynku. – Co ciekawe, początkowo rekuratura nam pomoże – podkreślał meferendarz sądowy odmówił wpisu, a pocenas Wdowczyk.
tem jednak wpisano. Teraz mamy taką
– Są wątpliwości co do wiarygodnosytuację, że właścicielem gruntu jest
ści osoby, która uzyskała własność, czy
miasto, a właścicielem budynku pan de
faktycznie jest spadkobiercą – dodała
Burbon Obojga Sycylii. Dlaczego nas to
Jadwiga Chmielowska, sekretarz genemocno zdziwiło? Miasto przed wpisem
ralna SDP.
do KW wydało zaświadczenie, w któJolanta Hajdasz, wiceprezes SDP,
rym opisano w skrócie, co działo się
przypominała, że w umowie użytkoz budynkiem po wojnie. Najważniejsze
wania wieczystego z 1979 r. jest zapis,
jest jednak to, że budyże nieruchomość przenek został w 74 proc.
kazywana jest SDP bez
Przedstawicielom
zniszczony w czasie
obciążeń. – Nie powinwojny, a więc po wojniśmy być stroną, która
stowarzyszenia
nie, i w momencie nazabiega o wyprostowaodmówiono
cjonalizacji, praktycznie
nie tej sytuacji. A zostadostępu do akt
nie istniał. Odbudowaliśmy, jako stowarzyksięgi wieczystej.
szenie, na placu boju
ny został przez dzien– Do tej pory
nikarzy, którzy przez
sami. Zabiegając, by to
nie wiemy, kto
lata z niego korzystali
co przez laty służyło
dokonał wpisu
na podstawie umowy
wszystkim, niezależnie
użytkowania wieczysteczy z lewicy, czy z praprawa własności
go – tłumaczył mecenas
wicy, bo przecież ten
tego budynku,
Wdowczyk.
budynek odbudowywaktóry po wojnie
rzysztof Skoli i użytkowali dzienninie istniał.
wroński zauwakarze jeszcze w PRL-u,
żył, że bardzo
nadal pozostało własnością wszystkich
dziwny był fakt podzielenia hipoteki. – Oddzielnie jest grunt,
dziennikarzy – mówiła Jolanta Hajdasz.
a oddzielnie budynek. Zaskarżyliśmy tę
oinformowała, że sprawa Domu
decyzję do sądu. Procesy trwały siedem
Dziennikarza została zgłoszona do
lat, w apelacji SDP wygraliśmy, a potem
Komisji ds. Reprywatyzacji nierubyła kasacja i z powodów formalnych
chomości warszawskich, a brak decyten proces musiał się rozpocząć od nozji o przedłużeniu umowy użytkowawa – mówił prezes SDP.
nia wieczystego zaskarżony do sądu.
Przedstawicielom stowarzyszenia
– Skandalem jest, że tak ważny obiekt
odmówiono dostępu do akt księgi wienie ma swojego gospodarza, my się
czystej. – Do tej pory nie wiemy, kto
z tym nie zgadzamy, SDP nie zostawi
dokonał wpisu prawa własności tego
tego majątku, wypracowanego przez tybudynku, który po wojnie nie istniał. Złole lat, będziemy go bronić – podkreślała
wiceprezes SDP. 
żyliśmy powiadomienie o popełnienie

K

P
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Bat „212”
Wykorzystajmy moment, aby zlikwidować art. 212, ten „bat na dziennikarzy” pochodzący z epoki stanu wojennego. „Ten moment” to kolejny skandaliczny wyrok, którego ofiarą jest Wojciech Biedroń z portalu wpolityce.pl. W lutym Sąd Okręgowy w Łodzi skazał
go za opisanie sprawy sędziego Wojciecha Łączewskiego, wykazując, jak chętnie, mimo
obowiązującej go zawodowej apolityczności, nawiązał na twitterze kontakt z kimś, kogo
wziął za red. Tomasza Lisa i którego chciał namówić do przyjęcia skuteczniejszej strategii
w politycznej walce z rządem. Wojciech Biedroń w jednym się pomylił, napisał, na swoje
nieszczęście, iż przeciwko sędziemu toczy się postępowanie dyscyplinarne, a toczyło się
„jedynie” postępowanie wyjaśniające.
Reszta tekstu się zgadzała. Ta jedna pomyłka wystarczyła, by skazać dziennikarza. W pierwszej instancji karą była grzywna 25 tys. zł., ale Sąd Okręgowy w Łodzi okazał się łaskawy
i zmniejszył tę kwotę do 3 tys. zł. Wyrok jest prawomocny. I co, można się bawić?

Niespodziewana
reakcja władz
dzielnicy

zaistniałych trudności
formalno-prawnych”.
Traktuję to jako
Władze SDP były
deklarację dobrej
kompletnie zaskoczowoli wyrażoną
Podczas trwania
ny tym faktem, poniepublicznie. My
konferencji okazało się,
waż nikt z urzędników
też mamy dobrą
że pół godziny przed jej
nie poinformował ich
rozpoczęciem, rzeczwcześniej o takiej prowolę i jesteśmy
nik prasowy dzielnicy
pozycji.
przygotowani,
Warszawa Śródmieście
– Cieszę się poaby rozpocząć
dwójnie. Jako prezes
Jakub Leduchowski,
rozmowy
przesłał Polskiej AgenSDP cieszę, że wpraw– skomentował
cji Prasowej komunidzie za pośrednictwem
Krzysztof
kat, w którym napisał,
PAP, ale dostaliśmy inSkowroński.
że „m.st. Warszawa, doformację, iż urząd jest
ceniając wkład Stowagotowy, aby dojść do
rzyszenia Dziennikaporozumienia. A z drurzy Polskich w budowanie oraz rozwój
giej strony to pokazało siłę mediów, że
zwołanie konferencji prasowej sprzyja
środowiska mediów w naszym kraju,
przedstawiło propozycję uregulowania
szybszemu i prawidłowemu działaniu
zasad zajmowania przez SDP nieruurzędów. Traktuję to jako deklarację dochomości przy ul. Foksal 3/5 w Warszabrej woli wyrażoną publicznie. My też
wie. Propozycja umożliwi stowarzymamy dobrą wolę i jesteśmy przygoszeniu kontynuowanie działalności
towani, aby rozpocząć rozmowy – skomentował Krzysztof Skowroński. r
w dotychczasowej lokalizacji, pomimo

Każdy, kto ma ochotę, czas i mocne nerwy, niech wpisze w naszą wyszukiwarkę: cmwp.
sdp.pl. Otrzyma listę oświadczeń i apeli do polityków. Między nimi będzie zestaw kuriozalnych
wyroków na dziennikarzy skazanych za opisanie ważnych i bulwersujących spraw. Wyroków,
których się nie wykonuje, jeśli ich podmiotem są znani dziennikarze, bo urzędujący Prezydent
ułaskawia w świetle kamer Znanego Redaktora (robił tak Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski, i Andrzej Duda). Tak miłosiernie już nie jest, gdy chodzi o sprawę reportera portalu
z małej gminy czy lokalnego miłośnika rady powiatu. Nawet gdyby ktoś chciał go ułaskawić,
to po drodze jest postępowanie karne i konieczność wydawania pieniędzy na adwokata. I ryzyko, że w przypadku przegranej, będzie się osobą skazaną karnie.
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Dlatego SDP z zadowoleniem przyjęło słowa Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, który na konferencji prasowej, po wyroku na Wojciecha Biedronia, zadeklarował podjęcie
działań prowadzących do zmian w Kodeksie Karnym i likwidacji archaicznego artykułu 212
kk, który – także wg ministra – „może być używany jako narzędzie w walce z wolnością słowa”.
W imieniu red. Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa SDP, i własnym wyrażam gotowość do wsparcia
działań prowadzących do jak najszybszego usunięcia z Kodeksu Karnego artykułu 212, pozwalającego
karać za zniesławienie grzywną, a nawet więzieniem i w konsekwencji prowadzącego do ograniczania
wolności słowa. Na przykładzie wyroku na red. Wojciecha Biedronia, możemy po raz kolejny obserwować, jak skandalicznie bywa on wykorzystywany w procesach przeciwko dziennikarzom – napisaliśmy w odpowiedzi na apel ministra sprawiedliwości. Ciekawe, czy odpowie i czy wystarczy
mu determinacji, by wyrzucić 212 z kodeksu karnego? Dobre chęci to za mało. Paragraf ten
jednoczy nie tylko dziennikarzy od lewa do prawa, ale niestety także polityków – od prawa do
lewa. W tej sprawie są bardzo zgodni. Do tej pory zawsze byli zdania, że ten paragraf trzeba
w kodeksie karnym zostawić. Ufam, że zmienią zdanie.
Jolanta Hajdasz
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Głos
Tekst i fotografie Jacek Karolonek

narysowany
		 z więzienia
relacja z otwarcia wystawy prac
Romana Suszczenki w budynku SDP
na Foksal w Warszawie
12

Rysunki są dla mojego ojca jedynym sposobem
wypowiedzi z więzienia. My na wolności
mamy więcej możliwości, aby jego głos został
usłyszany – powiedziała Julia Suszczenko,
córka Romana Suszczenki, skazanego przez
rosyjskie władze korespondenta ukraińskiej
agencji Ukrinform.
FORUM DZIENNIKARZY · 01(129)2019
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ystawę prac Suszczenki, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
i Ambasadę Ukrainy w Polsce, uroczyście otwarto w poniedziałek, 11 lutego,
w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5
w Warszawie. Rysunki powstały podczas
pobytu Romana Suszczenki w moskiewskim areszcie śledczym Lefortowo w latach 2016–2018.
Korespondent ukraińskiej agencji Ukrinform został aresztowany podczas pobytu w Moskwie w 2016 roku

interwencje SDP
i oskarżony przez rosyjskie władze
o szpiegostwo. W czerwcu ubiegłego roku sąd skazał go na 12 lat kolonii karnej
o zaostrzonym rygorze.
Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
rozpoczynając dyskusję towarzyszącą otwarciu wystawy, przypomniał, że
SDP od lutego 2017 r. wydało już kilka oświadczeń w sprawie uwolnienia
Suszczenki. – Niestety, władze rosyjskie
pozostają na te apele głuche – stwierdził prezes SDP.

Aleksander
Charczenko,
dyrektor generalny
agencji Ukrinform
podkreślił, że
do tworzenia
swoich prac
Suszczenko używa
prostych środków
dostępnych
w więzieniu, takich
jak: długopis,
ołówek, sok
z buraka, łuski
cebuli, keczup.

To, jak ważne są
takie apele, podkreślił
w swoim wystąpieniu
Ambasador Ukrainy
w Polsce Andrij Deszczycia, który przypomniał, że w Rosji przetrzymywanych jest 70
ukraińskich więźniów
politycznych.
– W czasach Związku Radzieckiego było wielu więźniów politycznych i pamięć
o nich oraz presja międzynarodowa doprowadziły do tego, że
zostali oni uwolnieni, a Związek Radziecki się rozpadł – powiedział Andrij Deszczycia.

14
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leksander Charczenko, dyrektor
generalny agencji Ukrinform, podkreślił, że do tworzenia
swoich prac Suszczenko używa prostych
środków dostępnych
w więzieniu, takich jak:
długopis, ołówek, sok
z buraka, łuski cebuli,
keczup.
– Te obrazy pokazują, co powinno być
w każdym z nas: wiarę
w przyszłość, wiarę w dobro. Roman, będąc w więzieniu, potrafi stworzyć coś tak
nadzwyczajnego – powiedział Ambasador Ukrainy w Polsce. 
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gazet. Ma kontakt jedynie z prawnikiem
i konsulem. Rodzina może go odwiedzać raz na cztery miesiące, listy nie
zawsze dochodzą lub docierają z opóźnieniem – mówiła.
oseł PO Marcin Święcicki, obecny na otwarciu wystawy, przypomniał, że polski Sejm przyjął
uchwałę wzywającą do uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych. – Ta wystawa pokazuje, że nie można złamać
tego człowieka, pokazuje, jak wielki jest
to człowiek i jak wielki jest jego talent
– podkreślił.
Zebrani na wernisażu prac Suszczenki wystosowali apel, w którym domagają się „jak najszybszego uwolnienia
ukraińskiego dziennikarza z rosyjskiego
więzienia”. 

P

To inspiruje go do dalszej pracy – mówiła Julia Suszczenko.
Opowiedziała, w jakich warunkach przebywa jej ojciec: – Więzienie
wygląda okropnie, jakby się tam czas
zatrzymał. Ojciec żyje w próżni informacyjnej. Nie ma dostępu do telewizji,

J

adwiga Chmielowo toczącej się na Ukrainie wojnie. – Ta wojna
ska, sekretarz gene– Ta wojna toczy
toczy się o nasze umyralna SDP, podkresię o nasze umysły
śliła, że podstawowym
sły i na pierwszej linii
i na pierwszej linii
zadaniem dziennikarzy
są dziennikarze. To,
są dziennikarze.
co spotkało Romana
jest dociekać prawdy,
To, co spotkało
ponieważ tylko człoSuszczenkę, to normalRomana
wiek dobrze poinforne, co dzieje się na wojmowany jest w stanie
nie. Obowiązkiem inSuszczenkę, to
podejmować słuszne
normalne, co dzieje nych dziennikarzy jest
decyzje. – Pokazywać
występowanie w jego
się na wojnie.
prawdę nawet za ceobronie, nagłaśnianie
nę represji, więzienia
tych spraw, bo społe– mówiła Janina Chmieczeństwo jest uśpione,
lowska. – Roman Suszczenko pokazuje,
nie rozumie, że jest wojna – mówiła Jaże nawet w więzieniu można pozostać
dwiga Chmielowska.
człowiekiem wolnym. Jest przykładem
Julia Suszczenko, która niedawno
dla innych dziennikarzy, że nie należy
spotkała się z ojcem, powiedziała, że
się bać.
nie spodziewał się on, iż jego obrazy bęSekretarz generalna SDP zauważydą pokazywane za granicą. – Bardzo się
ła, że wiele osób nie ma świadomości
cieszył, że ktoś docenił jego twórczość.

16
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Europa
– trójmorze

W większości państw „dwunastki” najmniej obaw budzą standardy ochrony
zawodu dziennikarza oraz niezależność
i skuteczność regulatorów rynku medialnego. Największym atutem badań
jest jednak ich walor prewencyjny, dlatego warto zwrócić uwagę na wyzwania,
z którymi te kraje sobie nie radzą (wysokie ryzyko):
1. Ochrona podstawowa (wolność
wypowiedzi, prawo do informacji, standardy ochrony zawodu dziennikarza,
dostępność tradycyjnych mediów i Internetu).

Tu „prymusami” są Austria, Czechy, Estonia, Litwa i Słowacja. Austria
może się poszczycić niezwykle niskim
wskaźnikiem ryzyka pod względem
niezależności i skuteczności organów
państwowych sprawujących nadzór nad
mediami. Szczególnie doceniono przejrzystość wyboru i pełną niezależność od
rządu austriackich regulatorów rynku
mediów: KommAustria/RTR. Za równie
transparentny i demokratyczny uznano wybór członków litewskiej Komisji
ds. Radia i Telewizji. Wysoko oceniono też samodzielność i obiektywizm 

Tekst Iwona Sznajderska, Tadeusz Sznajderski

Zagrożony pluralizm mediów to
problem całej Europy, a państw
Europy Środkowej i Wschodniej
w szczególności. Tak wynika
z badań nad wolnością środków
masowego przekazu, które
Unia Europejska prowadzi
od 2014 r. „Żółty” i „czerwony”
alert dominuje w prawie
wszystkich krajach inicjatywy
Trójmorza. Szczególnie niepokoi
koncentracja własnościowa,
zagrożenie niezależności
zarządów mediów publicznych
i ich źródeł finansowania,
wpływ interesów komercyjnych
i właścicieli na treści redakcyjne
oraz powiązania i naciski
polityczne.
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To właśnie z obawy przed konsekwencjami rosnącej koncentracji mediów, Komisja Europejska zainicjowała
program ochrony wolności słowa w środkach masowego przekazu. W 2011 r.,
powołano „Centrum ds. Wolności
i Pluralizmu Mediów” (CMPF), współfinansowany przez UE ośrodek badawczy,
który od czterech lat realizuje projekt pod
nazwą „Monitor Pluralizmu Mediów”.
Nie jest to jednak kolejny ranking, ale
„czerwona lampka” wskazująca obszary ryzyka. Zespoły ekspertów krajowych
oceniają zagrożenia dla wolności wypowiedzi w 31 państwach Europy (28 członkowskich i trzech kandydackich).
Jeśli przyjrzymy się krajom Trójmorza, to przeważa średni stopień zagrożenia (dane za 2017 r.). Zielonych pól
(niskie ryzyko) jest niewiele, ale właśnie one niosą ze sobą nutę optymizmu.
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działania czeskiej Rady Radiofonii i Telewizji, pomimo niedostatku prawnych
zabezpieczeń. Tymczasem Estonia
szczególnie mocno respektuje konstytucyjne prawo do wolności wypowiedzi.

Wysokie zagrożenie dla
dziewięciu państw

J

ednak ta sama Estonia jest bliska
przekroczenia czerwonej linii wysokiego zagrożenia ochrony informatorów i prawa do informacji. Brak
regulacji prawnych w tym zakresie jest
wykorzystywany przez administrację
publiczną. Z kolei na Łotwie regulacje
istnieją, ale zawodzi praktyka. Dziennikarze napotykają na opór w uzyskaniu informacji zarówno od władz publicznych, jak i od firm prywatnych. Na
Węgrzech niepokój budzą przypadki
niezachowywania przez dziennikarzy
standardów zawodowych, choć kodeks
postępowania podkreśla wymóg obiektywizmu i niezależności treści redakcyjnych. W Polsce podwyższone ryzyko
dotyczy wolności wypowiedzi, poprzez
stosowanie wobec dziennikarzy Kodeksu Karnego (art. 212) w celu tłumienia
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krytyki. Natomiast Chorwatom i Bułgarom powszechny dostęp do informacji blokuje ograniczony zasięg szerokopasmowego internetu. Niemniej, żadne
z państw „dwunastki” nie znalazło się
w grupie wysokiego ryzyka.
2. Pluralizm rynkowy (przejrzystość
własności mediów, koncentracja własności pozioma – w ramach jednego sektora medialnego, i krzyżowa – posiadanie różnych rodzajów mediów w ramach
jednej grupy, egzekwowanie reguł konkurencji, wpływ interesów komercyjnych i właścicieli na treści redakcyjne,
rentowność).
Brak przejrzystości i koncentracja
własności mediów jest problemem całej
Europy, w tym wysokie zagrożenie dotyczy aż dziewięciu państw Trójmorza
(Liwa, Łotwa, Bułgaria, Czechy, Estonia,
Polska, Austria, Węgry i Rumunia).

Chronić niezależność
dziennikarską
W Bułgarii nie ma żadnych progów, które mogłyby przeciwdziałać
koncentracji poziomej i brakuje dokładnych danych na temat powiązań

własnościowych. Odnotowano też stałą ingerencję właścicieli w tworzenie
treści redakcyjnych, przy braku instrumentów prawnych chroniących niezależność dziennikarską. Również Estonia
nie posiada przepisów ograniczających
koncentrację krzyżową własności mediów, co doprowadziło w ostatnich latach do dominacji na rynku dwóch me-

zwraca uwagę bardzo wysoka koncentracja własności krzyżowej. Kilka grup
medialnych (w tym: Grupa Polsatu, Bauer, Axel Springer Ringier, Agora) oferuje
usługi jednocześnie w wielu sektorach.
Natomiast głównym zagrożeniem dla
rumuńskiego systemu medialnego jest
bardzo niska rentowność i bardzo wysokie uzależnienie od wpływów z reklam.

W Czechach szczególnie niepokoi brak transparentności
(nie ma obowiązku upubliczniania pełnych struktur
własnościowych) oraz wysoka koncentracja pozioma
(tylko trzech graczy na rynku ogólnokrajowej radiofonii
i czterech właścicieli ogólnoczeskiej prasy).
dialnych grup Eesti Meedia i Ekspress
Meedia. W Czechach szczególnie niepokoi brak transparentności (nie ma obowiązku upubliczniania pełnych struktur
własnościowych) oraz wysoka koncentracja pozioma (tylko trzech graczy na
rynku ogólnokrajowej radiofonii i czterech właścicieli ogólnoczeskiej prasy).
Obserwowany jest też nadmierny, komercyjny wpływ właścicieli mediów
na treści i profil redakcyjny. W Polsce
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Przekłada się to na ingerencję komercyjną i właścicielską w materiał redakcyjny, przy niskiej przejrzystości stanu
posiadania.
Na Litwie bardzo wysoko oszacowano zagrożenie koncentracją poziomą,
gdyż rynek mediów informacyjnych jest
w posiadaniu małej grupy właścicieli,
wywierających presję na dziennikarzy
mediów regionalnych. W Słowenii powoływanie i odwoływanie redaktorów
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naczelnych jest uzależnione od interesów komercyjnych. Z kolei wielowarstwowość i obecność tzw. „figurantów”
zaburza przejrzystość struktury właścicielskiej mediów węgierskich. Wzrasta rola reklam państwowych, co powoduje, iż liczne instytucje medialne,
będące własnością różnych podmiotów
gospodarczych, wytwarzają bliźniacze
treści prorządowe. Za wysokie uznano
ryzyko nadmiernej koncentracji poziomej w Austrii, gdzie kilku dominujących
graczy opanowało poszczególne sektory
medialne, a aktualne regulacje prewencyjne nie radzą sobie z fuzjami przedsiębiorstw.

projekty SDP

Jedynie w Estonii neutralność polityczna mediów publicznych jest niekwestionowana. Sprzyja temu pluralistyczny
i transparentny sposób wyboru zarządów tych instytucji.

Polityka i media
Na przeciwstawnym biegunie znalazły się Węgry, Polska i Słowenia. Na
Węgrzech ryzyko jest szczególnie wysokie, gdyż partie polityczne zapewniają sobie wpływ na media poprzez powiązania własnościowe i instrumenty
ekonomiczne. Rząd kontroluje zarówno
media publiczne, jak i komercyjną radio-

Jedynie w Estonii neutralność polityczna mediów
publicznych jest niekwestionowana. Sprzyja temu
pluralistyczny i transparentny sposób wyboru zarządów
tych instytucji.
3. Niezależność polityczna (autonomia, demokratyczny proces wyborczy,
regulowanie zasobów i wsparcia dla sektora mediów przez państwo, niezależność zarządów i finansowania mediów
publicznych).
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fonię i telewizję (poprzez powiązanych
potentatów i „oligarchów”), dzienniki
regionalne (przez przychylnych biznesmenów) oraz pozostałych wydawców
(za pomocą państwowych reklam). Tymczasem w Polsce, w ocenie ekspertów,

właściciele największych instytucji medialnych oficjalnie nie reprezentują żadnych partii politycznych, ale w praktyce otwarcie eksponują swoją orientację
i jednoznaczne poglądy w przekazywanych treściach. Najbardziej zagrożone
są jednak media publiczne, których zależność polityczna znacznie wzrosła za
sprawą bezpośredniego wpływu czynnych polityków partii rządzącej na wybór ich zarządów oraz poprzez pożyczkę
i rekompensaty państwowe dla telewizji
publicznej. Natomiast w Słowenii wysokim ryzykiem obarczona jest nieprzejrzysta praktyka przydziału częstotliwości radiowych i nieczytelne zasady
przyznawania dotacji dla środków masowego przekazu i współfinansowania
programów.
Niezależność mediów publicznych
kwestionowana jest w Słowacji, Rumunii,
Bułgarii, Chorwacji i Czechach. Niedostatki autonomii redakcyjnej to problem
Chorwacji (masowe zwolnienia dziennikarzy po wyborach parlamentarnych),
Czech (prymat interesów biznesowych
i politycznych właścicieli, prowadzący do
autocenzury wśród dziennikarzy), Łotwy
(media lokalne w rękach samorządów),
Litwy (decyzje redakcyjne zorientowane na wygenerowanie zysku) i Rumunii
(degradacja, polaryzacja i polityzacja wiodących mediów).
Wnioski z czterech lat badań (2014–
–2017) nie napawają optymizmem, gdyż
żaden z 31 kontrolowanych krajów nie
okazał się wolny od zagrożeń.

Coraz gorsze warunki pracy
Lista przeszkód na drodze do wolności słowa jest niekojąco długa. Warunki
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pracy dziennikarzy ulegają pogorszeniu,
narażając ich na bezprawne, zewnętrzne naciski w pracy zawodowej oraz na
ryzyko ataków fizycznych i cyfrowych.
Nie poprawia się nieefektywna ochrona informatorów. Koncentracja własności mediów pozostaje jednym z najbardziej znaczących zagrożeń dla ich
pluralizmu i uważana jest za barierę
dla różnorodności informacji i punktów widzenia. Agencje informacyjne są
wciąż podatne na ingerencję polityczną, zwłaszcza w warunkach niestabilności gospodarczej. Niepokój wzbudza
brak niezależności politycznej mediów
publicznych, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Do tego dochodzi
słaba pozycja zawodowa kobiet w europejskich instytucjach medialnych
i nieumiejętność korzystania z mediów
przez ich odbiorców.
yniki analiz CMPF podsumowało na konferencji „Między
starymi obszarami ryzyka
a nowymi zagrożeniami”, która odbyła się 7 grudnia 2018 r. w Brukseli. Jak
zauważył Giuseppe Abbamonte, dyrektor odpowiedzialny w KE za politykę
w zakresie środków masowego przekazu, Europa doświadczyła największego
osłabienia wolności mediów, chociaż,
ogólnie biorąc, i tak pozostaje najlepszym regionem na świecie. 

W

Źródła:
• http://cmpf.eui.eu/media-pluralismmonitor/
• http://cmpf.eui.eu/cmpf-conference-in
-brussels-monitoring-media-pluralismin-europe-between-old-risks-and-newthreats-7-december-2018/
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Na podobnej ścieżce
znajdują się Węgrzy, którzy od etapu dekoncentracji kapitału zagranicznego
przeszli do etapu koncentracji kapitału krajowego.
Pod koniec listopada 2018
roku kilkunastu właścicieli mediów przekazało na
rzecz Środkowoeuropejskiej Fundacji Prasy i Mediów (KESMA) ponad 400
portali, gazet, czasopism,
stacji telewizyjnych i rozgłośni radiowych. Powstanie nowego holdingu zostało okrzyknięte przez
przeciwników obecnego
rządu Węgier jako próba
stworzenia wielkiej machiny propagandowej rodem z czasów komunistycznych.
ładze KESMA
odpowiadają,
że ich przedsięwzięcie wzorowane jest na fundacjach,
jakie z powodzeniem
od dawna funkcjonują
w wielu krajach świata,

W

np. w Stanach Zjednoczonych czy w państwach skandynawskich. W podobny
sposób działa m.in. Egmont w Danii,
MittMedia w Szwecji czy Amedia – stiftelsen w Norwegii. Zadaniem owych fundacji jest wspieranie rodzimego kapitału
na rynku medialnym, któremu trudno
w rozproszeniu konkurować z potężnymi
koncernami zagranicznymi. Kiedy natomiast zrzeszają się one w dużych holdingach, łatwiej jest im np. pozyskiwać
reklamodawców lub obniżać koszty, prowadząc niektóre działy wspólnie.

Spontaniczna prywatyzacja

Ż

eby zrozumieć, dlaczego doszło
w Budapeszcie do tego zjednoczenia, należy cofnąć się w czasie do początków transformacji ustrojowej na Węgrzech. Nastąpiła wówczas
„spontaniczna prywatyzacja” branży
prasowej. Tuż przed utratą władzy, partia komunistyczna, będąca właścicielem większości dzienników, wyprzedała je po zaniżonej cenie kapitałowi
zagranicznemu. Wiosną 1990 roku aż
17 z 19 węgierskich dzienników lokalnych kupił hurtem niemiecki koncern
Axel Springer. Warunkiem umowy było
podpisanie klauzuli, że „nowy właściciel zachowa całą kadrę kierowniczą
dzienników i bez jej zgody nie zwolni
nikogo z zespołu redakcyjnego”. 
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W

ten sposób po upadku komunizmu większość gazet nadal redagowana była przez
komunistycznych dziennikarzy, tylko
że zamiast ochrony partii mieli nad sobą ochronę kapitału zagranicznego. Elita medialna z czasów Kadara utrzymała
więc dominującą pozycję na rynku także po zmianie systemu. W nowej rzeczywistości gazety nie ukrywały swego
zaangażowania politycznego, popiera-

projekty SDP
stanowisku redaktora naczelnego tego
samego człowieka, którego mianowało
jeszcze w zamierzchłych czasach Biuro
Polityczne Węgierskiej Socjalistycznej
Partii Robotniczej.
W podobny sposób sprzedane zostały wszystkie tytuły prasowe należące do dwóch wielkich państwowych
domów wydawniczych: Pallas i Hirlapkiadó Vallalat. Tak więc po upadku
komunizmu ok. 80 proc. prasy węgier-

Podobnie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o radio i telewizję.
W 1997 roku postkomunistyczno-liberalna koalicja
uchwaliła nową ustawę medialną, dokonując podziału
częstotliwości telewizyjnych. Największymi wygranymi
okazały się dwie stacje: TV2 należąca do niemieckiego
koncernu ProSiebenSat oraz luksemburski RTL Klub.

jąc postkomunistów z Węgierskiej Partii
Socjalistycznej i liberałów ze Związku
Wolnych Demokratów oraz zwalczając
ostro konserwatystów z Węgierskiego
Forum Demokratycznego. Jak powiedział jeden z ówczesnych komentatorów Anzelm Bárány: „ci, którzy byli
w posiadaniu mediów, chcieli dla siebie
autonomii BBC, ale bez jej neutralności
politycznej, bez jej zawodowych i etycznych standardów”.
Pakiet kontrolny w centralnym organie prasowym partii komunistycznej, czyli dzienniku „Népszabadsag”
(odpowiednik polskiej „Trybuny Ludu”), przejął wówczas niemiecki koncern Bertelsmann, który pozostawił na
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skiej znalazło się w rękach inwestorów zagranicznych. Oprócz Springera
głównymi beneficjentami zostało kilka
koncernów zachodnich, m.in. niemiecki Westdeutsche Allgemeine Zeitung,
austriacki Funk Verlag und Druckerei,
angielski Associated Newspapers i francuski Nice Presse.
odobnie wyglądała sytuacja, jeśli
chodzi o radio i telewizję. W 1997
roku postkomunistyczno-liberalna
koalicja uchwaliła nową ustawę medialną, dokonując podziału częstotliwości
telewizyjnych. Największymi wygranymi okazały się dwie stacje: TV2 należąca
do niemieckiego koncernu ProSiebenSat
oraz luksemburski RTL Klub.

P

Złamać monopol jednej
frakcji ideowej

u podstaw powołania do życia KESMA.
Dziś sytuacja na rynku medialnym jest
inna niż wówczas. Prasowy monopol
azety z kapitałem węgierskim,
jednej opcji ideowej zniknął. Zmieniła
które prezentowały światopogląd
się też struktura własnościowa. Obecnie
konserwatywny, znajdowały się
wszystkie dzienniki lokalne znajdują się
w zdecydowanej mniejszości. Próbowaw rękach kapitału węgierskiego. W segły co prawda w następmencie dzienników
ogólnokrajowych ten
nych latach rywalizować z zagranicznymi
udział wynosi 65 proc.
Gazety z kapitałem
potentatami, jak czynirzede wszystkim
węgierskim, które
ły to np. „Pesti Hírlap”
inna niż wówczas
prezentowały
czy „Új Magyarország”,
jest dziś jednak
światopogląd
świadomość Węgrów.
ale okazywały się zbyt
konserwatywny,
Tuż po transformacji
słabe w starciu z giganznajdowały się
ustrojowej większość
tami. Padały ofiarą m.in.
w zdecydowanej
Madziarów była przezmów dumpingowych
czy blokad reklam ze
świadczona,
że media
mniejszości.
strony domów mediobędą
bardziej
wiaryPróbowały
godne w rękach kapiwych. Przez długi czas
co prawda
na węgierskim rynku
tału zagranicznego niż
w następnych
prasowym istniał więc
krajowego. Zachód był
latach rywalizować
faktyczny monopol jeddla nich zaprzeczeniem
z zagranicznymi
nej opcji ideowej.
komunistycznego zapotentatami, jak
„Coś podobnego
kłamania, kojarzył się
nigdy więcej nie może
z wolnym światem oraz
czyniły to np. „Pesti
się wydarzyć i żeby to
wysokimi standardami
Hírlap” czy „Új
osiągnąć, należy zoretycznymi dziennikarMagyarország”,
ganizować bezpieczne
stwa. Przez trzydzieale okazywały się
ści lat to przekonanie
działanie ogólnokrajozbyt słabe w starciu
się jednak radykalnie
wych oraz regionalnych
z gigantami.
zmieniło. Dziś panuje
podmiotów prasowych,
stworzyć im stabilną
dość powszechna opipodstawę i niezależnia, że media z zagraność od zagranicznych ośrodków, by
nicznym kapitałem właścicielskim remogły reprezentować system wartości
prezentują przede wszystkim interesy
w duchu narodowo-chrześcijańskim”
zagraniczne, które niekoniecznie mu– czytamy w dokumencie założycielskim
szą być zgodne z interesami Węgrów. Ta
Środkowoeuropejskiej Fundacji Prasy
właśnie zmiana klimatu społecznego
i Mediów.
i politycznego sprawiła, że możliwe stało
To właśnie doświadczenia z lat dziesię powołanie do życia Środkowoeurowięćdziesiątych ubiegłego wieku legły
pejskiej Fundacji Prasy i Mediów. 
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P
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Nawet powierzchowna analiza sceny
medialnej w Chorwacji pokazuje, że
cierpi ona na te same choroby, które
trawią rynek medialny w innych,
postkomunistycznych krajach Europy
środkowo-wschodniej.

systemu
Tekst Goran Andrijanić

Pojawienie się zagranicznego
kapitału na rynku medialnym i jego
polityczna, a czasami nawet finansowa
nietransparentność, brak wyraźnego
pluralizmu mediów, spowodował,
że przekonania odbiorców i profil
polityczny mediów mainstreamowych
znajdują się w dysonansie. Wolności
słowa zagraża zbyt duża zależność
mediów od ogłoszeniodawców,
i partii politycznych, zarówno tych
znajdujących się u władzy, jak i tych
będących opozycją. To jedynie niektóre
z problemów, które zagrażają nie tylko
chorwackim mediom, ale również
i tym w innych krajach, rządzonych
niegdyś przez reżim komunistyczny,
a które próbują prawidłowo
funkcjonować w odradzającej
się demokracji. Trzeba tu jeszcze
dodać konsekwencje kryzysu
mediów drukowanych i złą sytuację
na rynku pracy.

Igor Kanižaj

I

gor Kanižaj, doktor komunikologii
i profesor na Wydziale Nauk Politycznych w Zagrzebiu uważa, że jednym z problemów Chorwacji jest fakt,
że krajowa przestrzeń medialna została poddana całkowitej komercjalizacji.
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy było wejście na rynek kapitału zagranicznego, kierującego się interesami
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finansowymi, co – zdaniem dr. Kanižaja
– może mieć zły wpływ na stan mediów.
– Z powodu komercjalizacji, pojedyncze grupy społeczne coraz trudniej zdobywają przestrzeń w mediach, a korzyść,
poziom czytelnictwa, oglądalność, słuchalność i klikalność stają się głównymi
miernikami jakości przekazu. Nierzadko
widzimy, że właściciele mediów mówią 
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o informacji jak o towarze, który nie ma
żadnego znaczenia dla dobra wspólnego.
Na miejscu jest więc postawienie pytania, czy wszyscy mamy dostęp do informacji i czy stać nas na dobre jakościowo
i łatwo dostępne informacje? Jeśli będziemy tłumaczyć poziom demokracji
na podstawie danych dostępu do informacji pojedynczej grupy społecznej, to
będziemy mieć problem z uzyskaniem
wiarygodnych danych, ponieważ prywatne media w większości kierują się
kryterium rynku, a nie opinii publicznej w dosłownym tego słowa znaczeniu
– uważa Kanižaj.

Gdzie w Chorwacji widać
największy wpływ
kapitału zagranicznego?

A

ustriacka Styria Media Group jest
właścicielem dwóch najpoczytniejszych dzienników Večernji
list, z najdłuższą tradycją w kraju oraz
24 sata, dziennika – tabloidu. Te dwa tytuły są aktualnie najbardziej czytanymi
w Chorwacji, razem z dziennikiem Jutarnji list, który wydawało wydawnictwo
Europa press holding (EPH), będącej do
2014 roku w 49 procentach pod kontrolą
niemieckiej grupy medialnej WAZ. Niemcy wyszli z własnościowej struktury EPH,
po tym jak koncern zmienił właściciela,
przyjmując jednocześnie nową nazwę
Hanza media. Dzisiaj znajduje się całkowicie w chorwackich rękach.
W odróżnieniu od Polski, gdzie często mówi się o potrzebie repolonizacji mediów, w Chorwacji zagraniczny
kapitał rzadko przedstawia się jako
problem. Co więcej, mamy tu do czynienia z myśleniem odwrotnym. Tak na
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Mate Mijić
przykład Mate Mijić, menadżer komunikacji i analityk polityczny uważa, że
wejście zachodniego kapitału na chorwacki rynek medialny było pozytywnym zjawiskiem.
– Może zabrzmi to dziwnie, mając
na uwadze inne doświadczenia niektórych państw postkomunistycznych, ale
sądzę, że obcy kapitał podniósł stopień
demokracji w mediach. Myślę, że dodatkowo umocnił progresywizm jako społeczną i polityczną orientację większości
mediów. Mimo tego stworzył konkurencję rynkową. Spowodowała ona zaspokojenie gustów większości konsumentów i w ten sposób otwarto drzwi innym

W odróżnieniu od Polski,
gdzie często mówi się
o potrzebie repolonizacji
mediów, w Chorwacji
zagraniczny kapitał
rzadko przedstawia się
jako problem.

sposobom myślenia. Wstyd przyznać,
ale boję się, że z krajową strukturą własnościową byłoby jeszcze gorzej. Kapitał
rodzimy w Chorwacji zwykle związany
jest z państwem i struktury polityczne
miałyby w tej sytuacji o wiele większą
kontrolę nad mediami – twierdzi analityk Mate Mijić.
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Brak zagranicznego kapitału
stworzyłby jednomyślność
– W sensie światopoglądowym sytuacja byłaby pewnie inna, być może nie
dominowałby światopogląd lewicowo-liberalny, tak jak teraz, kiedy władza lubi spełniać pragnienia wyborców. Doprowadziłoby to jednak do tego, że trudniej
byłoby krytykować rząd – mówi Mijić.
Jednak większość analityków zgadza
się, że w kwestii pluralizmu mediów dzisiaj sytuacja nie jest dobra.
Nastrój polityczny większości obywateli chorwackich można opisać jako
bliższy postawom konserwatywnym, 
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co pokazują wszystkie badania i rezultaty wyborów. Pomimo tego w mediach
dominuje jednak światopogląd lewicowo-liberalny. Także poszczególne media
znane jako konserwatywne, w niektórych krytycznych sytuacjach, przyjmowały lewicowo-liberalne stanowiska.
Dobrym tego przykładem jest referendum o prawnej ochronie heteroseksualnych małżeństw, które odbyło
się w 2013 roku. Wtedy to mieszkańcy
Chorwacji w większości uznali, że termin małżeństwo powinien być zapisany
w Konstytucji jako wspólnota kobiety
i mężczyzny. Żadne z mediów mainstreamowych nie stanęło po ich stronie, lekceważąc w ten sposób głos większości.

projekty SDP
obiektywnymi, można znaleźć w większości najważniejszych mediów, odważnych redaktorów naczelnych jest mało
– twierdzi Mate Mijić.

Czy istnieje „jednomyślność”
sceny medialnej?

– Trudno odpowiedzieć na pytanie, na ile scena polityczna jest pluralistyczna, szczególnie że nie mamy badań, na których moglibyśmy się oprzeć
dążąc do takiej oceny. Jeśli popatrzymy
na liczbę mediów, o których moglibyśmy powiedzieć, że przedstawiają różne
światopoglądy, wówczas odważyłbym
się powiedzieć, że widzę zmianę w kwestii wzrostu liczby mediów w ciągu ostatnich
Scena medialna
10 lat. W żaden jednak
nie jest bogata
Nastrój polityczny
sposób nie można poświatopoglądowo
większości
wiedzieć, że media
obywateli
– Scena medialna
wiernie przedstawiają
chorwackich
w Chorwacji jest dalepoglądy narodu – twiermożna opisać jako
ka od prawdziwego pludzi Igor Kanižaj.
ralizmu i dominuje na
Również na probbliższy postawom
lem
wolności medialniej myślenie i filozofia
konserwatywnym,
nej
i
niezależności od
mniejszości progresywco pokazują
różnych wpływów dr
nej. Jest wiele powodów
wszystkie
takiego stanu rzeczy. JeKanižaj patrzy w świetbadania i rezultaty
den z nich to wykształle komercjalizacji scewyborów.
cenie dziennikarzy,
ny medialnej – Media
którzy w większości
komercyjne w dużej
przychodzą z kierunmierze opierają się na
ków humanistycznych, na których wierrynku i zleceniach ogłoszeniodawców,
nie wykłada się im lewicowe dogmaty.
dlatego są najbardziej narażone na ten
Drugi to strach i autocenzura naczelrodzaj wpływu, tak od strony ogłoszenych, którzy odrzucają tematy, które
niodawców, jak i rynku. Podkreśla, że
niezależność mediów jest wątpliwa
mogłyby im sprawić problemy z politykami czy ogłoszeniodawcami. Podczas
i w przypadku największego chorwackiegdy dobrych dziennikarzy, którym mimo
go medium – Chorwackiej Radiotelewiswoich osobistych poglądów trudno być
zji (HRT), oraz że jej działacze wybierają
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poprzednią umowę polityków i parlamentarzystów w Saborze (jednoizbowym
parlamencie Chorwacji – przyp. red.).
Mijić, zwraca uwagę, że wśród mediów istnieje wielka zależność od polityków i ogłoszeniodawców: – Niektórzy z największych ogłoszeniodawców
w ten lub inny sposób związani są z instytucjami państwowymi. Sytuacja ta
tym bardziej umacnia wpływ polityki
na media. Niestety, media chorwackie
niezbyt często występują jako mechanizm, za pomocą którego opinia publiczna kontroluje polityków. Częściej są
narzędziem polityki kontrolującej naród.
W Chorwacji ciężko jest utrzymać się
na rynku medialnym, stąd niezbędny
jest udział ogłoszeniodawców. Państwo,
dzięki wielkim firmom oraz programom
Unii Europejskiej, jest poważnym ogłoszeniodawcą. Ta sytuacja nie jest jednak aż tak beznadziejna, jakby się mogło
wydawać – dodaje Mate Mijić. – Wciąż
mamy pojedynczych dziennikarzy i dobrych redaktorów, którzy świadomie wypełniają swoje obowiązki i to jasne, że
właśnie oni bardzo drażnią polityków,
ponieważ nie pozwalają im na tanie
chwyty i demagogię.
Kanižaj zgadza się jednak z opinią
Mijića, że sytuacja w chorwackich mediach nie jest krańcowo pesymistyczna.

Najsłabszym punktem
tej sceny jest prawo
– Prawa dotyczące środków masowego przekazu są przyjmowane selektywnie i szybko. Dlatego nie potrafią rozpoznać specyfiki chorwackiego
systemu medialnego. Przykładem jest
ustawa o środkach masowego przekazu,
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w której czytamy: „informacja to osąd
wartościujący” – Jeśli całe prawo oparte
jest na niewłaściwie przyjętym, podstawowym pojęciu, to jak możemy oczekiwać konsekwentnego realizowania
praw? – pyta dr Kanižaj.
Jeszcze jedna niesprzyjająca okoliczność to nieefektywne sądownictwo,
które źle egzekwuje złe prawa. Problematyczne są zwłaszcza te przypadki,
które dotyczą publicznego zniesławiania. W ciągu kilku ostatnich miesięcy
sądownictwo wydało kilka dziwnych,
budzących zastrzeżenia wyroków przeciwko mediom, właśnie po oskarżeniu
o zniesławienie.
Nasi rozmówcy zgadzają się, że niespójność zapisów prawnych i kierowanie
się niejasnymi kryteriami mogą prowadzić do umocnienia autocenzury stosowanej przez redaktórów naczelnych.
Takie praktyki możemy obserwować już
teraz. 

Goran Andrijanić
urodził się w 1971 roku
w Dervencie w Bośni
i Hercegowinie. Obecnie mieszka
i pracuje w Zagrzebiu. Jest
dziennikarzem i publicystą, pisze
o wierze, polityce i kulturze. Jest
zastępcą redaktora naczelnego
portalu katolickiego Bitno.net.
Publikuje też w popularnej
chorwackiej gazecie „Jutarnji
List”. Współpracuje z PAP jako
korespondent z Zagrzebia
i magazynami „Sieci”, „Gość
Niedzielny”, „Przewodnik
Katolicki”.
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Minimalistyczna elegancja w estońskiej ETV.
Widać tu pieniądze, ale i skandynawski gust.

Med ia
Tekst Wiktor Świetlik

Autor jest redaktorem naczelnym Trzeciego Programu Polskiego Radia

w cieniu Rosji
34
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Łączy nas Morze
Bałtyckie, sporo wspólnej
historii, członkostwo
w NATO i UE, rosyjskie
sąsiedztwo. Ale coraz
mniej wiemy o sobie
nawzajem. Także
o sytuacji dziennikarzy.
Najciekawsze
w przypadku sytuacji
mediów na Łotwie
i w Estonii jest to, że jest
ona bardzo różna w obu
tych krajach.

Z

reguły Polacy, w tym dziennikarze, z tak zwanych krajów bałtyckich, znają przede wszystkim
Litwę. To tu koncentruje się wymiana
handlowa i społeczna z Polską, a także
istnieją kluczowe punkty odniesienia
polskiej tożsamości. Pozostałe dwa państwa, z reguły wymieniane są jednym
tchem, a świadomość lokalnych problemów, uwarunkowań i sytuacji sprowadza się przede wszystkim do relacji
z Rosją. Nasza wiedza o Bałtach, w tym
o łotewskich i estońskich mediach, jest
mocno ograniczona. Zresztą, co charakterystyczne, z wzajemnością.

Obok a inaczej
Pierwszą różnicą, która uderza w sytuacji dziennikarzy i mediów w obydwu
krajach, jest kolosalna różnica w ich jakości, warunkach pracy dziennikarzy,
horyzoncie. Estońska telewizja ETV 
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uderza eleganckim studiem, w nowokilkunastu najwyższych budowli tego
czesnym skandynawskim stylu urządzorodzaju na świecie. Jej trwałość ponoć
nymi newsroomami, pokojami dzienobliczono na 250 lat.
nikarzy. Jak w całym Tallinnie widać tu
silne wpływy fińskie. Nie tylko finansoW Tallinnie jak wszędzie
we, ale i kulturowe i estetyczne. Estonia
to dziś coraz bardziej element świata
Organizacja „Reporterzy bez Graskandynawskiego i takie też coraz barnic” w swoim indeksie wolności prasy
dziej są jej media.
umieściła Estonię na miejscu 12, a Łotwę
ak jak obraz Eesti Televisioon
na 24 miejscu, o 16 miejsc przed Wielką
(ETV) może być symboliczny
Brytanią, 20 przed Stanami Zjednoczodla Estonii, tak budynek Latvinymi i 24 przed Polską ulokowaną w grojas Televīzija (LTV) na Zaķusali, jednej
nie państw niedemokratycznych, dykz siedmiu ryskich wysp, może symbotatur czy miejsc, gdzie dziennikarze są
lizować sytuację kraju. Zarówno na zezagrożeni, a opozycyjnych mediów brak
wnętrz, jak i w środku
lub są narażone na pomożemy poczuć się jak
ważne ataki. Ten dość
w latach 70. Z łotewskiparodystyczny rozkład
Tak jak obraz
mi dziennikarzami rozpokazuje nie tylko upoEesti Televisioon
mawiamy w malutkiej
litycznienie „reporter(ETV) może być
salce na górnym piętrze
skiej” organizacji, ale
symboliczny
budynku. Jest jednym
też jej fatalną orientadla Estonii, tak
z wyższych w mieście
cję w realiach polityczze wspaniałą panoranych i medialnych pobudynek Latvijas
mą na Rygę. Co z tego,
szczególnych krajów.
Televīzija (LTV) na
skoro od wieków nieile wysokie
Zaķusali, jednej
myte, nieotwieralne
miejsce Estonii
z siedmiu ryskich
okna sprawiają, że wimożna jeszcze
wysp, może
jakoś uzasadniać, to
dok jest zamglony. Siesymbolizować
dziba LTV czeka wciąż
i ono może budzić wątsytuację kraju.
na remont, a łotewska
pliwości. Estończycy
zdołali stworzyć dość
telewizja na jasne zdefiniowanie swojej rosprawny i sprofesjonali w bezpiecznym otoczeniu. Na możlizowany system medialny, w którym nie
liwość dotarcia do całego społeczeństwa,
bez znaczenia są znowu związki z boa nie jego części. To także marzenie cagatymi krajami skandynawskimi. Brak
łej Łotwy, które niekoniecznie musi się
bardzo silnego napięcia politycznego
spełnić. Optymizmu nadaje znajdująca
w Estonii, a także ekstremalnie silnych
się w pobliżu 368-metrowa wieża naanimozji społecznych czy etnicznych
dawcza, jeden z najbardziej rozpoznatakże sprzyja w miarę harmonijnemu
walnych budynków na Łotwie. Budowa
rozwojowi mediów. Charakterystyczny
zajęła całe lata 80. i wciąż jest wśród
dla tego niespełna półtoramilionowego

państwa model polityczny, gdzie tworzone są szerokie koalicje, od socjaldemokracji aż po konserwatystów, powoduje, że dziennikarzy nie dzielą tak silne
animozje jak w Polsce. Pytani o tematy
tabu estońscy dziennikarze odpowiadają
tak jak odpowiedziałoby wielu ich zachodnich kolegów: kwestie uchodźców,
mniejszości seksualnych, druga wojna
światowa i udział w niej niekoniecznie
po zwycięskiej stronie.
Co istotne, Estończycy – szczególnie
w porównaniu do Łotyszy – choć trochę
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T

poradzili sobie z asymilacją rosyjskiej
części społeczeństwa. Także w mediach.
Media publiczne i prywatne posiadają
kanały rosyjskojęzyczne, przede wszystkim jest to publiczna telewizja ETV+.
Jak przekonują estońscy dziennikarze,
dużo silniejszy od wpływów putinowskich jest dziś sentyment za wielkim
Związkiem Sowieckim. Manifestuje się
on choćby w niemal całkowicie rosyjskiej Narwie – najbiedniejszym mieście
Estonii, pełnym pomników Wodza Rewolucji i czynu krasnojarmiennego. 

Siedziba łotewskiej telewizji publicznej mogłaby służyć
za muzeum końca lat 70. Niewiele się zmieniło.

O
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Spora część narwian
Stały stan
to obywatele Rosji czy
przejściowy
Podstawowym,
bezpaństwowcy mogągłównym
cy sprawniej poruszać
Poważniejsze probi największym
się po Federacji Rosyjlemy dotykają Łotwy
problemem
i – trzeba to uwzględskiej niż Estończycy czy
tego niemal
Łotysze. Tak czy siak,
nić – choć żaden z nich
wydaje się, że kapitał
nie jest obcy Estonii, to
dwumilionowego
i wpływy kulturowona Łotwie występują
i o jedną trzecią
-cywilizacyjne płynące
w stopniu zdecydowawiększego od
z Północy skutecznie
nie budzącym niepokój.
Estonii kraju jest
przyciągają młodszych,
Tym bardziej kuriozalna
kwestia zupełnie
dynamiczniejszych
wydaje się wysoka poznieasymilowanej
Estończyków.
zycja Łotwy we wspomniejszości
ytani o słabości
mnianym rankingu.
estońskiego syPodstawowym,
rosyjskiej będącej
stemu medialgłównym
i największym
w znakomitej
nego tamtejsi dzienniproblemem tego niewiększości
mal dwumilionowego
karze wskazali przede
pod wpływem
wszystkim na problei o jedną trzecią więksilnej, sprawnej,
my związane z wielszego od Estonii kraprofesjonalnej
ju jest kwestia zupełkością rynku. Niewiele
propagandy
nie znieasymilowanej
podmiotów będących
mniejszości rosyjskiej
właścicielami mediów,
Kremla.
będącej w znakomitej
brak dostatecznej ilości
większości pod wpłyekspertów, szczególnie
zajmujących się tematyką międzynarowem silnej, sprawnej, profesjonalnej prodową, drastyczny spadek czytelnictwa
pagandy Kremla. Wiąże się z tym fakt, że
prasy drukowanej, upadek prasy lokalmedia łotewskie faktycznie swym potennej wzmocniony zjawiskiem identyczcjalnym zasięgiem nie obejmują więcej
nym jak w Polsce i wielu innych krajach
niż dwóch na trzech mieszkańców kraju.
postkomunistycznych – wydawnictwaPozostali to niełotewskojęzyczni Rosjami lokalnymi sponsorowanymi przez
nie, a także Białorusini, niekiedy bardzo
samorząd. Trzeba jednak uwzględnić,
zrusyfikowani przedstawiciele innych
że mówimy o obszarze co prawda o jednacji, w tym Polacy.
ną czwartą większym niż wojewódzOd początku swojej niepodległości
two mazowieckie, ale za to czterokrotŁotysze spotykali się z zarzutami stonie mniej ludnym. – Problemy, takie jak
sowania swoistego apartheidu wobec
wszędzie, za to spokój jak nigdzie – podniełotewskojęzycznej części ludności
kraju. Zarazem jasnym pozostawało,
sumowuje żartobliwie amerykańskiego
pochodzenia dziennikarz od lat mieszże taka polityka, choćby nienadawanie
kający w Tallinnie.
obywatelstwa rosyjskim osiedleńcom

czy tworzenie katalogów zawodów dojest to kraj totalitarny i dziwi się, kiedy
stępnych faktycznie tylko dla etnicznych
się dowiaduje, że „opozycyjna telewizja”
Łotyszy, jest ratunkiem przed kulturojeszcze nie została zamknięta.
wym, a potem politycznym podbojem
użo lepiej jest z mediami pryprzez agresywne imperium Władimira
watnymi. Dziś to, co najciekawPutina. Jak zwraca uwagę jeden z dziensze w łotewskich mediach, odbynikarzy, przykładem takiej kulturowej
wa się w internecie. To tam ścierają się
poglądy, łatwiej o komentarz. Ale sami
ofensywy jest nowy serial, właśnie przygotowywana rosyjska superprodukcja
dziennikarze zaangażowani w te media
do złudzenia przypominająca „Czterech
zwracają uwagę na poważne niedobory:
pancernych i psa”. Wśród dzielnych poodtwórczość łotewskich mediów, brak
gromców hitlerowców pod rosyjskim dopublicystyki politycznej, redukcję debaty
wództwem znajdą się dzielni Polacy, co
publicznej do przetwarzania komunima przyciągać do Moskwy mniejszokatów, problemy z finansowaniem i co
ści polskie w krajach
najważniejsze – brak
byłego ZSRR. Bardzo
pomysłu na włączenie
Dużo lepiej
konkretną kontrakcję
niełotewskojęzycznej
części ludności w zaprzeciwko takiej propajest z mediami
gandzie podjęła ościensięg mediów zorientoprywatnymi. Dziś
na Litwa – jej efektem
wanych na łotewski into co najciekawsze
jest choćby wpuszczeteres publiczny.
w łotewskich
nie na część terytorium
Łotewska dziennimediach odbywa
kraju kilku polskich nakarka zwraca jednak
się w internecie.
dawców telewizyjnych.
uwagę na potencjalne
etodą Łotwy
i wcale nie tylko wirtujest izolacja
alne pozytywy. Łotewludności łotewskiej od wpłyskie media muszą przejść w najbliższym
wów rosyjskich. Paradoksalnie, sami Roczasie przyśpieszoną ewolucję. Docenić
sjanie umacniają to swoimi działaniato powinni i sojusznicy z NATO i Unii Eumi propagandowymi, w ramach których
ropejskiej, jeśli zrozumieją, że tam właśkonsekwentnie przekonują, że Łotysze
nie zaczyna się ich bezpieczeństwo – lub
są potomkami hitlerowców (łotewskie
jak ktoś woli – niebezpieczeństwo. – Wy,
oddziały walczyły podczas drugiej wojny
Polacy, możecie sobie kłócić się z Komiświatowej o niepodległość tego kraju po
sją Europejską albo nawzajem ze sobą,
stronie państw Osi).
dla nas tak naprawdę jest tylko jeden
Za łotewską medialną „autonoproblem, dużo poważniejszy – mówi namią” kulturową nie idzie jednak jakość.
sza rozmówczyni. Ma rację, bo w gruncie
Dziennikarz telewizji publicznej, z którzeczy to nie tylko łotewski problem. 
rym rozmawiamy operuje potwornymi wręcz kalkami i uproszczeniami na
Autor celowo nie podaje imion i nazwisk
temat rzeczywistości. Jego wiedza na
łotewskich i estońskich dziennikarzy, gdyż
temat Polski sprowadza się do tego, że
rozmowy odbywały się „off the record”.
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Miejsc o bogatej historii na zachodniej Ukrainie jest wiele; historii związanej z kulturą
polską, także w europejskim wymiarze. Ale o tak imponującej jak w malutkiej wiosce
sto kilometrów na wschód od Lwowa już zdecydowanie mniej.

Duch
humanizmu
w maleńkiej wiosce
Tekst Robert Błaszak
40

Dunajów (obecnie Дунаїв)
założył na początku lat 20.
XV wieku, a więc jeszcze
w czasach Jagiełły, ważny
i potężny możnowładca
– arcybiskup halicko-lwowski
Jan z Rzeszowa. Swoją miłość
do tego miejsca „odziedziczył”
po nim jego następca
– Grzegorz z Sanoka, który
rozbudował zamek i urządził
tu piękną renesansową
rezydencję. Tak wspaniałą,
że wówczas ustępowała
ona świetnością jedynie
krakowskiemu Wawelowi.
Nic dziwnego, że większość
swojego życia Grzegorz
spędził właśnie tu, a nie
w dusznym Lwowie. Stąd
rządził olbrzymią (większą
niż powierzchnia dzisiejszej
Polski) diecezją.

P

ewnego dnia zawitał do bram dunajowskiego zamku Filippo Buonaccorsi, włoski humanista, pisarz, poeta i filozof, który jako członek
Akademii Rzymskiej przybrał imię Kallimach. Ten gorącej krwi Toskańczyk nie
mógł pogodzić się ze wstecznymi działaniami papieża Pawła II, który wiódł życie dość hulaszcze, a przy tym po barbarzyńsku traktował kulturę i sztukę.
Skończyło się na tym, że straż papieska
pod zarzutem spisku na życie papieża
zamknęła w więzieniu przyjaciela Buonaccorsiego – bibliotekarza Bartolomeo
Platinę. Akademię Rzymską zamknięto, 
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Obrady w czasie Dunajowskiej Biesiady w 2018 r.

a jej członków wyłapano i poddano torGrzegorza. Ten nie tylko go ugościł, ale
turom. Kallimachowi udało się zbiec – po
zaprzyjaźnił się i – mimo wielkich naciwielu perypetiach w 1470 roku dotarł do
sków – nie usłuchał bulli papieskiej i nie
Polski, gdzie właśnie tu, na wschodzie
wydał Kallimacha Rzymowi. Toskańczyk
ze zdziwieniem odkrył
spędził niemal dwa
piękny renesansowy
upojne lata w DunajoToskańczyk spędził
zamek i światłego, rozwie, który opuścić mógł
miłowanego w poezji
dopiero po śmierci Paniemal dwa upojne
i sztukach plastycznych
wła II w 1471 roku, po
lata w Dunajowie,
arcybiskupa Grzegorza.
czym udał się do Kraktóry opuścić mógł
kowa. Tam nastąpiła
U niego znalazł schrodopiero po śmierci
dalsza kariera mądrenienie i gościnę, a w…
Pawła II w 1471
karczmie w pobliskim
go i sprytnego Włocha
roku, po czym udał
Lwowie muzę i miłość
– został preceptorem
się do Krakowa.
swego życia – szynkarkrólewiczów i sekretakę Fanię Świętoszankę,
rzem na dworze Kaziktórą ściągnął do Dunamierza Jagiellończyka.
jowa.
Później okręcił wokół palca Jana Olbrachdkładając na bok moralną ocenę
ta i tak naprawdę rządził całym wielkim
– wszak nic czarno-białym nie
królestwem.
jest – Kallimach swoim renesanJednak dla tej opowieści ważne są te
sowym, postępowym pisarstwem i swoją
dwa lata dunajowskie Kallimacha. Szefilozofią zgrał się z podobnym umysłem
roką sławą cieszyły się tu organizowane

przez Grzegorza – oczywiście z udziałem
Buonaccorsiego – filozoficzno-naukowe
Biesiady Dunajowskie. Służyły rozwijaniu myśli – oczywiście przy suto zastawionych stołach. Przybywało tu wielu
ówczesnych mędrców. A młodsi, którzy
przysłuchiwali się uczonym dysputom,
stali się wkrótce śmietanką polskiego
renesansu.
Od tamtych czasów minęło ponad
5 wieków. Wieków wojen, zawirowań
politycznych i ruchów społecznych. Zamek popadł w ruinę po zniszczeniu podczas I wojny światowej – jedyne ocalałe
skrzydło przerobiono na mały szpital.
Z dużego miasta Dunajów stał się niewielką wioską. A jednak ktoś pamiętał
o dawnej świetności i wpadł na pozornie karkołomny pomysł przywrócenia
w tym, tak upodlonym miejscu, renesansowej myśli i spotkań na wysokim
poziomie.

O
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Tą osobą jest dolnośląski dziennikarz, członek SDP – Bronisław MJ Kamiński. Ten kudowianin z wyboru urodził się
całkiem niedaleko Dunajowa – w podolskiej wiosce Wicyń (dziś: Smerekivka,
Смереківка) w powiecie przemyślańskim. Pan Bronisław nawiązał kontakt
z młodym katolickim księdzem Józefem
Kucem, który obsługuje dwa kościoły:
w Pomorzanach i właśnie w Dunajowie.
Ks. Kuc po linii kościelnej, Bronisław po
naukowej dotarli z pomysłem odnowienia renesansowej idei pod nazwą Spotkań Dunajowskich do osób ważnych,
które wsparły projekt. Byli to z jednej
strony arcybiskup Wojciech Załuski
– pełniący wówczas funkcję nuncjusza
apostolskiego Burundi oraz rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika
Lwowska” profesor Jurij Bobało, który
urodził się w… Dunajowie. 
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zastanawiali się nad
kosmologią i koncepcjami wszechświata od
czasów Kallimacha do
współczesności. Przedstawiono koncepcje od
Uługbeka, po Karla Poppera, Hoimara von Ditfurtha, Alberta Einsteina i ks. prof. Michała
Hellera.
tak już zostało – w kolejnych latach konsekwentnie ks. Józef
Biesiada Dunajowska, 1472 r.
z p. Bronisławem podejmują trud organizowania
przedsięwzięcia, które odbija się coraz
pojednania między narodami wydaje
większym echem wśród intelektualistów
się dużo skuteczniejsza niż działania
obu krajów.
polityczne, prowadzone bez empatii,
Podczas kolejnych edycji dyskutoz powodów pragmatycznych, często zawano o antropologii w kontekście nabarwione chwilowym partykularnym
dziei i zagrożeń człowieka współczesneinteresem przywódców.
go, a także o sztuce i wzorcach harmonii,
odziwiać należy – szczególnie
w trudnych czasach współczesjakie w niej pojawiły się w czasach renych zagrożeń – determinację
nesansu.
i skuteczność działań organizatorów
Spotkania odbywają się w duchu
Spotkań. Potrzeba nam więcej takich
dialogu międzywyznaniowego i – mimo, a może właśnie dlatego, że są wolwspólnych wydarzeń – wydaje się kone od polityki – służą przełamaniu
niecznym rozszerzenie skali i promowazłych stereotypów. Ta piękna droga do
nie takich działań w mediach. 

I
P

Rok później polscy
i ukraińscy myśliciele:
fizycy, filozofowie i…
poeci zastanawiali
się nad kosmologią
i koncepcjami
wszechświata od
czasów Kallimacha
do współczesności.
Przedstawiono
koncepcje od
Uługbeka, po Karla
Poppera, Hoimara
von Ditfurtha, Alberta
Einsteina i ks. prof.
Michała Hellera.

ierwsza edycja, uroczyście
otwarta przez
obu wymienionych
oficjeli, odbyła się na
początku września
2014 roku w duchu
dialogu kultur i szerzenia humanizmu
chrześcijańskiego.
Szczególnie zaważył
na dyskusjach cień
aneksji Krymu przez
Rosję. Jednak podstawową zasadą, jaką przyjęli organizatorzy, było embargo na tematy polityczne. Łącznikiem miały być humanizm,
kultura i sztuka. Spotkania objął patronatem arcybiskup lwowski Mieczysław
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Mokrzycki. W dyskusjach wzięli udział
m.in. znana ukraińska pisarka Halyna
Pahutiak i profesor
UMK Jarosław Dumanowski, a młodzież reprezentowali
studenci lwowskich
uczelni. Wystąpienia zebrano w formie
wydawnictwa książkowego pod redakcją
ks. Józefa Kuca.
Po sukcesie pierwszych Spotkań z energią organizatorzy zabrali
się za przygotowanie kolejnej edycji.
Rok później polscy i ukraińscy myśliciele: fizycy, filozofowie i… poeci

P

Spotkania Dunajowskie na plebanii w Dunajowie miały miejsce w latach
2014, 2015, 2016. Natomiast, w latach 2017, 2018 odbyły się w Dunajowie
oddzielne Spotkania Dunajowskie na plebanii (z tematyką teologiczno-kulturową) oraz Biesiada Dunajowska w liceum dunajowskim z tematyką naukową, filozoficzną i ekonomiczną. Biesiadom w Liceum patronuje
Rektor Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej prof. Jurij Bobało i w tych
Biesiadach bierze udział duże grono naukowców ze Lwowa oraz goście z Polski. Na plebanii spotyka się duchowieństwo rzymskokatolickie
i grupka parafian z tego wyznania. Główna linia spotkań jest w liceum
dunajowskim.
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Wyprawa

W życiu każdego
człowieka
najważniejsze
są dwie daty,
urodzin i śmierci.
Czesław Juliusz
Wydrzycki urodził
się 16 lutego 1939
roku w Starych
Wasiliszkach
niedaleko Grodna,
wtedy jeszcze
w Polsce. Zmarł
17 stycznia 2004
roku w Warszawie
jako Czesław
Juliusz Niemen,
muzyk, artysta,
piosenkarz,
autor tekstów,
kompozytor
muzyki teatralnej
i filmowej. Do
końca tworzył.
Odszedł
15 lat temu,
przedwcześnie,
gdyby żył,
obchodziłby 80
urodziny.

do Starych

Wasiliszek

Tekst i fotografia Irena Markowicz
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Na mapie współczesnej Białorusi
można odnaleźć punkt z napisem Wasiliszki, w pobliżu są Stare Wasiliszki.
Szybko jednak nabiera się przekonania, że zwłaszcza pierwszy raz, niełatwo
tam trafić. Ogólne wskazówki są proste,
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z trasy Grodno-Lida-Nowogródek i dalej należy skręcić w lewo. Do końca nie
wiadomo, to tu, czy jeszcze nie tu. Wyraźnego kierunkowskazu nie widać, więc
wystarczy chwila nieuwagi i dodatkowa atrakcja poznawcza zapewniona, 
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jak kiedyś żyło się tutaj i co z tego pozostało. Duże połacie pól obsiane są dokładnie. Bliżej horyzontu widać jakieś
zagajniki, lub lasy, raczej sosnowe niż
brzozowe, choć i te się trafiają. Co zasiane wcześniej, wiosną już wyrasta z ziemi, ale zdarza się poletko żyznego czarnoziemu niedawno zaorane, opanowane
przez stado bocianów, bez pośpiechu lustrujące glebę i to, co się w niej znajduje.
Cisza, spokój, sielskość.

W domu Wydrzyckich

Z

tyłu pozostał zapomniany przysiółek jakiejś bezimiennej dla
zagubionych wioski, z drewnianymi domami chylącymi się ku ruinie.
Nieliczni, napotkani mieszkańcy dodają
otuchy, to już blisko. Droga gruntowa na
którymś zakręcie staje się utwardzona,
a później asfaltowa.
Po prawej widnieje charakterystyczna sylwetka neogotyckiego, ceglanego
kościoła z dwoma wieżami. Skręcamy
w lewo obok stacji paliw. Napis na tablicy przy szosie informuje, że docieramy
do celu wyprawy i wkrótce ukazują się
drewniane domy, stare, ale zadbane. Na
jednym z nich informacja Klub – Muzeum i dosyć znany wizerunek mężczyzny w kapeluszu, pozwala odetchnąć
z ulgą. Wbrew obawom cel został osiągnięty. Domy w Starych Wasiliszkach są
w większości wybudowane w dawnym
stylu, ale na rozleglejszych parcelach.
Skromne, ale widać w ich otoczeniu
troskę i dbałość o porządek, pomalowane ogrodzenia i elewacje. Przydomowe ogródki utraciły dawną funkcję
użytkową, zaplecza uprawy produktów
wykorzystywanych w kuchni. Pozostały
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niewielkie rabaty kwiatowe i stary sad.
Próżno szukać bogactwa roślin i ziół
opisywanych i nazywanych przez Elizę Orzeszkową w powieści „Nad Niemnem”. Jest zwykła, pospolita trawa
koszona co jakiś czas.
Klubie – Muzeum, wcześniej
domu rodziny Wydrzyckich,
sień rozdziela pomieszczenia po obu stronach budynku, jakby
dwa światy, stary i późniejszy. W tym
pierwszym zgromadzono przedmioty
użyteczne w życiu codziennym, teraz to
coś co przypomina skansen, szlachetniejsza forma rupieciarni, zbiór rzeczy
towarzyszących czasom jeszcze nie tak
odległym i ludziom z tych stron. Po drugiej stronie dwa pomieszczenia wypełnia
życie tutaj i echa działalności Czesława,
przywiezione przez wielbicieli z innego
świata. Z zagranicy. Ci, którzy nie błądzili
po okolicy i znają lepsze, krótsze drogi,
wiedzą, że w tym miejscu dobrze brzmi
i nastraja metaforycznie „Sen o Warszawie”, może nawet bardziej niż „Dziwny
jest ten świat”. Adapter wykona każde
polecenie bez dyskusji, wybór płyt winylowych jest duży i miejscowy przewodnik, kustosz miejsca nie protestuje.
Zna te upodobania i je akceptuje. Na tym
muzycznym tle opowiada nieco śpiewnym głosem o życiu i karierze Czesława
Wydrzyckiego-Niemena, wskazuje zdjęcia i inne pamiątki, kopie dokumentów.

W

Pamiętają o nim
nawet w Afryce
Rodzina Wydrzyckich opuściła swe
rodzinne strony w ostatniej fali wyjazdów do Polski w pojałtańskich granicach. W 1958 roku Czesław jeszcze ze

starym rodowym nazwiskiem miał 19
namową i podpowiedzią przyjaciół Wylat, czekał go pobór do tutejszego wojdrzycki zmienił nazwisko na pseudonim
ska. Bliscy pewnie nie kryli obaw... Inne
artystyczny, bardziej charakterystyczpowody również można sformułować. Na
ny i łatwiejszy do wymówienia. Nazwa
kilku fotografiach uwieczniono ostatni
rzeki płynącej tam, skąd pochodził, stamoment pobytu tutaj. Jakiś występ parała się znakiem jego tożsamości. Ewofialnej orkiestry dętej na dowód, że talent
lucję nazwiska zaakceptowała rodzimuzyczny ma rodowód
na. Pseudonim stał się
rodzinny i raczej dzienazwiskiem. W latach
dziczny, stąd. Na innych
siedemdziesiątych znaRzeka Niemen
ujęciach grupy rówieśny już i rozpoznawalny
omija Stare
ników odważnie spogląwykorzystał pretekst,
Wasiliszki od
koncerty w Związku
dają w obiektyw, choć
południa dalekim
Radzieckim, by zahanie wiedzą, co ich czeka,
łukiem, podąża na
nie ma w ich spojrzeniu
czyć o miejsce urodzezachód w kierunku
lęku. Tylko On jeden wynia. O tym, że nie zapobił się ponad przeciętmniał, opowiada się do
Grodna, a dalej na
ność, o innych encyklodzisiaj. Odwiedziły też
północ, przez Litwę
pedie milczą… Jest też
ten dom pozostawiodo morza. A „czas
i Maria, pierwsza żona.
ny na terenach dzisiejjak rzeka, jak rzeka
Ślub wzięli w ostatnim
szej Białorusi, również
płynie, unosząc
dniu przed wyjazdem,
kobiety Czesława Niew przeszłość
ale okazało się, że nie
mena, żona Małgorzata
nasze dni”...
na zawsze.
i córki, w tym podążaOd 2011 roku przyjąca muzyczną ścieżką
jeżdżają tu do Starych
ojca Natalia, z głosem
Wasiliszek ludzie z odległych stron,
jak dzwon. Wtedy było raczej zimno.
wielbiciele talentu artysty. Najwięcej
Biały, rozgrzany, kaflowy piec przyciąz Polski, Białorusi i Rosji, są też z Amerygał zziębnięte dłonie. To utrwalono na
ki, nawet z Afryki. W sumie ponad 5 tykolejnym zdjęciu.
sięcy osób rocznie. Grupa goni grupę,
zeka Niemen omija Stare Wasiwszyscy szybko chłoną klimat miejsca
liszki od południa dalekim łui pędzą dalej.
kiem, podąża na zachód w kierunku Grodna, a dalej na północ, przez
Litwę do morza. A „czas jak rzeka, jak
A czas jak rzeka…
rzeka płynie, unosząc w przeszłość naŚwiatowe życie porwało Czesława
sze dni”... „do lat dzieciństwa wraca mopo przeprowadzce do nowej Polski dość
ja myśl...” te słowa wróciły wyśpiewane
szybko, chyba gdzieś w latach sześćdziemłodym jeszcze głosem piosenkarza.
siątych, a może siedemdziesiątych, poW osiemdziesiątą rocznicę jego urodzin
czątkowo w kraju, a później na Zachoprzypomniano w polskim radiu jeszcze
dzie. U progu podbojów światowych za
wiele innych utworów. 

R
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Lwów, zima 1940/1941.
Prezent imieninowy
stanowił bochenek czarnego
chleba, a za garnitur
kupowało się węgiel.
Płynęły „noce trwożnego
czuwania, kiedy przemoc
w szarych szynelach
łomotała do drzwi”. Jeszcze
nie przyszli po nas? Więc
kiedy...? Kazimierz Lucjan
Nałęcz-Rychłowski czekał
na kolejną wnuczkę, która
miała urodzić się wiosną,
ale sam powoli gasł.
Tekst i fotografie Aleksandra Solarewicz
prawnuczka red. Kazimierza Nałęcz-Rychłowskiego,
wrocławski oddział SDP

List z tamtego świata
W

kwietniu 1939 obchodził 30-lecie pracy dziennikarskiej i literackiej. 1 września w teatrze lwowskim miała się odbyć premiera
„Zbójców” w jego tłumaczeniu. Zbójcy
spod czerwonej gwiazdy wtargnęli, rękopis przepadł. Przejęli prasę, przestał publikować. Odmówił wstąpienia do związku

50

literatów stworzonego przez władze sowieckie. Rękopisy niewydanych tekstów na zawsze spoczęły w biurku, a tłumaczenie Schillera ktoś pewnie wyda
pod swoim nazwiskiem. Emerytowany
dziennikarz, zapomniany, mieszkał z żoną w swoim mieszkaniu przy Małachowskiego. Okupanci, jak to mieli w zwyczaju,

dokwaterowali siłą rosyjską rodzinę i to
ostatecznie nadszarpnęło mu zdrowie. Od
młodości chorował na serce, doszło zapalenie płuc. Kazimierz Rychłowski zmarł
11 stycznia, trzy dni po swoich 63 urodzinach. Spoczął na cmentarzu Janowskim,
ale i tam spokój miał krótko. Sowieci niebawem zniszczyli grób.
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W rzędzie
jednakowych krzyży

P

ogrzeb w okupowanym Lwowie
13 stycznia 1941. Przenikliwy ziąb
wschodniej zimy. Msza żałobna
w kościółku św. Anny przy ul. Gródeckiej,
który Sowieci zmienili potem w skład
mebli. Stamtąd przemieścili się w kondukcie na pobliski – bo Gródecka styka się z Janowską – cmentarz Janowski.
Na cmentarzu czekał już wykopany dół.
Prosty grób ziemny. Bieda.
W 1945 roku wszyscy byli już rozrzuceni po kraju w jego nowych granicach.
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Pisali o tym w listach, fioletowym atramentem lub ołówkiem, na szarym
szorstkim papierze: Nowy Sącz, Kraków, Wrocław, Wałbrzych, Złotoryja, Jelenia Góra… To, co było wtedy ważne,
to akurat nie wspomnienia i groby, tylko dach nad głową. Tylko najmłodszy,
Kazik Rychłowski – junior był wszędzie
i nigdzie, zgodnie z racją swojego zawodu. Dziennikarz. Ladaco. Niemal 80 lat
później jedno zdanie, które napisał, odwróci bieg rodzinnej historii.

Siergiej Iwanowicz

I

rena z Rychłowskich Stuchly Wrocław
zawsze uważała za obcy, a mieszkała w nim od 1949. Do Lwowa pojechali z mężem dopiero w 1977. Grobu
ojca już nie było, z grobu teściów został jedynie „solidny, dębowy krzyż”,
pod którym spoczywał już jednak nowy
umrzyk – także narodowości polskiej.
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Irena zmarła w 2005 i dopiero dwa lata
po jej śmierci jej wnuczka oprzytomniała, że pradziadek – lwowski redaktor to
świetny temat na artykuł. Nie było już
żadnych świadków, więc tekst napisała
na podstawie jego krótkiej autobiografii
i zapamiętanych rozmów z babcią. Za
każdym razem, gdy czytała swój własny
artykuł, który wyszedł w „Gazecie Polskiej” wiosną 2008, zatrzymywała się
przy słowach Kazika – juniora:
(…)
modląc się
klęczę na mojej ziemi
przed nagrobkiem
z napisem w obcym języku
„Siergiej Iwanowicz”
Gdzie rozdeptane radziecką koparką
Prochy mojego Ojca
Zostały.
(Kazimierz Nałęcz-Rychłowski,
„Na cmentarzu Janowskim we Lwowie”)

– No, przykra sprawa. Ale czy to jedyna
i najważniejsza cmentarna demolka, jaką
zrobili Sowieci? Grunt, że nikogo z rodziny
nie zamordowali – odpierała smętne myśli – widocznie ma wystarczyć napis pro
memoria na grobie prababci w Krakowie.
Po kilku latach okazało się, że koledzy
z rzeszowskiego oddziału SDP szukają grobów dziennikarzy we Lwowie, ale
wiadomo, że do Kazimierza Lucjana
w tych okolicznościach nie dotrą. Raz, że
zapomniany (chyba że chodzi o kradzież
jego praw autorskich – ta jest normą),
dwa, że nie wiadomo, gdzie leży. Trzeba
więc przypominać ludziom o nim w serii
artykułów. Na Janowskim znicz się postawi rodzinie zbiorczo, na grobie wuja Ludwika Jarosza (to rodzina dziadka
Stuchlego). Profesor Tomczak ze Szczecina, który pisze monografię Cmentarza,
donosi, że ten nagrobek przetrwał, i na
dowód przysyła zdjęcie.
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Szukaj wiatru… w polu 28a
Istnieje dziwna zależność: jeśli
gdzieś nie chcą wydrukować tekstu, to
tak ma być, to on ma gdzie indziej ważną
rolę do spełnienia. Tak było i tym razem.
Naukowy artykuł o Kazimierzu Lucjanie miał się ukazać w piśmie wydawanym przez UWr, a wyszedł w kwartalniku „Cracovia Leopolis”, o którym ktoś
kiedyś powiedział, że to najlepsze pismo
kresowe w Polsce. Chwila cierpliwości i…
ół roku później, w grudniu 2018
kol. Hanka Fastnacht-Stupnicka
– niestrudzona lwowianka napisała: „Pan Zbyszek Pakosz ze Lwowa chce
się z Tobą skontaktować. Mogę podać
Twój email?” Zbigniew Pakosz, sekretarz Towarzystwa Miłośników Kultury
Polskiej „Zabytek”, nie owijał w bawełnę:
„Proszę o szczegóły. W przyszłym roku
chcemy znaleźć grób i postawić ładny

P
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pomnik”. Co? Pomnik?! Jak tu śladu nie
Tamże, zachowany grób Iżykowskich poma po ziemnej mogile?! Marzyciel... Ale
chodzi z 13 stycznia 1941, a koło niego
pan Zbyszek już znał datę pogrzebu i nu– bez sensu – panoszy się wspomniana
konstrukcja z datą 1962. To jest właśnie
mer pola! Tylko numeru rzędu kwatery
Siergiej. Irena była tam w latach 70. i ojw księgach cmentarnych nie zapisano.
80 lat mija niebawem,
cowskiego krzyża już
więc „pradziadziu, jenie było. Pasuje. I wreszśli chcesz, żeby o Tobie
cie „Siergiej”. Opcja jest
A może Iwanowicz
pamiętano, pomóż nam
jedna. Aż zapiera dech.
jest w wierszu
z nieba”. Akcja ruszyła
ze względu na
z kopyta.
Mamy go!

Znajdź jeden
kamień, który nie
pasuje do reszty

A

rytm? Bo kiedy
się przeczyta
wiersz Juniora do
końca, to widać,
że Iwanowicz
wpisuje się w rytm,
a krótszy Pietrowicz
już nie.

potoczyła się jak
w powieści o Panu Samochodziku. – Tu nie ma żadnego
Siergieja Iwanowicza –
tłumaczył Zbyszek Pakosz. – Tu leży Siergiej Pietrowicz. O! Na
zdjęciu widać sowiecki nagrobek, przypominający płytę chodnikową, z polsko brzmiącym nazwiskiem Świetlickij.
A może Iwanowicz jest w wierszu ze
względu na rytm? Bo kiedy się przeczyta wiersz Juniora do końca, to widać, że
Iwanowicz wpisuje się w rytm, a krótszy
Pietrowicz już nie. Po drugie, Kazimierz
junior mógł się pomylić. Nie wiadomo,
kiedy pisał cmentarny wiersz: może po
wielu latach??? Ale po trzecie, mimo
wszystko, zasadniczo jest tak, jak podał:
„nagrobek z napisem w obcym języku”.
Nagrobek – a nie ubita ziemia. Zbyszek
Pakosz był jeszcze ostrożny. – Pytanie,
dlaczego kolejność grobów w rzędzie nie
odzwierciedla dat pogrzebów? – i zadał
pytanie… o godzinę pogrzebu. Mimo tych
wątpliwości, powoli namierzał odcinek.
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W styczniu, po raz
kolejny, na wokandę
został wezwany ostatni świadek pogrzebu,
wnuk Kazimierza Lucjana. Jerzy Nałęcz-Rychłowski, rocznik 1934,
relacjonował przez słuchawkę. – Słouchaj ty
mnie, Oleńko – tłumaczył śpiewnie – ja ci już kiedyś o tuym
pisałem w liyście. Ja wtydy miałem siyedem lat. I płynnie podawał szczegóły:
porę dnia, miejsce. – Szło się od bramy
w lewo. Może cztery rzędy… Ta cuo ja
mogę pamiętaać? – dodawał skromnie
emerytowany podpułkownik lotnictwa.
Zbyszek Pakosz spacerował po na
cmentarzu, w którym zna każdy zakątek, i zbierał szczegół do szczegółu. Przerwy między mailami ze Lwowa były coraz dłuższe... Aż 9 lutego, po wyliczeniu
dowodów, obwieścił: „Miejsce pochówku
mamy zlokalizowane”. Między ocalałym
nagrobkiem Iżykowskich, na którym stoi
pochodząca z innego grobu figurka Matki Bożej a współczesnym grobem niejakiego Fiedorenki, zdobnym w toporną
płytę. To tam „rozdeptane radziecką koparką prochy zostały”.

Krakowskie kresy
A przecież pismo, dzięki któremu
odnalazł się grób Kazimierza Nałęcz-Rychłowskiego, niedawno miało przestać istnieć.
„Cracovię Leopolis” założył w 1995
roku lwowianin, architekt Andrzej Chlipalski. Kierował nią 20 lat. Pod jego kierownictwem pismo zostało uznane
przez kresowian za jedno z najważniejszych w Polsce. Od początku wychodziło
siłami społecznymi, ze wsparciem władz
miasta Krakowa, województwa małopolskiego, Senatu RP, Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa czy Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Były okresy, kiedy
wydawało się, że to koniec, ale z pomocą przyszli najstarsi czytelnicy w całej
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Polsce, ich wzruszające, drobne datki,
i pani Włada Majewska... – Nie płacimy
honorariów, ale autorów i członków rady
programowej mamy przednich. To znakomity zespół pasjonatów – zapewnia
Janusz Paluch. Do dystrybucji kwartalnika służą przede wszystkim kontakty TMLiKP-W w całej Polsce. Pismo kresowe pełni rolę biura poszukiwań. – To
prawda – mówi redaktor naczelny. – Dla
mnie najciekawsze są pytania od ludzi
młodych, którzy zreflektowawszy się, iż
mają kresowe korzenie, szukają informacji o dziadkach, pradziadkach, miejscowościach, skąd zostali ekspatriowani. Wielokrotnie, na prośbę czytelników,
osobiście poszukiwałem kontaktów do
osób mieszkających w Krakowie. Przez
lata były też bardzo ścisłe kontakty
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z osobami działającymi we Lwowie, paniami Emilią Chmielową, Teresą Dutkiewicz, Teresą Pakosz, Anną Gordijewską
czy panem Janem Tyssonem. Dotarcie
z pismem do Polaków żyjących w państwie ukraińskim nie należy do najłatwiejszych. Wysyłanie pocztą nie należy
do najtańszych i nie jest najskuteczniejsze. Przekazujemy pewne ilości nakładu
i rozpowszechniamy przez organizacje
polskie działające na Kresach. Kolejne
numery można też czytać i pobierać
w PDF: www.cracovia-leopolis.pl. W ten
właśnie sposób tekst o Rychłowskim trafił w ręce Zbyszka Pakosza we Lwowie.

Tu mówi Lwów
Jest ich w sumie dziesięciu: tych aktywnych członków „Zabytka”. – Nasza
sprawa pokopać, odkopać, poszperać
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w archiwach – mówi krótko Zbigniew
Pakosz. A na cmentarzu Janowskim sytuacja jest dramatyczna. Zbyszek i jego
koledzy przez chaszcze i dzikie wysypiska śmieci docierają do grobów żołnierzy polskich, pisarzy, społeczników,
nauczycieli i lekarzy. Odkopują, składają
rozsypane grobowce, betonują, podnoszą z ziemi krzyże i figury z nieistniejących już grobów. Spod ziemi wydobywają tabliczki, odnawiają inskrypcje. Chcą
odbudować schody wiodące na Kwaterę
Lotniczą, której groby uratowali. Planują wycięcie drzew itd. – W latach 2017
–2018 udało nam się znaleźć miejsce pochówku pisarza Stanisława Grabińskiego
– cieszy się Zbigniew Pakosz. – Postawiliśmy nagrobek, który abp lwowski
Mieczysław Mokrzycki poświęcił uroczyście 2 listopada 2018 r. podczas procesji
żałobnej. Tego dnia polskie organizacje
we Lwowie zapaliły na Janowskim około
6000 zniczy. – W tym roku chcemy zabezpieczyć miejsce pod nagrobek Kazimierza Rychłowskiego, który chcemy
postawić do roku 2020. A co na to Ukraińcy? – Z dyrekcją archiwum cmentarza
Janowskiego współpraca jest zła, za dużo tam pracuje „nacjonalistów” – przyznaje Zbyszek Pakosz, który ma też pod
opieką zapomniane nekropolie polskie
w dzielnicach Zamarstynów, Hołosko
Małe i Zniesienie.
owarzystwo Miłośników Kultury Polskiej „Zabytek” wie o akcji rzeszowskiego SDP. Zresztą,
TVP3 w Rzeszowie przekazuje znicze na
cmentarz Janowski. Materialnie wspiera
ich także Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Katowic,
pieniądze przekazują różne organizacje, szkoły, konsulat polski we Lwowie…

T

Towarzystwo współpracuje z prof. Ryszardem Tomczykiem i Panią doc. Barbarą Patlewicz ze Szczecina. To
autorzy niedawno wydanej
monografii cmentarza Janowskiego. – To, co odnajdujemy,
odkopujemy, robimy zdjęcia i wysyłamy do Profesora
– tłumaczy Zbigniew Pakosz.
Za dwa, trzy lata i ukaże się
ich książka o innych cmentarzach Lwowa. Będzie w niej
też suplement o cmentarzu
Janowskim.

Choćby ślad tabliczki

Z

byszek Pakosz mówi,
że na wiosnę spróbują ostrożnie wybrać
wierzchnią warstwę ziemi
z działki obok, bo tam są zrzucane fragmenty różnych nagrobków. Może wśród śmieci
znajdzie się dawna tabliczka
z grobu Rychłowskiego. Bo jak
tu teraz nie wierzyć w cuda?
I różne znaki z tamtego świata? Gdyby artykuł o Kazimierzu Lucjanie
wydrukowało pismo dla polonistów, wieści o nim nigdy by nie dotarły do Lwowa.
Trzeba było miłośnika Kresów, redaktora

Janusza Palucha i strażnika pamięci narodowej, Zbyszka Pakosza, by stwierdzić,
że tajemnicy strzeże Siergiej Pietrowicz
Świetlickij. 

Darowiznę na rzecz odbudowy cmentarza Janowskiego można przekazywać na adres:
Stołeczny Oddział TMLiKPW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64/3,
nr konta: 97 1940 1076 3135 8930 0000 0000
(z obowiązkowym dopiskiem dla TMDKP „ZABYTEK” na Cmentarz Janowski).
tmdkp.zabytek.lwow@gmail.com, cmentarz.janowski.lwow@gmail.com
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K

ilkanaście minut temu zatankowaliśmy do pełna zbiornik barki i dwie beczki na rzecznej stacji
paliwowej Rio Negro. W zasięgu wzroku mamy jeszcze wielkie, ale dziś zdegenerowane miasto Manaus, królestwo
kauczuku sprzed wieku, rozżarzone równikowym słońcem. Jest maj 1993 roku.
Stanowimy pięcioosobową ekipę Telewizji Polskiej. Od dwóch miesięcy robimy
filmy dokumentalne o naszych misjonarzach w Afryce i obu Amerykach. Mamy
za sobą różne przygody, ale ta zapowiada się niezbyt przyjemnie. W oczekiwaniu na rozwój wypadków leżymy skuleni
na deskach pokładu kilkunastometrowej
barki „Santa Maria” księdza Józefa Maślanki, pallotyna, czekamy. To ma być wyprawa – odwiedziny mieszkańców wiosek
i osad wielkiej (sześćdziesiąt dwa tysiące kilometrów kwadratowych i pięć i pół
tysiąca mieszkańców), parafii naszego
gospodarza. Rozciąga się wzdłuż potężnej rzeki Rio Negro zlewającej się nieco
poniżej miasta z Amazonką. Rio Negro
niesie wody ciemne, bo przepływa przez
żyzne zielone tereny, kipiące roślinnością, a Amazonka ma wody jasne. 

Santa
Maria
Na

z księdzem Józefem Maślanką

Ksiądz odwija z koca karabin. Odciąga zamek
i ładuje nabój. Zastygliśmy. Ale misjonarz
łagodnie się uśmiecha – Nie wstawajcie,
chłopaki, z pokładu – mówi.
Tekst i fotografie Stefan TruszczyŃski
58

FORUM DZIENNIKARZY · 01(129)2019

59

podróże SDP

podróże SDP

W

czasie tankowania byliśmy obKapłan spokojnie patrzył na goniących
serwowani i gdy tylko nasza
nas rzecznych bandytów. Dopływają na
barka odcujakieś dwieście, trzysta
mowała od pomostu
metrów. Ryk silników
stacji benzynowej na
ustaje. Z rozpędu jesz– Proszę księdza,
środku rzeki – zauwacze przez chwilę suną
można? – Andrzej
po wodzie, potem zażyliśmy, że od odległego
wyciąga piwo.
o kilkaset metrów brzetaczają łuk i odpływają.
– Jasne! – śmieje się
Zrezygnowali.
gu oderwały się dwie łowysoki, o kruczych
dzie motorowe. Łodzie
– Proszę księdza,
były nieduże, ale silnimożna? – Andrzej wywłosach polski
ki miały potężne. Zza
ciąga piwo.
pallotyn, który
burt goniących nas jed– Jasne! – śmieje
przed kilkoma
nostek wystawały tylsię wysoki, o kruczych
dniami obchodził
ko jakieś głowy. Zbliwłosach polski pallotyn,
dwudziestolecie
żały się błyskawicznie.
który przed kilkoma
objęcia pracy
Ksiądz Maślanka stanął
dniami obchodził dwumisyjnej w Brazylii.
wyprostowany na dziodziestolecie objęcia prabie. Spod rozpiętej pod
cy misyjnej w Brazylii.
szyją koszuli widać było
Ekipa telewizyjna to
koloratkę. W prawej ręce trzymał solidWłodek Gołaszewski – reżyser wąsaty
ną strzelbę, opierając lufę na ramieniu.
i brodaty jak przystało na podróżnika,

Jacek Mierosławski – operator i akademicki nauczyciel, Marek Król – dźwiękowiec i montażysta (i w ogóle „złota
rączka”, który nawet w buszu potrafił
rozłożyć na części psującą się kamerę
i zreperować), Andrzej Lożyński – nasz
producent, logistyk i międzynarodowy
mistrz gry w scrabble, no i ja – reporter. Jesteśmy już kilka tygodni w drodze.
A przygody oczywiście zbliżają. Nie obywa się to jednak bez wzajemnego dokuczania. Andrzejek zasłużył sobie na to,
bo któregoś dnia w czasie naszego nieustannego przemieszczania się samolotami, w poczekalni na lotnisku Rio de
Janeiro zgłupiał pod wpływem czekoladowej piękności i zostawił torbę z pieniędzmi i paszportami (przed wyprawą 
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jeździł po niektóre wizy afrykańskie aż
do Moskwy). Ocknął się z marzeń, zawrócił jak kot Jinks z kreskówki i… odzyskał
torbę. Nikt jakoś jej nie zauważył pod
stolikiem.
rzypominając ten wyczyn, dokuczaliśmy mu w czasie rejsu.
W końcu się zdenerwował, wlazł
na dach barki i wskoczył do wody pośrodku nurtu. Trochę to trwało, zanim
stateczek, będący w pełnym biegu, zrobił zwrot i podpłynął do delikwenta.
Skubaniec miał chyba liche mięso, bo
jakoś nie dobrały się do niego piranie.
Wyciągnęliśmy już nieco wylęknionego
i mięliśmy nadzieję, że dostanie solidną reprymendę od księdza, a on tylko
powiedział:
– Jędruś, toś ty jak Kmicic! Misjonarz
najwyraźniej nie lubił moralizować.
Może i w ten sposób nauczał swoje brazylijskie owieczki, po ojcowsku i portugalsku. Zachowując szacunek dla ludzi
i ich emocjonalnych tradycji. Byliśmy
świadkami, że na odprawianych przez
księdza mszach w Manaus i w Novo
Ariao gromadziło się dużo ludzi. A na
jubileuszu księdza to były nawet tłumy.
Przypłynęli wtedy na plebanię w Novo Ariao łodziami z bardzo daleka. Ta
parafia to jedna z najtrudniejszych
i najniebezpieczniejszych, wśród kilkudziesięciu misyjnych, które poznałem. Tu w czasie objazdu parafii ksiądz
zdany jest tylko na siebie. Nieogarniona wzrokiem rzeka, na której są nawet wielkie wyspy i to z jeziorami. Ma
liczne odnogi – pułapki. Szczególnie
niebezpieczne, gdy płynie się w górę
Rio Negro. Trzeba dysponować nie lada kunsztem żeglarskim i oczywiście
mieć wielką odwagę. 

P
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Po przybyciu na misję w Brazylii
przed prawie pół wiekiem polski ksiądz
kupił okazyjnie wysłużoną, ale solidną rzeczną barkę, na kredyt z pomocą
miejscowego biskupa. Nazwał ją „Santa
Maria”, czyli Świętą Marią. Wyremontował, dostosował i pływał nieustannie
przez wiele lat. Najbardziej chyba znany w Brazylii pallotyn zmarł w Manaos
przed dwoma laty, a żył lat 85.

Józef Antoni Michał

Maślanka

urodził się 20 IX 1933 roku
w Łodygowicach, w Archidiecezji
Krakowskiej, w rodzinie rolnika
– Antoniego i Julii z domu Moczek. Miał
pięcioro rodzeństwa – 4 siostry i brata,
który zginął w niemieckim obozie
koncentracyjnym w Auschwitz. W 1947
roku wstąpił do Kolegium Marianum
na Kopcu, a potem naukę kontynuował
w Szkole Ogólnokształcącej im. Mikołaja
Kopernika w Żywcu. Zdobył dyplom
nauczyciela. Był bardzo zdolnym
matematykiem i entuzjastą harcerstwa.
Pracował też w szkole podstawowej
w Jeleśni. W 1952 r. rozpoczął nowicjat
w Ząbkowicach Śląskich, przyjął sutannę
Stowarzyszenia Pallotynów. Był potem
w Rucianym Nidzie, Ołtarzewie. Pracę
seminaryjną napisał pt. „Chrystus
życiem dusz”. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1959 r. Potem studiował
na KUL-u w sekcji apologetycznej,
następnie przebywał w Gdańsku,
gdzie pogłębiał wiedzę teologiczną
i pracował jako wikariusz w parafiach,
również w Poznaniu, Jaworze
i Ząbkowicach Śląskich. Wysłano go
do Paryża, został wikariuszem parafii
polonijnej w Oignies-Chapelle, a potem
proboszczem. Później wysłano go
do Rzymu do Collegio Brasiliano,
a następnie na misję do Brazylii, do
pallotyńskiej prowincji Santa Maria.
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O

to jedna z opowieści misjonarza, którą przytaczam za tekstem księdza Stanisława Tylusa.
Jest to opowieść o niezwykłym rejsie
z miejscowym biskupem-prowincjałem
w pierwszym okresie pobytu na probostwie: „Udaliśmy się moją łodzią w górę
Rio Negro (…). W południe zatrzymaliśmy
się na piaszczystej plaży. Wyciągnęliśmy
pieczoną kurę i butelkę wina, zmówiliśmy modlitwę przed jedzeniem, spożyliśmy dary Boże. Zadowoleni i syci chcieliśmy wsiąść do łodzi. I wtedy nagle, tuż
przed nami, w odległości około 6 metrów
wynurzył się, tak do połowy kadłuba, potwór o wiele dłuższy od naszej łodzi. Głowę miał spłaszczoną i złe, zimne oczy.
Płynął w naszym kierunku. Byliśmy do

***
połowy ciała w wodzie. Nie było czasu
W południe
do namysłu. Potwór
siędza Józezatrzymaliśmy się na
fa Maślanbył tuż, tuż. Wyciągpiaszczystej plaży.
kę poznałem
nąłem finkę, by się
Wyciągnęliśmy
ćwierć wieku temu
bronić. Ryba w ostatw Brazylii. Mimo
niej chwili zmieniła
pieczoną kurę i butelkę
upływu czasu mam
kierunek i zniknęła.
wina, zmówiliśmy
Spojrzałem na proprzed
oczami nadal
modlitwę przed
wincjała. Był blady
obraz, jak wspina
jedzeniem, spożyliśmy
i przestraszony. Kiedy
się po stromej skardary Boże.
otrząsnął się ze strapie wysokiego brzechu, klepiąc mnie po
gu. Z jaką radością
w oczach wita go
ramieniu, powiedział:
gromadka bardzo szczupłych, w byle
„Musisz mieć większą, bardziej bezpieczną łódź”. Po kilku tygodniach otrzymaco odzianych ludzi – żylaści mężczyźni
łem pieniądze na budowę barki pod imiew kwiecie wieku, wyglądający jak starcy,
niem „Santa Maria”.
kobiety ciężarne bardzo młode i ich 
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kruchym dachu jakieś wielkie zwierzę.
Na szczęście bez awantury sobie poszło.
Potem nocowaliśmy już na barce. Trochę było ciasno, ale krokodyle jakoś do
nas nie właziły.
amy i nasze polskie ślady
w Brazylii. Jednym z pierwszych był w XVII wieku walczący z Portugalczykami po stronie Holendrów dowódca i obrońca fortu Olinda
Krzysztof Arciszewski. Dowódca zwycięski. Potem było jeszcze wielu – jak
wiadomo od Pani Konopnickiej – Panów
Balcerów, a także Janów i Stanisławów.
Pozostały po nich ślady. Dużo jest w Brazylii dokumentów na ten temat w archiwach Kurytyby, Rio de Janeiro, São Paulo.
Mało o tych zbiorach wiemy.
Tysiące misjonarzy, żołnierzy, inżynierów i lekarzy – Polaków – rozsianych
jest po świecie. Teraz w dobie szybkiej
komunikacji, gdy wszyscy wszystkim
mogą nawet natychmiast zaglądać do
gardła, odchodzą w zapomnieniu ludzie bardzo ciekawi, pracowici i dzielni. My zaś niestety w Polsce mało się
tym wszystkim przejmujemy, kłócąc
się o różne duperele i kto ważniejszy
jest od kogo.

M

stare matki, wreszcie gromada dzieciaków, których wszędzie pełno z wyciągniętymi po cukierki rączkami. Ksiądz i my
tachamy siatki z różnymi produktami
w kolorowych opakowaniach, lekarstwa.
Biegają, przymilają się małe pieski. Ale
pozory mylą. To najodważniejsze w świecie zwierzęta. Gdy ich właścicielom zagrozi potężny zwierz, rzucają się stadem
w obronie i wtedy większość z nich ginie.
Małe poletka wyrwane z zielonego piekła
pod uprawę manioku. I jeszcze mniejsze
prymitywne chatynki. Tak tu żyją zdani
tylko na siebie, oddaleni jedni od drugich
o dziesiątki kilometrów.
ieco większy jest kościółek, w zasadzie kapliczka. Jak to na równiku, ciemność przychodzi tam
nagle o godzinie osiemnastej i jest jak
smoła. Chwilę wcześniej milkną ptaki, by

po dwunastu godzinach równo o szóstej
rano rozpocząć ponownie jazgot.
Jedną z nocy przespaliśmy w takim „kościółku”. Trochę głupie miny
dostrzegłem w ognikach zapalniczek.
Pewnie i sam taką miałem, gdy usłyszeliśmy w środku nocy, że łazi nam po

Warto byłoby tu i tam jeszcze pojechać, póki nasi rodacy przyznają się
do kraju swojego pochodzenia… No to
jedźmy, choć nikt nie woła. 

N
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Jest nied ości mieście nasób, w dziewięćmszy
do wielk awie 30 mln o na wieczornej ledwie
przez prach katolików, liczyłam się za
procent z kościołów do ie z księdzem,
jednego iernych – łączn
ośmiu wym i ze mną.
kościeln
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Z

decydowanie tłoczniej było na
„sumie” w Kaplicy Królewskiej
(Capilla Real) w Cholula, której
wnętrze przypomina La Mezquita de
Córdoba w Hiszpanii.

Na niedzielną mszę
– okazjonalnie
Jednak tłumy, i to niezależnie od
dnia tygodnia oraz pory roku, widoczne są jedynie w XVII-wiecznym kościele

– Do kościoła na niedzielną mszę
chodzi się okazjonalnie, kiedy trzeba
ochrzcić dziecko, poprosić o błogosławieństwo, pójść z pielgrzymką do „Dziewicy z Guadalupe” czy „Pana z Chalma”,
albo pomodlić się o zdrowie – tłumaczy kobieta sprzedająca domowe wypieki na schodach kościoła klasztornego św. Gabriela Archanioła w Cholula.

– Do kościoła na niedzielną mszę chodzi się okazjonalnie,
kiedy trzeba ochrzcić dziecko, poprosić o błogosławieństwo,
pójść z pielgrzymką do „Dziewicy z Guadalupe” czy „Pana
z Chalma”, albo pomodlić się o zdrowie...
„Czarnego Chrystusa” z Chalma, drugim
po Guadalupe, najważniejszym sanktuarium Meksyku i Ameryki Środkowej.

70

Inna dodaje, że – kiedy odsłaniano pomnik Jana Pawła II na placu przed bazyliką w Guadalupe, było tak tłoczno,

że nie dawało się oddychać.
Ludzie zjechali się z całego
świata. Normalnie przychodzą tam pielgrzymi, ale zazwyczaj gubią się, bo teren
jest bardzo duży.
ędrując ulicami
zarówno dużych meksykańskich miast, jak i miasteczek
oraz wiosek, w wielu miejscach, na ścianach domów, czy ogrodzeniach posesji
widać wmurowane ceramiczne płytki
w stylu azulejo z wyobrażeniem Matki
Boskiej z Guadalupe, któregoś ze świętych, a nawet pełnych scen przedstawiających wydarzenia biblijne, np. Boże
Narodzenie. W każdej restauracyjce prowadzonej przez miejscowych i dla miejscowych znajduje się mała kapliczka,
w której umieszcza się wizerunek Pani
z Guadalupe, czasem Chrystusa w koronie cierniowej lub Ukrzyżowanego, świętego Marcina i innych świętych. Stawia
się tam kwiaty, a także bardzo często
wiesza gliniane płaskorzeźby słońca

W
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i księżyca, odwiecznych, meksykańskich symboli, nawiązujących do dawnych azteckich wierzeń, ale wtopionych
w chrześcijaństwo czy raczej wymieszanych z chrześcijaństwem.

Jeden kościół na jeden
dzień w roku

Z

godnie ze starym meksykańskim
podaniem, hiszpański konkwistador Hernán Cortés w roku 1519
udał się do Cholula, która wówczas była
stutysięcznym miastem. Ta „wizyta” nie
spodobała się azteckim wojownikom,
więc przygotowali zasadzkę na zdobywców Meksyku. Niestety, przegrali. W odwecie Hiszpanie wybili tysiące bezbronnych mieszkańców miasta, a tym, którzy
pozostali przy życiu, Cortés nakazał 
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wybudować tyle kościołów, ile
jest dni w roku, czyli 365. Ponoć postawiono je w dawnych miejscach kultu,
aby Latynosi już nigdy nie sprzeciwiali
się Hiszpanom i nie oddawali czci swoim
bogom. Nie do końca się to Hiszpanom
udało, gdyż mieszkańcy dzisiejszego
Meksyku tylko częściowo zaakceptowali
najeźdźcę, a do przywiezionej przez nich
nowej religii wprowadzili swoje wierzenia i zwyczaje.
– W Meksyku kościół jest własnością wiernych. Ksiądz jest tylko gościem.
Ja nie mam klucza do kościoła, chociaż
jestem proboszczem. To wierni decydują, czy mam prawo wejść do świątyni
i czy mogę w niej odprawiać Mszę Świętą lub nabożeństwo. Meksykański katolicyzm, zwłaszcza na prowincji, daleko
od Ciudad de Mexico, jest przepleciony
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starymi wierzeniami.
Tu mężczyzna, który
nie spłodzi dzieci, jest
„wybrakowany”. Dlatego miejscowi nie garną się do stanu kapłaństwa. Większość
księży jest „importowana”, ja przyjechałem z Europy – mówi
duchowny pracujący
w stanie Oaxaca.
Oczywiście
w różnych rejonach różnie to wygląda. Najbardziej
pod tym względem restrykcyjnym rejonem
jest stan Chiapas graniczący z Guatemalą, a dokładnie takie wioski, jak Chamula
czy Zinacantán w okolicach San Cristóbal. Ksiądz potrzebny jest tylko, kiedy
rodzice chcą ochrzcić dziecko.

odprawiane są szamańskie rytuały, jak
uśmiercanie koguta, polewanie ziemi
alkoholem, wprowadzanie się w taneczny trans…
Wracając do Cholula… obecnie kościołów i kaplic jest tam około 160! Wiele z nich to istne arcydzieła dawnych
mistrzów architektury. Za najważniejszy, a raczej za najlepiej eksponowany,
uznaje się kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z 1594
roku. Wybudowano go
na sporym wzgórzu, które
po latach okazało się być
zarośniętą piramidą, notabene największą (objętościowo) na świecie, wzniesioną na początku naszej
ery przez Olmeków. Ponoć
miała być schronieniem dla
miejscowej ludności przed
ponownym potopem. Dzisiaj
młodzi ludzie każdej niedzieli trenują swoją sprawność,

poprzez wbieganie po schodach na
szczyt piramidy, aby pokłonić się Matce Bożej w świątyni Cortésa. Jednak nie
uczestniczą w świątecznej liturgii.
Ze szczytu piramidy, czy raczej z tarasu przed kościołem, rozciąga widok na
miasto i dwa wulkany: dymiący Popocatépetl (wojownik) oraz ośnieżoną Iztaccihuatl (księżniczka). 

Arcydzieła dawnych
mistrzów
architektury

W

Chamula turysta może
wejść do kościoła, ale za opłatą. Niestety, nie wolno mu nic
fotografować, bo grozi to
utratą życia. Można tylko
zapamiętać wnętrze świątyni, z rozsypanym igliwiem
na ziemi, przedstawieniami Matki Bożej, Chrystusa
i świętych, wśród których
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Kąpiel, taniec, wianek
i modlitwa

D

ziesięć lat po objawieniach
w Guadalupe, dwóch augustiańskich zakonników przybyłych
z Hiszpanii, znalazło w jaskini Chalma
wizerunek Czarnego Chrystusa. Jedni
twierdzą, że był to obraz, inni, że drewniany krzyż z postacią Ukrzyżowanego.
W jaskini tej przez dziesiątki lat miejscowa ludność składała ofiary bożkowi
Ozteotlowi, czarnemu panu jaskini, który posiadał magiczną moc uzdrawiania.
Kronikarze różnie opisują wydarzenie
związane z zamianą kamiennego bożka na wizerunek Chrystusa. Pewnym jest
jednak to, że od lat 40. XVI wieku Chalma
stała się niezwykłym miejscem, do którego przybywają liczne grupy pielgrzymów.
Najwięcej jest ich w pierwszy piątek Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu, w dniu
Pięćdziesiątnicy, a także 1 lipca.
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Pielgrzymi najpierw docierają do
El Ahuehuete, wioski położonej 6 km
przed Chalma, gdzie rośnie ogromny
cyprys zwany Ahuehuete, co w języku
Nahuatl oznacza „stary człowiek wody”.
Pod korzeniami tego drzewa znajduje
się święte źródło, które daje początek
sporej rzece. Obecnie drzewo jest ogrodzone, ale dawniej trzeba było je obejść
trzy razy, a w jego korzeniach lub gałęziach umieścić przedmiot związany z intencją pielgrzymki. Kolejną czynnością
jest wypicie źródlanej wody, a następnie
zanurzenie się w niej. Po wyjściu z wody, a więc oczyszczeniu się fizycznym,
należy oczyścić duszę, poddając się rytuałowi tańca. Tańczą i młodzi, i starzy.
Taniec jest dla nich formą modlitwy.
Wiele osób, wychodząc z wody, wkłada
na głowę wianek z kwiatów (kwiatową
koronę), który symbolizuje radość.
– Skoro jestem czysty, mogę nosić
koronę z kwiatów, by tańczyć w świątyni – mówi Luis, jeden z pielgrzymów
przybyłych z Cuernavaca.

Samochody, rowery,
motocykle – w kwiatach
Chalmeros, tak nazywają siebie
wielbiciele kultu „Pana z Chalma”, przed
wyruszeniem w dalszą drogę do właściwego sanktuarium, w Ahuehuete, pod
bacznym spojrzeniem kilkumetrowej
rzeźby Matki Boskiej umieszczonej na
zboczu góry, wznoszącej się nad wioską,
przyozdabiają kwiatami swoje pojazdy.
Są to samochody, rowery, motocykle.
Niektórzy wędrują pieszo z wiankami
na głowach. Udają się do El Convento Real y Sanctuaria de Nuestro Señor Jesus
Christo y San Miguel de los Cuevas de Chalma
(Królewski Klasztor i Sanktuarium
Naszego Pana Jezusa Chrystusa
i Świętego Michała
z jaskiń Chalmy),
który wybudowano
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w 1683 roku, a więc 143 lata po znalezieniu w jaskini wizerunku Chrystusa.
W kościele koniecznie trzeba się wyspowiadać, wziąć udział we mszy świętej i przystąpić do komunii, a na koniec
poprosić księdza o błogosławieństwo.
Dopiero wówczas, wychodząc z kościoła, można swój kwiatowy wianek zdjąć
z głowy.
– Przyjechałem wraz z uczniami na
rowerach. To już dwudziesta piąta pielgrzymka cyklistów z naszej szkoły. Jesteśmy tu co roku. Pokonujemy trasę ponad 130 km w 8–9 godzin. Przywozimy
feretron z wizerunkiem Pana z Chalma
po to, aby go poświęcić i przez kolejny
rok być pod Jego opieką. Uczniowie są
zmęczeni, ale jest to dla nich niezwykła
przygoda – mówi Roberto, nauczyciel
z Ciudad de Mexico.
Meksykanie uważają, że Bóg wysłucha każdej prośby, ale warunkiem jest
odwiedzenie sanktuarium w Chalma
trzy razy. Przy pierwszej wizycie ważnym jest, aby głowę przyozdobić koroną
z kwiatów. 
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Nikomu nie trzeba przypominać,
że Alaska była niegdyś terytorium
Rosji carskiej. Spędzając
z przyjaciółmi wakacje w tej
części Stanów Zjednoczonych,
nie mogliśmy się oprzeć pokusie,
by poszukać tam rosyjskich śladów.
Efekt był zaskakujący....

Alas ka

rosyjskie ślady
76

Tekst i fotografie Jolanta Danak-Gajda
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Rosjanie dotarli na Alaskę
w połowie XVIII wieku
i stopniowo posuwali się na
południe wzdłuż wybrzeży
Oceanu Spokojnego. Przez
ponad sto lat handlowali
futrami z rdzenną ludnością
– Indianami Athabaskan.
Obecność Rosjan na Alasce
nie trwała długo. W II połowie
XIX wieku sprzedali Alaskę
Stanom Zjednoczonym
za 7 milionów i 200 tysięcy
dolarów, czyli przeliczając na
dzisiejsze – niewiele ponad
sto milionów dolarów. Jak
się okazało, w 1867 roku
Rosjanie zrobili najgorszy
interes w swojej historii. Jak
twierdzą niektórzy historycy,
to Polacy przyczynili się do
tej transakcji i miała to być
„słodka zemsta” za represje
po powstaniu styczniowym.

I

nicjatorem „odstąpienia” – jak to
określają Rosjanie – Amerykanom
Alaski był wielki książę Konstanty, brat cara Aleksandra II, namiestnik
Królestwa Polskiego. Pogląd, według którego to z winy Polaków Rosja musiała
sprzedać Alaskę, a Polacy w imieniu Rosji
sprzedawali ją Polakom, negocjującym
w imieniu Ameryki, jest w rosyjskich
książkach powszechny. Ponoć rosyjski
zespół negocjacyjny, kierowany przez
polskiego szlachcica z Kurlandii barona
Edwarda de Stoeckla, składał się głównie z Polaków. Rosyjscy historycy jako
przykład podają nazwisko, pochodzącego z polskiej rodziny szlacheckiej 
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Gawriły Politkowskiego, członka rady do
spraw problemów politycznych przy zarządzie Kompanii Rosyjsko-Amerykańskiej – organu, który decydował o losach
Alaski. Po stronie amerykańskiej w negocjacjach, poprzedzających zakup rosyjskiej kolonii uczestniczył pochodzący
z Wielkopolski generał, uczestnik wojny
secesyjnej Włodzimierz Krzyżanowski,
późniejszy pełnomocnik rządu USA do
spraw walki z przestępczością na Alasce.

Rosyjsko brzmiące
nazwy geograficzne

C

hoć Alaska krótko była rosyjską
kolonią, ślady obecności Rosjan
można znaleźć tam również dziś.
Są wśród nich rosyjsko brzmiące nazwy geograficzne – miejscowości, rzek
i dolin – np. Soldotna, Wasilla, Susitna.
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Również są pozostałości prawosławnych
symboli religijnych – nieliczne już krzyże, cerkwie i cmentarze. Pierwsi misjonarze prawosławni przybyli tam w latach 40. XIX wieku. Ich obecność była
zbyt krótka, by prawosławie całkowicie
zastąpiło wierzenia rdzennych mieszkańców. Z nowymi praktykami religijnymi wymieszało się więc wiele pierwotnych zwyczajów Indian. Najciekawszą
z mieszanek są groby ludu Athabaskan,
tak zwane Domy Duchów (spirithouses) oznaczone także krzyżem prawosławnym. Jaskrawe nagrobki zawierają
w swym wnętrzu rzeczy osobiste zmarłego, które mają mu pomóc przy przejściu do życia wiecznego, a krzyż umieszczony jest z przodu grobu. Połączenie
prawosławnego chrześcijaństwa z rodzimymi praktykami rdzennych mieszkańców można zobaczyć na cmentarzu
w miejscowości Eklutna, niedaleko stolicy Alaski Anchorage. Obecnie cmentarz
ten jest parkiem historycznym i przyciąga rzesze turystów.

Jak nie Eklutna to Nikolaevsk

L

iczyłam, że Eklutna znajdzie się na
trasie naszej wędrówki, ale tak się
nie stało. Mieliśmy duże opóźnienie
i nie mogliśmy zboczyć z zaplanowanej
trasy do Fairbanks. Wracając pojechali-

cerkiew, z pięknymi ikonami przy wejściu głównym. Obok budowana jest nowa, też z drewna. Jej cebulaste kopuły
leżą jeszcze na ziemi, jedna jest przykryta plandeką, druga złoci się świeżo
pokryta blachą i czeka na posadowienie na dachu świątyni. W ogrodzeniu

Z napisu na bramie wejściowej ogrodzenia cerkwi czytam,
że jest to świątynia Russian OrtodoxOld-Rite Church
Of St. Nikolas The Wonderworker
śmy już inną drogą. Zaprowadziła nas
na Półwysep Kenai i do maleńkiej wioski
Nikolaevsk (59°48'47''N 151°40'06''W). Tu
na pewno są Rosjanie – pomyślałam i się
nie myliłam.
Zjeżdżamy z biegnącej wybrzeżem
głównej drogi z Soldotnej do Homer
i krętą, podrzędną drogą wśród lasów
i pagórków docieramy do celu. Na skraju wsi stoi stara drewniana trójdzielna
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mogiła księdza – widać był znaczącą
postacią w tej społeczności, bo na grobie leżą świeże kwiaty. Z napisu na
bramie wejściowej ogrodzenia cerkwi
czytam, że jest to świątynia Russian
OrtodoxOld-Rite Church Of St. Nikolas
The Wonderworker – Rosyjska Cerkiew
Prawosławna Staroobrzędowa pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy. Rok
założenia parafii 1968. 
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Żyją tu Starowiercy – tak
jak u nas na Mazurach!

do obrzędów – staroobrzędowcy uznają
za ważne jedynie te odprawiane według
ksiąg liturgicznych sprzed reformy Nitaroobrzędowcy to prawosławni
kona i traktują najmniejsze odstępstwo
chrześcijanie, którzy nie przyjęod tradycyjnych zwyczajów jako grzech
li cerkiewnej reformy patriarchy
śmiertelny.
Cerkiew była zamknięta a wokół żyNikona i cara Aleksija Michajłowicza.
wej duszy. Rozeszliśmy się po wsi w poCzłonkowie Kościoła nie uznają reform
liturgicznych patriarszukiwaniu gospodarzy
chy Nikona przeproświątyni. Wieś jakby
wprost przeniesiona
wadzonych w połowie
Członkowie
XVII wieku, które upoz Rosji. Domy drewniaKościoła nie
dabniały obrzędy rosyjne z kolorowymi okienuznają reform
skiego Kościoła prawonicami, zagrody otoliturgicznych
czone płotami, kwiaty
sławnego do greckich.
patriarchy Nikona
Doktryna starowierców
w ogródkach, tylko zaprzeprowadzonych
nie różni się zasadnimiast wozów i „łoszadi”
w połowie
czo od nauczania kastoją terenowe samononicznych Kościołów
chody z łodziami motoXVII wieku,
prawosławnych. Podrowymi na przyczepach,
które upodabniały
stawową cechą wyróżobrzędy rosyjskiego bo do Pacyfiku stąd bliniającą jest stosunek
sko. Ale na obrzeżach

S

Kościoła
prawosławnego
do greckich.
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Nikolaevska są już nowoczesne domy
– w stylu amerykańskim.
ie odchodzę daleko od cerkwi,
w pobliżu w dużej stodole mężczyźni pracują przy mniejszych
kopułach cerkiewnych. Ta najmniejsza
jest już gotowa. Drugą kończą pokry-

N

otwiera nam młody mężczyzna z długą
brodą i włosami spiętymi w kucyk. To
diakon Vasilij Nikolaevitch Jakunin, syn
obecnego przewodnika duchownego całej wspólnoty. Przygotowuje się do objęcia po ojcu przywództwa miejscowej
społeczności starowierców. Na pierwszy

Wieść o turystach z Polski szybko rozeszła się po wsi.
Wkrótce drzwi cerkwi otwiera nam młody mężczyzna
z długą brodą i włosami spiętymi w kucyk.
wać błyszczącą blachą. Okazuje się, że
to dwaj studenci z Estonii, którzy przyjechali na wakacje dorobić sobie. Są razem
ze swoim świaszczennikiem (księdzem),
którego poznałam później.
Wieść o turystach z Polski szybko rozeszła się po wsi. Wkrótce drzwi cerkwi

rzut oka nie widzę różnicy we wnętrzu
świątyni, odróżniającej ją od innych cerkwi. Nie mamy jednak czasu na zagłębianie się w szczegóły, bo jesteśmy zaproszeni do domu świaszczennika.

Przetwórnia konserw
w księżowskiej zagrodzie

O

kazuje się, że w zagrodzie świaszczennika Nikolaya Jakunina
funkcjonuje przydomowa przetwórnia konserw rybnych.
– Z czegoś musimy żyć – słyszę tłumaczenie gospodarza. Wspólnota wiernych jest nieliczna, około 300 osób. Dlatego męska część rodziny Nikolaya,
każdego roku latem, w sezonie połowów
łososia, przygotowuje zapasy konserw
na cały rok. Do Nikolaevska przyjechał
młodszy syn Nikolaya John, studiujący
w Fairbanks. W pracach pomaga też jego starszy brat Vitalij i ksiądz z Estonii
– to on przywiózł fachowców do prac
przy cerkwi. Jak mi powiedział, zna Polskę, przyjeżdża na festiwal chórów do
Hajnówki. W zagrodzie spotykamy 
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Poznajemy historię
Starowierców z Alaski

Wczoraj wrócili
z „rybałki”, połów był
bardzo udany, teraz
ruszyła przetwórnia.
Wszystkie ryby są
już w puszkach. Na
środku w wielkim
kotle trwa właśnie
pasteryzowanie
kolejnej partii. Część
już zapasteryzowana
chłodzi się na trawie.

jeszcze brata naszego
gospodarza – Viktora,
ma rozcięty nos – jak
tłumaczy śmiejąc się
– to po wczorajszych
zmaganiach z łososiem.
czoraj wrócili z „rybałki”, połów był bardzo udany,
teraz ruszyła przetwórnia. Wszystkie ryby są już w puszkach. Na środku w wielkim kotle trwa
właśnie pasteryzowanie kolejnej partii. Część już zapasteryzowana chłodzi się na trawie. Trzeba ją wyczyścić
i ułożyć w koszu. Z ochotą włączamy
się do pracy, tym bardziej że gospodarze są niezwykle gościnni. Na stole

W
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szybko pojawia się
wódka, pieróg z łososiem. Otwierane są
świeżo przygotowane
konserwy i chleb. Rarytasem – zdaniem
gospodarzy – są marynowane jajka, które czekały na nas
trzy lata.
– Jak to zjeść?
– zastanawiam się,
ale nie potrafię odmówić i kosztuję – jedno jajko nie zaszkodzi – myślę i ze zdziwieniem stwierdzam, że nawet dobre.
W rewanżu my przynosimy z kampera naszą żywność oraz trunki i tak zaczyna się słowiańska biesiada. Bo Słowianie, nawet w najdalszych zakątkach
świata, szybko odnajdują wspólny język.

Oregon, ale nie zagościli tam długo. Powodem było to, że szybko się zaczęli asymilować z miejscową ludnością, a to nie
Po rozłamie w cerkwi, czyli „rozkopodobało się starszyźnie. W latach 60.
le”, staroobrzędowcy uznani zostali za
ubiegłego wieku zapadła decyzja o przeheretyków i byli prześladowani. Chcąc
prowadzce na Alaskę. Tu, z dala od sieduchronić stare kanony wiary, uciekali
lisk ludzkich, założyli nową osadę, zbuw odległe zakątki z Rosji i świata. Moi
dowali cerkiew i żyją spokojnie. Mają
nowi przyjaciele do rewreszcie możliwość
wolucji mieszkali na
zachowania wiary
i własnej tożsamoSyberii w okolicach IrHarbin założył pod
kucka. Bolszewicy byli
ści – kończą opowiakoniec XIX wieku
ich wrogami, tak samo
danie swojej historii
Polak inż. Adam
nasi gospodarze. 
jak wcześniej car, ucieSzydłowski w czasie
kli więc na południe
budowy Kolei
i zamieszkali w przyWschodniochińskiej.
granicznym Harbinie.
To już dzisiejsze Chiny.
arbin założył
pod koniec
XIX wieku Polak inż.
Adam Szydłowski w czasie budowy Kolei Wschodniochińskiej.
Miasto szybko stało się wielkim
ośrodkiem handlowym i skupiskiem wielu narodowości, w tym
dużej liczby Polaków i Rosjan.
– Ale i do Harbinu dotarła
rewolucja, tym razem chińska
– opowiada Viktor, brodaty jak
wszyscy tutejsi mężczyźni, urodzony, tak jak i jego brat Nikolay,
w Harbinie. Starowiercy, uciekając przed rewolucją, wsiedli
na statek i popłynęli do Brazylii,
gdzie znaleźli schronienie przed
prześladowaniami.
– Tam było za ciepło – to
przenieśliśmy się na północ
– śmieje się Max. Kolejnym etapem ich tułaczki były Stany
Zjednoczone. Trafili do stanu

H
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otrzymał. Na Alasce jest jedynie biskup
cerkwi prawosławnej, a tam starowiercy nie mogą studiować (bo według tego kościoła są oni heretykami). Jedyne

ojców. Przykładem jest jego pięcioletnia
córeczka, która rozumie, ale nie potrafi
rozmawiać po rosyjsku. Vasilij nigdy nie
opuszczał swojej wsi na dłużej. Wszy-

Vasilij chciał wstąpić do seminarium, ale do tego potrzebne
jest błogosławieństwo biskupa, a takiego by nie otrzymał.
Na Alasce jest jedynie biskup cerkwi prawosławnej, a tam
starowiercy nie mogą studiować (bo według tego kościoła
są oni heretykami).

Nie widzę kobiet w obejściu
Na pytanie gdzie jest żona, Nikolay
odpowiada, że w domu, bo boli ją głowa.
Kobieta nie wychodzi z domu do końca
naszej wizyty. Ale mamy szansę poznać
żonę Nikolaya juniora. Poznali się w Oregonie, ona urodziła się w społeczności
Starowierców w Paragwaju, nosi skromną suknię do ziemi, a na głowie chustkę.
Jest bardzo wyciszona, ale miła. Mają córeczkę, która cały czas kręci się między
nami i co chwila siada na kolana ojca.
Nie pozwalają się fotografować.

Rozmawiam
z synami Nikolaya

V

asilij i John zauważają, że na Alasce również zaczynają się asymilować z miejscowymi. Jest
to nieuniknione. Chodzą do amerykańskich szkół, mają przyjaciół wśród
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Na pytanie gdzie jest
żona, Nikolay odpowiada,
że w domu, bo boli
ją głowa. Kobieta nie
wychodzi z domu do
końca naszej wizyty.
Ale mamy szansę poznać
żonę Nikolaya juniora.
Amerykanów. Młodszy brat już nie ma
rosyjskiego imienia Iwan, tylko John.
Alaska jest ich domem, tu się urodzili. Są dumni ze swojej wiary i z tego, co
przeżyła ich rodzina. Zachowanie wiary, głównej części ich kultury, jest dla
nich najważniejsze. To wiara przywiodła
ich z Syberii na Alaskę. Przetrwała tyle
lat tułaczki. Rodzina, uciekając przed
prześladowaniami, zostawiała wszystko, zabierając jedynie księgi liturgiczne.
– Religia jest istotą naszej tożsamości –
podkreśla z naciskiem Vasilij.
Vasilij chciał wstąpić do seminarium, ale do tego potrzebne jest błogosławieństwo biskupa, a takiego by nie

seminarium duchowne staroobrzędowców, o jakim wie Vasilij, jest w Rosji
i dostać się tam nie jest łatwo. Dlatego
wiedza i tradycja przechodzi z ojca na
syna. Języka rosyjskiego uczyli się w domu. Ojciec przykładał do tego wielką
wagę. Angielskiego nauczyli się sami
z telewizyjnych kreskówek. W szkole
mieli jedną godzinę ojczystego języka,
ale to za mało, aby biegle władać rosyjskim. Współczesne dzieci mają poważny problem z używaniem języka
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scy w rodzinie poza Johnem są rybakami. Latem łowią łososie. Zimą wyprawiają się na dorsze. John studiuje
w Fairbanks, ale jak podkreśla, ciężko
znosi rozłąkę. Jak tylko ma wolne, wraca do domu i mimo iż jest to ciężka praca, pomaga w „rybałce”. Właśnie tu jest
ich najszczęśliwsze miejsce na ziemi.
Trudno od takich ludzi wyjechać,
spędziliśmy z nimi cały dzień i chciałoby się zostać dłużej. Czas w drogę do
nowych przygód i nowych przyjaciół. 
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Ciekawi Cię,

Andrzej Paradysz

co przyniesie przyszłość?

Rocznik 1986. Z wykształcenia pedagog, którego zainteresowania ogniskują
wokół szeroko pojętej humanistyki, a szczególnie kulturoznawstwa i antropologii
współczesności. Na co dzień stawia czoła wyzwaniu, jakie rzucił współczesnemu
człowiekowi Edgar Faure: uczyć się, jak żyć; uczyć się, jak się uczyć, aby
przez całe życie móc przyswajać nową wiedzę; uczyć się myśleć swobodnie
i krytycznie; uczyć się kochać świat i czynić go bardziej ludzkim. Obecnie pracuje
w branży motoryzacyjnej. Miłośnik muzyki reggae i poezji śpiewanej. Włóczykij
z aparatem fotograficznym, „łapiący obiektywem” ułamki codzienności.
Pisanie traktuje jako swoisty rodzaj podróży w głąb siebie. „Anioły i Demony
w Bukowinie” do pewnego stopnia są owocem takich ekspedycji.

Wyrusz do świata, który
dawno przeminął.
z Andrzejem

Paradyszem,

podróżnikiem i autorem książki
„Anioły i demony na Bukowinie.
Rowerem na pograniczu kultur”,
rozmawia Aleksandra

Solarewicz

Rum unia
ociekająca bogactwem
86
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Wiem, że z Twojego rodzinnego Jedlicza na Bukowinę jest dość blisko. Ale
skąd pomysł, by w ten górzysty teren
wyruszyć rowerem?

rozmowa SDP

Kościół rzymskokatolicki we wsi
Kaczyka, wzniesiony przez Polskich
Misjonarzy ze Zgromadzenia
Wincentego á Paulo. Znajduje się w nim
replika Matki Bożej Częstochowskiej
czczonej, jako Matka Boża Kaczycka
i Bukowińska.

To było spontaniczne i wynikało z ciekawości świata. Przekraczałem trzydziestkę, chciałem znaleźć odpowiedź
na pytanie, co jeszcze ma dla mnie los?
Poznałem Rumunię i zakochałem się
w tym kraju, w jego mistyce i pięknie
krajobrazów. Na decyzję o wyprawie
miał także wpływ fakt, że znajomi na
słowo Rumunia reagowali śmiechem,
sarkastycznymi docinkami, a niekiedy
pogardą.
Bo tam sama bieda z nędzą?

T

ak, i ponoć mieszkają tam wyłącznie Cyganie, i jest niebezpiecznie. Pojechałem i obaliłem
stereotypy. Ludzie okazali się otwarci
i gościnni. A nasze kraje łączą wielowiekowe stosunki polityczne. Oprócz
tego rumuńska kultura ma wiele do zaoferowania technokratycznemu Zachodowi, któremu wyraźnie brakuje tego
„mistycznego polotu”, jaki daje się odczuć na wschodzie, a szczególnie w Rumunii. Dodam, że prawosławie rumuńskie mocno przenika się z tamtejszym
folklorem, co widać choćby w dziełach
sztuki sakralnej, którymi kraj ten wręcz
ocieka.
Jedni wybierają tanie loty, a Ty okulbaczyłeś rower i heja!
Co ma wiele zalet. Pozwala na pełniejsze
kontemplowanie otaczającego świata
i dokładne jego poznanie. Wszystko 
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jest na wyciągnięcie ręki. Można zmierzyć się z sobą i własnymi ograniczeniami, podjąć walkę z niedogodnościami.
Rowerem można pokonywać nawet do
200 km dziennie. Choć wówczas rzeczywistość umyka, a przecież wokół tyle
się dzieje!

wydarzenia i doświadczenia nakładały
się na siebie i zlewały w jedną całość.
Czasem naprawdę trudno było ogarnąć
ogrom informacji. Przy tym wszystkim,
spis treści to „małe piwo”, zostawione
na sam koniec (śmiech).
Składniki książki?

Pot na czole, spis treści w głowie?
No wiesz, u mnie normą było 60–80 km.
Stąd mogłem swobodnie poznawać ludzi i ich styl życia. Fakt, wszystkie

3 tysiące zdjęć i kilkanaście filmów rejestrujących luźne wywiady, które przeprowadziłem. Prace naukowe, blogi, wywiady, filmy w sieci, wiele ciekawych

znajomości. Na przykład
w Czerniowcach poznałem
znanego ukraińskiego fotografa i aktora Sergeya Akhremenkę oraz aktorkę i modelkę Anastasię Brichkę. Mam
z nimi nadal kontakt na FB,
podobnie jak z dużą częścią
poznanych młodych Bukowińczyków.
Efekt: dziennik, reportaż,
opowieść?

P

ogłębiony reportaż
o m.in. naturze człowieka i tożsamości
mieszkańców Europy środkowo-wschodniej. Chciałem
zrozumieć to, co spotykało
mnie w drodze. Zadawałem
liczne pytania. Skąd tak niebywała różnorodność kulturowa na skrawku ziemi o powierzchni 10 500 km2? Jak to
możliwe, że w niewielkich
wioskach potrafi żyć, obok
siebie, pięć różnych wyznań?
Dlaczego w okresie II wojny eksterminowano ok. 300 tysięcy rumuńskich Żydów
i 11 tysięcy Cyganów? Odpowiedzi kryły
się w zawiłej historii tych terenów.
Jak wspomniałeś, Rumunia ocieka bogactwem sakralnym…

Pomnik wielkiej dłoni – zwany przez miejscowych La Palma – wybudowany
w najwyższym punkcie przełęczy Pasul Ciumârna na wysokości ok. 1100 m.
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Stoją tam wielowiekowe monastyry
z malowanymi cerkwiami wpisanymi
na listę UNESCO, można więc zderzyć
się ze światem dla nas już minionym. Ale
jest jeszcze inne bogactwo: solidarność
i serdeczność, głębia świata duchowego,
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która splata się z niewyobrażalną biedą,
wciąż „żywym” systemem komunistycznym i pozostałościami przeszłości. U nas,
zachodni konsumpcjonizm spycha na
margines poszukiwanie głębszych sensów istnienia i doświadczeń duchowych.
Których nie można ani przeliczyć na pieniądze, ani kupić za żadne skarby. Bukowina stała się więc dla mnie bodźcem
do odkrywania tego, co czyni człowieka
bardziej ludzkim i lepszym.
Czy faktycznie spotkałeś tam „Anioły
i demony”? 
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Nowa książka? A niedawno stwierdziłeś, że Twoja rumuńska opowieść „dalej się pisze”.

P

isząc o różnych zjawiskach społecznych – w tym także tych złych,
jakie miały miejsce w moim miasteczku, odkryłem, że piszę również
o innych miejscach w Polsce! Książka żyje w umysłach czytelników. Oni
często odnajdują w niej sensy, których
ja sam nie byłem do końca świadomy.
To dzięki niej spotykam na swojej drodze ludzi, którzy stają się mi bliscy. Na
przykład okazało się, że recenzent, prof.

Eugeniusz Kłosek też niegdyś podróżował rowerem z ciężkimi sakwami.
A z poznanym ostatnio założycielem
Stowarzyszenia pod Karpatami mam
wspólnego znajomego.
A wiesz, że Rumun z Suczawy, którego
wymieniasz w książce, to najwyraźniej chłopak mojej znajomej z Wrocławia?
Wow. No właśnie, takie sploty akcji sprawiają, że tworzy się wokół książki i mnie
sieć relacji, które wzbogacają moje życie.
Podróż nadal trwa. 

Dom Polski w Pleszy – góralskiej wiosce położonej
na Bukowinie południowej w Rumunii.

Miejsca, gdzie można kupić książkę
Hm. Moją opowieść można postrzegać
jako proces „stawania się człowiekiem”,
czyli istotą rozumną, umiejącą odróżnić
dobro od zła. Stąd m.in. tytułowe Anioły i Demony. Jak słusznie zauważono,
książka jest przewodnikiem po duszy.
Ale opisuje też wielobarwność otaczającej nas rzeczywistości.
Bukowinę, dawne „jagiellońskie kresy”, współtworzą Polonusi…
Do początków XX wieku powstało tam
kilkanaście polskich wsi. Do dziś nasi
rodacy zgodnie egzystują w sąsiedztwie
m.in.: Ukraińców, Rumunów, Niemców,
Żydów i Lipowian, czyli rosyjskich staroobrzędowców. W międzywojniu przeciętny obywatel Czerniowiec posługiwał
się ukraińskim, rumuńskim, niemieckim
i polskim, a nawet jidysz. W książce opisuję istotę tej wielokulturowości i specyfikę życia rodaków na obczyźnie.
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Gdybyś miał dzisiaj podróżować od nowa, jak by się to potoczyło?

W większości znanych księgarni internetowych np. Empik, Matras, Bonito itp. Osobiście odsyłam
do księgarni swojego wydawnictwa: zaczytani.pl – księgarnia Wydawnictwa Novae Res:
https://zaczytani.pl/ksiazka/anioly_i_demony_na_bukowinie_rowerem_na,druk

Jestem przekonany, że moja podróż ma
głębszy wymiar transcendentny, jest
wręcz owocem przeznaczenia lub dziełem Opatrzności. W kolejnej zadbałbym
o zabranie kamery, dyktafonu i odciążenie roweru ze zbędnych rzeczy, np. jedzenia (powszechnie dostępne sklepy). Choć
bardziej mnie interesuje to, czy następna podróż okaże się równie fascynująca?
O! A dokąd tym razem?
Na wschodnie rubieże Polski. W tej książce poruszam temat polskiej tożsamości
narodowej i chcę go pogłębić, tym bardziej że wciąż nakręcana jest w naszym
kraju wojna polsko-polska. Być może
skupię się na PRL-u i transformacji ustrojowej, a szczególnie na zaprzepaszczonym spadku po pierwszej Solidarności.
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Loża profesorska

Loża
ekspercka

Przygotował Profesor TK, @TomieKawakami13

Często słychać
ostatnio słowo
„Symetryzm”.
Trzeba powiedzieć
jasno – uczciwy
publicysta nie może
być symetrystą. Czasy
stawiają przed nami
inne wymagania.

P

rzeanalizujmy sobie naszą misję
na przykładzie. Na jaw wychodzi
potężna afera z udziałem przedstawicieli władzy. Na jej dowód mamy
taśmy, nagrania, zeznania świadków.
I choć symetrysta zawoła „chwila, tam
nic nie ma!”, uczciwy człowiek mediów
patrzy na to inaczej. Jeśli czegoś nie ma,
to nie znaczy, że nie ma tego naprawdę,
a tylko, że zostało to przed nami ukryte.
Wszyscy wiemy, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Dlatego też musimy
powtarzać do skutku naszą konkluzję,
nawet jeśli na pozór (a to kluczowe – na
pozór tylko!) nie ma ona oparcia w faktach. Zaś odbiorca, jeśli zna swoje miejsce, jeśli media dobrze przygotowały
go do roli czytelnika, widza, słuchacza
i obywatela, powinien stawianą przez
zaufanego dziennikarza tezę przyjąć za
swoją i nie zadawać już świadczących
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jedynie o braku odpowiedzialności pytań. W przeciwnym razie jest debilem,
na którego nie warto tracić czasu.
Inny rodzaj symetryzmu to sprowadzenie rozmowy do kolokwialnego
stwierdzenia „panie, oni wszyscy kradną”. Tymczasem odpowiedzialny człowiek pióra wie, że nie można stawiać
znaku równości między bezwzględną,
autorytarną a może już totalitarną władzą a opozycją. Etos człowieka kulturalnego wyklucza nieuczciwość, zaś sposób
myślenia rządzących nakazuje szukać
haków, a nawet tworzyć je w oparciu
o własne potrzeby (przypomnijmy sobie
sprawę Beaty Sawickiej!). Nie możemy
dawać wiary żadnym oskarżeniom dotyczącym polityków demokratycznych,
ponieważ możemy być pewni, że są one
elementem politycznej gry, mającej na
celu dyskredytację oponenta. I nawet
jeśli, w co trudno uwierzyć, ktoś z oskarżanych dziś polityków faktycznie zbłądził, nie może nam to przysłaniać podstawowej rzeczy – prawdziwa grabież,
to grabież swobód demokratycznych!
Prawdziwy gwałt, to gwałt na konstytucji! Nie pora teraz przejmować się jakimiś głupotami, nie kompromitujmy
naszego zawodu, naszych mediów! 

Niedawne wydarzenia
stawiają pytania
o granice krytyki wobec
dziennikarzy. Przy czym
oczywiście idziemy
tu na rękę, nazywając
niektórych, oni już wiedzą,
że o nich mówimy,
dziennikarzami.
Prof. Marcin Purwysyn, kryminolog, wiktymolog, etyk Katedry Teorii
i Praktyki Zachowań Przemocowych
Zasada unikania przemocy musi
być zawsze naszą zasadą numer jeden.
Jednak pamiętajmy też, że to my, jako
ludzie kulturalni, wyznaczamy sobie
granice i definiujemy pojęcia. Możemy
więc również odpowiednio je przesuwać
i modyfikować. Jeśli ktoś wysługuje się
autorytarnej władzy, dodajmy – prawicowej autorytarnej władzy, swój własny
próg wrażliwości ma zupełnie gdzie indziej. Powierzchowność nie ma tu nic do
rzeczy. Krucha na pozór istota mentalnie, niewidocznie, może być wielkim, łysym, prymitywnym osiłkiem. A w takiej
sytuacji ten próg dopuszczalnego zachowania jest już zupełnie gdzie indziej.
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Jeśli sami protestujemy przeciwko przemocy, przeciwko nienawiści, musimy
więc pamiętać o tym, że nic nie może
nas w tej walce powstrzymać. A już na
pewno nie pozory stwarzane przez bezwzględnego przeciwnika.
Prof. Rafał Kubeł, specjalista do
spraw wtórnego wychowania zwierząt
domowych, filozof, wydawca podziemnego pisma „Głos Niemieckiej Górki”
(w latach 1983–1984)
Widz ma prawo do obiektywnego przekazu, rzetelnej informacji. Czy
w dobie wielu źródeł, nowych mediów,
dywersyfikacji narracji istnieje możliwość weryfikacji tego, co widzimy, słyszymy, czytamy? To kluczowe pytanie.
Gdybyśmy bowiem nie mogli sprawdzić,
czy dziennikarz, publicysta mówi prawdę, nie mielibyśmy podstaw do oskarżeń
czy krytyki. Nie jesteśmy bezbronni, dysponujemy doświadczeniem i wiedzą nabytą wcześniej, sumą dotychczasowych
informacji. Jeśli więc nagle zaczynamy
dyskomfort, ponieważ ktoś zaczyna mówić coś innego, niż słyszeliśmy dotąd,
coś, co kłóci się z tym, co spodziewamy się usłyszeć – wymaga to naszego
działania. Jeśli więc ktoś formułuje opinie czy prezentuje informacje inne, niż
chcemy oglądać, mamy prawo do reakcji
i to reakcji zdecydowanej. 
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żołdzie Kremla, inne wysługiwały się określonym
partiom i ich frakcjom.
Później dołączył się terror wpływowych lobbies
(rasowych i seksualnych)
i nastała poprawność
polityczna, która ma tyle
wspólnego z wolnością,
co demokracja socjalistyczna z demokracją
bez przymiotników.

Czwarta
władza
Marcin Wolski
Jednymi z najskrytszych marzeń, jakie śniły nam się
w PRL-u, były marzenia o wolnych mediach. Śnił się nam
świat bez Biura Prasy
przy KC, bez Urzędu Kontroli na Mysiej
i bez nadgorliwych
szefów redakcji, których ambicją było tak
wykastrować każdy
tekst, żeby etatowy
cenzor nie miał już
nic do roboty.

I

przeważnie tak było.
Parę razy próbowałem bezpośrednio
pójść do człowieka z pokoju na parterze Radia,
usłyszeć sakramentalne
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„zwalniam” (teksty
zwalniało się jak ludzi z aresztu), a potem
dostać reprymendę od
szefów, że pomijam drogę służbową. Fakt, że
cenzura coś „zwalnia”,
wcale nie oznaczało, że
materiał pójdzie. Oczywiście marzenia musiały
mieć swoje odniesienie
i był nim świat nieskrepowanej wolności, czyli
Zachód. Rzecz jasna,
zdawaliśmy sobie sprawę, że i tam muszą być
pewne ograniczenia, ale
gwarantem jest przecież
pluralizm. Nawet jeśli
władza coś próbowałaby
zakneblować, jest przecież opozycja. Wystarczy więc sięgać po różne
źródła, aby wyrobić sobie

własny pogląd. Na tej
zasadzie pisałem moją
pracę magisterską
o recepcji polskich wydarzeń 1956 we Francji,
opierając się na trzech
dziennikach: komunistycznym „L’Humanite”
(wówczas bardziej lewackim niż nasza „Trybuna ludu”, centrowym
„Le Mond” i prawicowym
„Le Figaro”.
Mit o bezstronności
prasy wzmacniała renoma BBC uważanego za
wzór, a kultura popularna dostarczała ikon
dziennikarstwa w postaci niezłomnych szermierzy prawdy. Później
mieliśmy się dowiedzieć,
że część ikon była na

Ludzie próbujący
głosić poglądy, zdaniem
politycznych guru, są tępieni i wykluczani gorzej
niż antysocjalistyczni
dysydenci. Jeśli istnieje
jakaś dyskusja, to ogranicza się do niszowych
pisemek albo tematów
drugorzędnych. Niemożliwa jest ogólnokrajowa
rozmowa o roli chrześcijaństwa, o Żydach a nie
daj Bóg o imigrantach islamskich. Za krytykowanie w tej materii polityki
państwa można w Skandynawii trafić do więzienia, a w Niemczech czy
we Francji popaść w środowiskowy ostracyzm.
Depozytariuszem jedynej prawdy jest rząd,
skądinąd zupełnie obojętnie lewoskrętny czy
prawoskrętny, bo w pryncypiach istotniejszych
różnic nie ma.
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Jeśli BBC jest dziś
czegokolwiek wzorcem,
to skrajnego upolitycznienia i przechyłu, rzecz
jasna w lewo. Skądinąd
sama prawda, do której
można dochodzić niezależnie od poglądów politycznych, też już nie istnieje. Są jedynie prawdy,
relatywne, prądy zależne
od obowiązujących tendencji i mądrości etapu.
Partie głównego nurtu
różnią się głównie nazwą. Stąd wściekłość na

jakiekolwiek inicjatywy
antysystemowe. Co gorsza, na poletko mediów
przeniosła się w większym niż kiedykolwiek
stopniu pogarda i nienawiść. I znów nie jest to
zjawisko wyłącznie polskie. My, którzy przeżyliśmy komunę, wiemy, skąd
się to bierze. Jeśli przyjmuje się jedną jedyną
prawdę i w dodatku daje
się jej certyfikat naukowości, to wszystko, co ją
podważa, jest złem, przeszkodą, szkodnictwem,

głupotą, chorobą umysłową, zdradą, wynikiem
podszeptów wrogich sił
i obcych knowań.
Sprawa jest stosunkowo łatwa do zdiagnozowania – tak broni się
monopol, elita coraz bardziej oderwana od zwykłych ludzi. Na kompromis miejsca nie widać.
Czy więc będzie tak
zawsze? Nie sądzę. Pewnego dnia nastąpi rewolucja. 

