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Świat według czerwonej gazety

  W przekonaniu Pani Redaktor świat 
dzieli się na dobry i zły. Ten dobry to 
Rosja – bez różnicy czy radziecka, czy 
putinowska – a zły to wszyscy, którzy 
nie chcą pokłonić się Rosji. Do trochę 
dobrych należą państwa, których przy-
wódcy spotykają się z Putinem jakby 
nigdy nic, nie czyniąc Władimirowi 
Władimirowiczowi żadnych zarzu-
tów, że zbójeckim prawem zagarnął 
Krym i prowadzi wojnę na Ukrainie.
  Wiadomości wybierane z Internetu 
do każdego wydania czerwonej gaze-
ty, mają świadczyć o potędze impe-
rium Putina, co dostarcza Pani Redak-
tor wiele trudno skrywanej satysfakcji. 
A to więc przywódca któregoś z państw 
arabskich odwiedza prezydenta Rosji 
(a nie któreś z państw Zachodu!), a to 
„Ważny sojusznik Waszyngtonu zde-
cydował się zbliżyć z Rosją”, a to „Ro-
syjskie bombowce u wybrzeży Kali-
forni” albo Pentagon wyraził zaniepo-
kojenie w związku z rosyjskim satelitą 
itp. itd. Rosja jest potężna i niezwycię-
żona, więc wszyscy, którzy chcą się jej 
przeciwstawić, tylko drażnią kolosa i 
mogą przez to w końcu się doigrać.
  W złym świecie wrogich Rosji, czy-
li niewiernopoddańczych wobec niej
państw najgorszymi są USA i Kana-
da. Bo w sytuacji, kiedy „nasi sojusz-
nicy z państw UE i z NATO wcale 
nie planują poświęcania się dla obro-
ny Polski [...] tylko Amerykanie i Ka-
nadyjczycy zamierzają popierać Pol-
skę w ewntualnym konflikcie z Rosją 
– oczywiście głównie sprzedając Pol-
sce uzbrojenie. Kanada ma gest – iro-
nizuje Pani Redaktor – wysyła do Pol-
ski 90 żołnierzy a może nawet dośle
jeszcze ze 100.” A swoją drogą, skąd 
czerwona gazeta wie, że NATO (któ-
rego Kanada i USA są zresztą członka-
mi, i to od samego początku) ma za-
miar zlekceważyć Polskę? Ma swoich 
szpiclów w Brukseli?
  Sytuacja na świecie jest zła dlatego, 
że „NATO nakręca spiralę strachu 
przed Rosją”, a (pisownia cały czas 
oryginalna) „USA zadłużone po uszy 
ratuje gospodarkę sprzedając uzbro-
jenie komu się da – między innymi 
Polsce.”
  Polska postępuje oczywiście bardzo 
głupio, kupując broń od zadłużonej po 
uszy Ameryki, ponieważ gdyby doszło 
do „konfrontacji zbrojnej z Rosją [...] 
to Polska będzie pierwszą ofiarą i nie 
pomogą ani NATO ani żadne zamor-
skie sojusze”, czyli nie warto wyda-
wać forsy na broń – a i chyba także 
na utrzymywanie armii – bo Rosji nie 
damy rady, więc pozostaje tylko jej się 
pokłonić. Trzeba uderzyć przed Rosją 
czołem, a nie zabezpieczać się przed 
możliwością agresji z jej strony, bo to 
psu na budę. A tymczasem – rozpa-
cza czerwona gazeta – „Polski rząd 
działając przeciwko Rosji i popierając 
wrogich nam Ukraińców działa na 
szkodę Polski i Polaków.”
  Gazeta zna sposoby na zapewnienia 
Polsce bezpieczeństwa. Jeden z nich 
to zgłoszone jakiś czas temu przeko-
nanie, że Polska powinna być neutral-
na. Oczywiście, wszyscy to wiedzą, że 
bycie państwem neutralnym jest bar-
dzo proste – polskie władze powinny
powiedzieć sobie: Chodźcie będzie-
my neutralni. I już. Teraz, gdyby ktoś 
chciał Polskę napaść, pokazałoby mu 
się figę z makiem: Nic nam nie mo-
żecie zrobić, bo jesteśmy neutralni.
  Ale to taka sobie propozycja, bo tak 
naprawdę jedno tylko mogłoby spra-
wić, żeby Polska była bezpieczna a lu-

dzie żyli dostaniej. Jeśli do głoszone-
go w czerwonej gazecie twierdzenia o 
osamotnieniu Polski wśród mających
ją w nosie sojuszników („Polska umie 
wybierać sojuszników – nie ma co”),
nazywania Unii Europejskiej eurokoł-
chozem i nawoływania do zbratania 
się z Rosją dodać jeszcze wizję szale-
jącego bezrobocia i ludzkiej biedy,
wywołującą pytanie o sens Sierpnia 
– to jedynym ratunkiem jest powrót 
PRL-u. I na tym przekonaniu opiera 
się w istocie ideologia Pani Redaktor.
  Nie mam już siły cytować tej par-
szywej propagandy i niebosiężnych 
idiotyzmów. Jestem przekonany, że 
polonijna gazeta jest największą poza 
granicami Rosji tubą propagandową 
Kremla. Kiedy Europa i Ameryka ła-
mią sobie głowy nad tym, jak ucywi-
lizować rosyjskiego niedźwiedzia, 
albo jak się przed nim zabezpieczyć – 
kiedy czytam właśnie w agencyjnych 
wiadomościach że „Polska i Holandia
proponują w UE utworzenie rosyjsko-
języcznego kanału telewizyjnego, by 
lepiej przeciwdziałać rosyjskiej propa-
gandzie w mediach” – polonijna ga-
zeta sieje w najlepsze tę propagandę, 
marząc o odbudowie ZSRR, koniecz-
nie z Ukrainą (która teraz jest bande-
rowska) i z Polską jako wasalem Ro-
sji. I to wszystko w kraju, w którym 
podobno „każde słowo [...] jest cenzu-
rowane”, a nieprawomyślni „kończą 
wygnaniem lub w więzieniu”.
  Tęsknota Pani Redaktor za jej rajem 
utraconym prawie że budzi żal. To roz-
paczliwe szukanie w Polsce polityków,
którzy podzielaliby jej uczucie do puti-
nowskiej Rosji, jest w swym niespeł-
nieniu niemalże tragiczne. Były prezy-
dent Komorowski strasznie podpadł
Pani Redaktor, ponieważ opowiedział 
się po stronie Ukrainy, więc próbuje
ona zaklinać rzeczywistość, pisząc: 
„Czy [...] PiS zmieni politykę wobec 
Rosji [...] Czy potrafi odciąć pomoc
materialną i militarną dla banderow-
skiej Ukrainy, która jest wroga Polsce
i pomoc jest udzielana wbrew woli 
obywateli i ich kosztem?” Gdyby czer-
woną gazetą zainteresować Władimi-
ra Putina, to wierzę, że prezydent Rosji 
rozważyłby odznaczenie jej Orderem 
Lenina.
  W kwietniu ubiegłego roku („Aha!” 
nr 207) pisałem bez entuzjazmu o Eu-
romajdanie, mając na myśli głównie 
drażniącą swą bezrefleksyjnością eks-
plozję solidarności Polaków z Ukrai-
ną na serwisach społecznościowych. 
Skłaniałem się do zaskakująco prze-
nikliwej prognozy Jerzego Nowosiel-
skiego, który 24 lata przed protestem 
na Majdanie mówił: „Ukraińcy byliby 
wspaniałym społeczeństwem, gdyby 
sobie uświadomili, że nie są żadną 
narodowością, że można stworzyć 
wielkie państwo bez obowiązku na-
rodowości. [...] To nie Czeczenia czy 
Armenia, ale olbrzymi kraj. Oni w o-
góle powinni oddać Rosji Donbas i 
Krym, mieliby wtedy dużo łatwiejszą 
sytuację. Tyle że Rosją nie chce same-
go Krymu, tylko całej Ukrainy. Dla 
Rosji to bardzo wygodne, że istnieją 
tam punkty zapalne i przy najbliższej 
okazji może wejść jako mediator”. 
Uważałem, że Euromajdan tworzy
właśnie bardzo wygodną sytuację dla
Rosji, jest jej bardzo na rękę.
  Zgłaszałem też zastrzeżenia do ukra-
ińskiego nacjonalizmu: „[...] nacjona-
lizm i zjednoczona Europa! – pięść 
do nosa, wół do karety, świni siodło...”  
Jednak z biegiem wydarzeń – w mo-
mencie rozpoczęcia wojny na wscho-
dzie Ukrainy – coraz bardziej nabiera-

łem pewności, że utrzymywanie nor-
malnych stosunków z Rosją Putina 
jest niemożliwe. Zaś ukraiński nacjo-
nalizm dobrze tłumaczy wypowiedź 
marszałka Senatu Bogdana Borusewi-
cza sprzed kilku miesięcy o tym, że
Polska ma świadomość istnienia i na-
silania się na Ukrainie nacjonalistycz-
nych tendencji, jednak we własnym 
interesie musi je obecnie bagatelizo-
wać, gdyż patrząc perspektywicznie 
najważniejsze dla Polski jest uwolnie-
nie jej sąsiada zza wschodniej granicy 
spod kontroli Kremla i jego zbliżenie 
z Europą; a wówczas zacznie się przy-
jmowanie przez ten kraj europejskich 
standardów. Według mnie, ten obecny 
ukraiński nacjonalizm bierze się z po-
stępowania niejako wbrew uwagom 
Nowosielskiego – z dążenia do usta-
lenia, czy inaczej odnalezienia swojej 
narodowości, a chyba też po części 
z tego samego co u Kukiza. Tego jed-
nak czerwona gazeta nie może zrozu-
mieć, gdyż dla niej jedyna wspaniała, 
dostatnia i bezpieczna Polska to była 
tamta, której od ćwierć wieku nie ma, 
ale która mogłaby się odrodzić, przy-
najmniej w jakimś zbliżonym kształ-
cie, gdyby dzisiejsza Rzeczpospolita 
zerwała związki z Zachodem i zbliży-
ła się z Rosją.
  Niestety, wygląda na to, że także 
PiS zawiedzie Panią Redaktor. W do-
niesieniach prasowych wiadomość: 
„W pierwszym zagranicznym wy-
wiadzie po zaprzysiężeniu prezydent 
Andrzej Duda powiedział ‘Financial 
Times’, że «NATO traktuje Polskę jak 
kraj buforowy», i wezwał do ustano-
wienia stałych baz wojskowych na te-
renie kraju.” Wychodzi na to, że prezy-
dent Duda obawia się również, że Pol-
ska może mieć za wschodnią granicą 
Rosję, a nie kraje związane z Europą, 
a więc przyjazne. Pewnie nie czyta 
czerwonej gazety i nie wie, ile przez 
to traci. Może warto zainteresować tą 
sprawą konsulat...?

Let’s take a break

  W tej części będzie tylko jedno zda-
nie poświęcone polonijnym gazetom 
i polonijnym działaczom, więc jeśli 
ktoś czuje się słabowity w czytaniu 
i szuka w tym tekście jedynie tego, co
uznaje za „przywalenie”, to może sobie 
tę część opuścić – bo i zresztą jej prze-
czytanie niewiele, w takim wypadku, 
pożytku mu przyniesie – niestety.
 Puszka piwa Sapporo zmieniła mój 
stosunek do puszek piwa. Dotąd, jak 
teraz sądzę, były one dla mnie wy-
łącznie komunikatem (ikonicznym 
znakiem): to jest piwo kanadyjskie, to
amerykańskie, to europejskie, to droż-
sze, to tańsze, ciemne, jasne, mocniej-
sze... Puszka piwa Sapporo zmieniła 
także moje nastawienie do piwa w pu-
szkach. Nagle mniej zaczął mi sma-
kować złoty Tuborg i zielony Heine-
ken; jakoś dużo lepsze od nich, gdy 
chwilowo nie ma w sklepie Sapporo, 

są dla mnie Faxe bądź Dab w gus-
townej bieli swoich opakowania.
  Chodzi mi o to, iż człowiek potrze-
buje estetycznych doznań; rzecz tylko 
w tym, jak ta potrzeba się rozwija – 
jak od okładki „Słonia Trąbalskiego” 
dochodzi się, dajmy na to, do malarst-
wa impresjonistów – jak te potrzeby 
estetyczne kształtowane są przez oto-
czenie, przez szkołę. 
 Zmarły niedawno filmoznawca Jerzy 
Płażewski nie odkrywał Ameryki, kie-
dy mówił: „Dobry nauczyciel literatu-
ry nie wymaga od ucznia, by wiedział, 
w którym roku umarł Homer, a w któ-
rym urodził się Adam Mickiewicz, ale 
uczy rozpoznawać piękno, a tym sa-
mym mnożyć przyszłe przyjemności 
konsumenta piękna.“ Jestem przeko-
nany, że redaktorzy tutejszych dwu- 
tygodników polonijnych i prawie 
wszyscy nasi działacze polonijni mieli 
w życiu jedynie bardzo, ale to bardzo 
złych nauczycieli. Wstrząsające tego 
przykłady podam w części o polskiej
kulturze w rozumieniu wyżej wymie-
nionych.

 Ale zmysł estetyczny następnych po-
koleń, dzisiejszych dzieci, jest wciąż 
do uratowania. O napisanie kilku słów 
na ten temat poprosiłem znawcę przed-
miotu Jarosława Kordzińskiego („Mu-
zykowanie czyni mądrzejszym” na 
stronie 7). Nie mogę się także po-
wstrzymać przed przytoczeniem w rze-
czonej sprawie fragmentu z książki
Tadeusza Pawłowskiego „Pojęcia i 
metody współczesnej humanistyki”, 
która lata temu stała się moją biblią 
w kwestii kultury artystycznej. Przy-
toczony niżej fragment (także odno-
szący się do kultury muzycznej, ale 
łatwo przetłumaczalny na wszystkie 
dziedziny sztuki) zapamiętałem z pier-
wszego czytania najlepiej – głównie 
dlatego, że potwierdzał on i konkre-
tyzował moją wiedzę na ten temat
– kierowałem się jego wskazówkami 
przy wychowaniu estetycznym włas-
nych dzieci i polecam go wszystkim 
rodzicom. Oto on:
 „Opowiadał mi znajomy, który swój 
kontakt z muzyką Bartoka rozpoczął 
od poznania jego kwartetów smycz-
kowych, że pierwsze przesłuchanie 
jednego z nich, piątego, wywołało 
w nim jedynie oszołomienie masą 
skomplikowanych dźwięków. Nie-
wielką poprawę przyniosło też kilka

dalszych przesłuchań. Zrezygnowany 
odłożył płytę na półkę i nie wracał do 
niej przez dłuższy czas. Kiedy z okazji 
rozmowy o muzyce Bartoka płytę tę
znowu nastawił, doznał nagle olśnie-
nia estetycznego. Znajomy ten opo-
wiadał mi również o eksperymencie, 
który podjął celem wprowadzenia 
swojej kilkuletniej wówczas córki
w świat muzyki. Nie chodziło mu 
o to, by wpoić jej najelementarniejsze 
zasady pisma muzycznego, nauczyć 
ją śpiewać naiwne piosenki i brzdąkać 
na pianinie, co się często uważa, nie 
wiadomo dlaczego, za umuzykalnia-
nie. Zmierzał raczej do tego, by wy-
robić w niej potrzebę słuchania do-
brej muzyki i doznawania głębokich 
przeżyć estetycznych, jakich muzyka 
ta może dostarczyć. W tym celu zmie-
nił nieco swój własny sposób słucha-
nia muzyki z płyt w domu. Nie była 
to zmiana programu, słuchał nadal 
muzyki «dla dorosłych», która osobie 
o pewnej kulturze muzycznej przyno-
si estetyczne zadowolenie. Zmiana po- 
legała głównie na dostosowaniu czasu 

słuchania do godzin, w których córka 
była w domu, i na częstszym powta-
rzaniu słuchanych utworów. Unikał 
przy tym świadomie wszelkich suges-
tii, które by mogły wpłynąć na jej oce-
nę estetyczną, wszelkich apeli w rodza-
ju: Posłuchaj trochę córeczko, to taka 
dobra muzyka! Chodziło mu o to, by 
oddziałało samo wielokrotne powta-
rzanie bodźca muzycznego. Przez ja-
kiś czas nie zauważył żadnej zmiany 
w zachowaniu córki. Później zaczęła 
stopniowo okazywać zainteresowanie, 
pytała: jako to jest utwór i jak się na-
zywa kompozytor. Oglądała z cieka-
wością koperty płyt, ozdobione nie-
kiedy pięknymi reprodukcjami, i za-
dawała rozmaite pytania, dotyczące
bądź utworu, bądź kompozytora, bądź 
innych spraw związanych z muzyką. 
Kiedyś poprosiła o nastawienie utwo-
ru, który – jak powiedziała – podoba 
się jej najbardziej; była to Muzyka na 
wodzie Haendla. Potem już sama na-
stawiała wybrane przez siebie utwory. 
Dziś, w wieku kilkunastu lat, posiada 
kulturę muzyczną, jaką się spotyka 
tylko u nielicznych dorosłych.” (Ta-
deusz Pawłowski, Pojęcia i metody 
współczesnej humanistyki, Ossoli-
neum 1977, s. 320-321)
  The break is over... 
  


