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  ANTYKUKULTURA  UNESCO 

Cytując  księdza Cerverę, dowiemy  się, że (…)  ' kultura jest  myślą  przewodnią  
społeczeństwa,(....), oraz, że  drastycznym  przykładem  rozkładu  moralnego  i  
kulturowego   oraz  prawnego jest  akcja  wywrotowa  zwana  rewolucją. W ostatnim czasie,
pisze  ksiądz  Cervera, sztab  czyli  establishment,  który jest  na szczycie  władzy,  
interesuje się  promocją  kultury  oraz  wprowadzeniem  wartości  i wierzeń, które  ściśle   
odpowiadają ich  interesom.

Żeby  to osiągnąć,  stają  się właścicielami  kultury,   aby nią  manipulować z ukrycia.  Przy stołach 
w studiach  radiowych zasiadają  ludzie  o różnym poziomie  kultury  i  godzinami mówią o  
czymkolwiek, ale nigdy  nie dochodzą  do prawdy.(...)  Podczas  gdy  masa  ludzka  składa  się  z 
ludzi  bezwładnych  i bezmyślnych,  bez  kręgosłupa  moralnego,  uznającego  nowe  ( anty)  
wartości  dyktowane przez  przemysł, przeciwne wartościom i tradycyjnym  normom.  Toteż wielu 
współczesnych  artystów daje się  uwieść  pozorom  kariery  oraz  kultury  wciągać w sidła   
gangsterów  sterujących  mass  mediami za pomocą  kolorowych okładek w prasie .Uznaje  się,  
takie  dziedziny  jak sprawiedliwość, rozwój społeczny, kultura pracy, rozrywki, zachowania, 
obyczajów,mowy i ubioru  mogą  przestać  obowiązywać  skoro wystarczy  włączyć  radio  z  
gadaniem  albo z  agresywną   szablonową  muzyką.  
O  UNESCO  :
'Ideologia UNESCO zawarta dokumencie  Nauczyć  się  żyć, jest propagandą  laicką,  
materialistyczną   i ateistyczną.   Przenika   umysł i proponuje  edukację  przy   pomocy  
technologii,  która  atakuje  rejony  najbardziej ważnych  wartości.'Ideologia UNESCO ma cel  
polityczny, a kultura, edukacja  nauczanie  są  prostymi  instrumentami w ich potężnych  rękach, 
żeby  prać  mózgi  na skalę  światową.' 

                   Media w  rękach wrogów Polski 
 Większość wpływowych mediów prywatnych należy do Niemców. Z kolei prezesi dużych 
grup medialnych mają w życiorysach współpracę z PRL-owskimi służbami.                    

                                                      

Do kogo należą polskie media? Analiza najważniejszych stacji i tytułów prasowych budzi 
przerażenie. Wydaje się, że kapitał niemiecki ma większy wpływ na polską prasę niż w 
czasie zaboru pruskiego, a media z polskim kapitałem przefiltrowane są post-sowieckimi 
funkcjonariuszami peerelowskiej bezpieki.                                                                        2.



Rynek wydawniczy podzielił się na kilka koncernów (zwłaszcza z kapitałem niemieckim) i 
wziął cały sektor, od dzienników informacyjnych po czasopisma kobiece i kulinarne. Nitki 
medialnych zależności prowadzą zazwyczaj do Berlina.
                            
    Niemcy od tabloidu po sport 
Hegemonem wydawniczym w Polsce jest niemiecki Axel Springer AG, który po fuzji ze 
szwajcarskim wydawnictwem Ringier AG w 2010 r. działa w Polsce jako Ringier Axel 
Springer Polska. Potentat wydaje ponad 150 gazet i magazynów w ponad 30 krajach. 
Niemiecki koncern wydawniczy posiada w Polsce m.in. takie tytuły, jak: “Fakt”, 
“Newsweek Polska”, “Dziennik” (49 proc. udziałów w spółce wydawcy Infor Biznes), 
“Forbes Polska”, “Przegląd Sportowy”, “Sport”, “Auto Świat”, “Komputer Świat”, 
“Dziewczyna” czy “Popcorn”. Wydawnictwo w 1946 r. założył Niemiec Axel Springer. 
Cele statutowe są do dzisiaj proste i znamienne. “Odrzucać wszelkie formy ekstremizmu 
politycznego” – co w Polsce może być odczytywane, zgodnie z linią wydawnictwa, jako 
krytykę prawicowych ugrupowań, którym z łatwością przypisuje się łatkę “skrajnej 
prawicy”. 

Kolejne motto Axel Springer AG to “Działać na rzecz pojednania Żydów i Niemców oraz 
popierać podstawowe prawa Izraela”. Z tego powodu niemiecki wydawca atakowany jest 
przez lewicę i środowiska muzułmańskie, coraz liczniejsze w Niemczech i Europie. 
Prożydowska polityka Axel Springer musiała uderzyć w Polskę, co wpisywało się 
chociażby w zapowiadane przez Żydów upokarzanie Polaków za rzekomą opieszałość przy 
zwrocie tzw. mienia pożydowskiego oraz jednocześnie wybielało Niemców – zbrodniarzy 
wojennych. 

Taki cel miało użyte wielokrotnie sformułowanie “Polskie obozy koncentracyjne”, które 
ukazało się w kilku czasopismach wydawanych przez koncern Axela Springera, jak: “Bild”,
“Focus” czy “Die Welt”. Zresztą po artykule w piśmie “Focus”, polska ambasada zażądała 
publikacji sprostowania, a wydawca ważnej części mediów prasy w Europie i Polsce 
zwyczajnie odmówił, podpisując się jednocześnie pod spychaniem odpowiedzialności za 
holokaust na Polaków. W takich rękach jest polska prasa od bulwarówek, dzienników przez 
tygodniki, miesięczniki, na magazynach dla młodzieży czy miłośników sportu kończąc.       
Prasa kobieca – import z Reichu
 Połowa polskich czytelników to kobiety. Rynek ten jest niedostatecznie doceniony przez 
analityków wpływu na kształtowanie opinii społecznych. Za to lwia część wydawnictw dla 
pań od dawna znajduje się w rękach zagranicznego kapitału. Obecnie prasa kobieca została 
zdominowana przez opisane wyżej wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska i 
Gruner+Jahr Polska (jeden z czterech głównych działów wydawnictwa Bertelsmann). Skoro
znamy już założenia Axel Springera to warto przyjrzeć się drugiemu podmiotowi.
 Gruner+Jahr Polska to polska filia niemieckiego wydawnictwa. Istnieje od 1993 r. Wydaje 
głównie magazyny ilustrowane dla kobiet, ale nie tylko. Do Gruner+Jahr Polska należy 
m.in.: “Claudia”, “Rodzice”, “Gala”, “Sekrety Nauki”, “Glamour”, “Moje Gotowanie” czy 
“National Geographic Polska” i “National Geographic Traveler”. Wydawnictwo prowadzi 
także kilkanaście dużych stron internetowych, takich jak: Kobieta.pl, Stylio.pl czy Gala.pl 
Prezesem wydawnictwa od 2006 r. jest Magdalena Malicka, która jest pierwszą kobietą w 
historii G+J, która objęła stanowisko prezesa zagranicznej spółki największego w Europie 
wydawcy magazynów, należącego do globalnej grupy medialnej Bertelsmann.                 3.
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W 2013 roku po raz kolejny znalazła się na liście “50 najbardziej wpływowych kobiet w 
Polsce”,    przygotowanej przez magazyn ekonomiczny “Home&Market”. Przed G+J 
pracowała w “Fundacji Francja – Polska” przy ambasadzie francuskiej.
 
Polskapresse, czyli Niemcy w regionach
Grupa Polskapresse jest częścią Verlagsgruppe Passau, niemieckiej grupy medialnej obecnej
w Niemczech, Czechach i Polsce. Kontroluje dużą część rynku prasowego w naszym kraju. 
Wydaje 10 dzienników regionalnych, w tym 8 połączonych wspólną marką: “Polska” 
(“Dziennik Bałtycki”, “Dziennik Łódzki”, “Dziennik Zachodni”, “Gazeta Krakowska”, 
“Gazeta Wrocławska”, “Głos Wielkopolski”, “Kurier Lubelski”), a także “Express 
Ilustrowany”, “Dziennik Polski” i 90 tygodników lokalnych oraz bezpłatną gazetę miejską 
“Nasze Miasto”. Średnia dzienna sprzedaż wszystkich dzienników to prawie 320 tys. egz. 
Podobnie jak inne koncerny wydaje programy telewizyjne (“Tele Magazyn”, “Super Tele”, 
“TV Pilot”). Zajmuje się również wydawaniem magazynów: “Moto Express”, “Autogiełda 
Wielkopolska”, “Jarmark”, “Motojarmark”.
 Należą do niej bezpłatny dziennik “Echo Miasta” ukazujący się dwa razy w tygodniu w 
siedmiu miastach Polski. Posiada 100 proc. udziałów w spółce Polski Dom Medialny, 
wydawcy “Dziennika Polskiego”.

  Polskapresse jest współwłaścicielem serwisu ogłoszeniowego Gratka.pl i Alegratka.pl, 
serwisu motoryzacyjnego Motofakty.pl oraz właścicielem miejskiego portalu 
informacyjnego NaszeMiasto.pl. Prezesem Polskapresse jest Dorota Stanek, która 
współtworzy polskie (?) media od czasów transformacji ustrojowej. 
                                                                    4.
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Z wykształcenia ekonomistka i zawodowy sportowiec (była kapitanem pierwszoligowej 
drużyny w Niemczech).                                    
 Pracowała w niemieckiej firmie motoryzacyjnej BMW. Obecnie dowodzi dużą częścią 
polskiej prasy.
 W 2013 r. znalazła się na liście “Home&Market” jako jedna z “50 najbardziej wpływowych
kobiet w Polsce”.

                                 TVN z niemczyzną i SB w tle
 Prezesem Grupy TVN jest mało znana postać, ale dobrze ilustrująca wpływy nie-Polaków
na media w Polsce. Jest nim  Markus Tellenbach, który do 2009 r. pełnił funkcję członka
Rady Nadzorczej TVN SA. Szwajcar do 2009 r. pełnił także rolę szefa rady nadzorczej Sky
Deutschland, wiodącego w Niemczech nadawcy płatnej telewizji. Jednak rodowód TVN jest
raczej  skierowany  na  Moskwę  niż  Berlin.  TVN  należy  do  Grupy  ITI  Holding,  której
prezesem jest obecnie Szwajcar  Bruno Valsangiacomo,  założonej przez  Jana Wejcherta i
Mariusza Waltera. Kiedy pozwolono ITI rozwinąć skrzydła i zagarnąć rynek medialny w
Polsce? Tuż po transformacji? Nie! Wejchert i Walter zbudowali ITI już w 1984 r. w PRL.
Ich firma otrzymała koncesję od ówczesnych władz PRL na import sprzętu elektronicznego
i dystrybucję filmów na  kasetach video w  Polsce.  Jan Wejchert w 1976 r. został polskim
pełnomocnikiem  frankfurckiej  firmy  Konsuprod  GMBH,  która  otrzymała  zgodę  na
działalność na terenie PRL i była zabezpieczana przez Departament II MSW PRL. 

Wejchert wymieniany był w raporcie Antoniego Macierewicza w sprawie likwidacji WSI. Z
kolei Mariusz Walter, były członek PZPR, był rekomendowany przez  Jerzego Urbana na
stanowisko  głównego  konsultanta  w  planowanym  zespole  propagandowym,  mającym
poprawić wizerunek służb: SB, MO i ZOMO. Umniejszał wydźwięk medialny wizyty Jana
Pawła II w Polsce. W latach 80. z Wejchertem zbudował ITI, które dzisiaj jest właścicielem
stacji  TVN,  Religia  TV,  Telewizja  N,  Owsiak  TV,  pisma  “Tygodnik  Powszechny”,
Multikina, portali internetowych Onet.pl, Tenbit.pl, Plejada.pl, a także przez lata związanej
z Ludowym Wojskiem Polskim  Legii Warszawa. Dyrektorem generalnym Grupy ITI jest
Wojciech Kostrzewa, który w 1989 r. wrócił do Polski jako obywatel RFN. 

W latach 1988-1991 był pracownikiem naukowym w Institut fuer Weltwirtschaft w Kilonii.
Był doradcą Leszka Balcerowicza od grudnia 1989 r. do grudnia 1991 r.. W 1990 roku, w
wieku  30  lat,  został  powołany  na  stanowisko  prezesa  Polskiego  Banku  Rozwoju  SA.
Później piął się w górę na szczeblach bankowości, aż związał się z ITI. Warto nadmienić, że
w latach  2004-2007 był prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Nie
trzeba dodawać, jaką linię polityczną popierają media takie jak TVN i inne stacje czy tytuły
Grupy ITI…

                                                                    5.
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                                                  W  OKOPACH  SYSTEMU                                             

Polsat, Republika i TW “Zegarek”
 
Polsat należy do Zygmunta Solorza-Żaka, choć tak naprawdę nie wiadomo, jak powinno 
się mówić o właścicielu stacji. Wcześniej występował pod różnymi imionami i nazwiskami:
Zygmunt Krok, Piotr Krok czy Piotr Podgórski. 
I  w tym przypadku nie uciekniemy od niemieckiego wątku. Na początku lat 80. pierwsza
firma  Solorza  zajmowała  się  przewozem paczek  z  Niemiec  do  Polski.  W późniejszym
okresie zajmował się importem samochodów. Jak udało mu się zostać biznesmanem “za
komuny”?  W  listopadzie  2006  r.  szef  Polsatu  przyznał,  że  podpisał  zobowiązanie  do
współpracy ze  Służbą  Bezpieczeństwa  PRL.  Z  akt  IPN wynika,  że  Solorz  był  cennym
agentem,  który latach 1983-1985 pod pseudonimem “Zegarek” oraz  “Zeg” wyświadczał
“bezpiece” takie przysługi, jak dostarczanie informacji o osobach z “Solidarności”, które
przemycały z zagranicy farbę drukarską wykorzystywaną do publikacji ulotek, plakatów i
bibuły  solidarnościowej.  Solorz  miał  pomagać  w  rozpracowywaniu  środowiska
emigracyjnego  w  Monachium,  gdzie  siedzibę  miało  m.in.  Radio  Wolna  Europa.  SB
zadecydowało o zaprzestaniu współpracy Solorza w 1985 roku, ponieważ zainteresowała się
nim niemiecka policja, co groziło dekonspiracją. 

Sam Solorz  od  2006  r.  przyznaje,  że  podpisał  zobowiązanie  do  współpracy  ze  Służbą
Bezpieczeństwa PRL, ale kwituje całą sprawę dość trywialnie: “Podpisałem to, co mi SB
kazało podpisywać. Nie czuję się jednak winny, bo na nikogo nie donosiłem i nikomu nie
zaszkodziłem”. Po 1989 r. dzięki wsparciu w dawnych służbach prawdopodobnie łatwiej
było mu otrzymać kredyt z FOZZ i koncesję dla Polsatu.

 Jego  stacja  stale  włącza  się  w  promowanie  lewicowo-liberalnych  poglądów.  Lista
skandalicznych  manipulacji  i  drwin  z  prawicy  mogłaby  stanowić  materiał  na  osobny
artykuł.  W obszarze kultury Polsat celuje w kicz, seriale i  programy rozrywkowe. M.in.
Polsat wypromował w Polsce muzykę disco-polo. Co ciekawe, dobrym znajomym Solorza
jest  Piotr  Barełkowski,  obecny  szef  Telewizji  Republika, stanowiącej  telewizyjną
emanację  “Gazety  Polskiej”  Tomasza  Sakiewicza (wiceprezesa  tej  telewizji  ds.
marketingu). Republika mogła wystartować dzięki miejscu udostępnionemu przez Polsat i
poza kablówką czy Internetem dostępna jest właśnie w ekskluzywnym pakiecie Cyfrowego
Polsatu.                                                        6.



Robert Wit Wyrostkiewicz
Artykuł ukazał się w najnowszym numerze tygodnika "Nasza Polska" Nr 43 (938) z 22
października 2013 r.

                           TOWARZYCHO Z WORONICZA

75. rocznica pierwszej próbnej emisji  telewizyjnej w Polsce stała się pretekstem do
kolejnej  orderowej  imprezy  w  Pałacu  Prezydenckim.  7  października  Bronisław
Komorowski wręczył ordery i odznaczenia 28 osobom “za wybitne zasługi dla rozwoju
telewizji publicznej”.

–  Warto  pamiętać  o  tej  ogromnej  satysfakcji,  która  jest  udziałem  pewnie  większości
Państwa tu na sali,  także mojego pokolenia,  kiedy sen o telewizji okazał się realnością.
Choć nie od razu funkcjonującą w każdym polskim domu – mówił prezydent. I dodał: –
Będę  miał  we  wdzięcznej  pamięci  wszystkie  wielkie,  piękne  chwile,  które  telewizja
pokazywała, które telewizja pozwalała nam przeżywać.                                                

Ten sentymentalny nastrój znakomicie pasował do znacznej części odznaczonych, wśród
których znalazło się wielu “celebrytów” PRL-owskiej i post-PRL-owskiej telewizji, m.in.
Edyta Wojtczak,  Krystyna Loska,  Grażyna Torbicka,  Włodzimierz Szaranowicz  czy
Marek Sierocki. Ale nawet w tym gronie nie zabrakło wyraźnych ukłonów politycznych
wobec środowisk, z którymi prezydent Komorowski jest ściśle związany.
Najbardziej  wymowne jest  odznaczenie  Krzyżem Oficerskim Orderu  Odrodzenia  Polski
Jacka Snopkiewicza, który w telewizji pracuje od ponad trzech dziesięcioleci. Zaczynał
jeszcze jako działacz PZPR, do której należał od 1976 r. W lipcu 1981 r. Snopkiewicz – jako
członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, na czele którego stał
inny partyjny aktywista,  Stefan Bratkowski – był delegatem na IX Nadzwyczajny Zjazd
PZPR.  Wygłosił  wówczas  przemówienie,  w  którym  stwierdzał,  że  “istotą  partyjnego
dziennikarstwa” jest zarówno informowanie społeczeństwa, jak i rozwijanie w publicystyce
“fundamentalnych dla komunistów wartości i celów”. Mówił o “wieloletnich zaniedbaniach
partii” w tych kwestiach i postulował, by partia oparła się na tych dziennikarzach, którzy
przeciwstawiali  się  “wypaczeniom zasad socjalizmu”,  na  koniec  zaś  ostrzegał,  że  “jeśli
partia nie zdobędzie autorytetu, również za pomocą środków masowego przekazu”, to może
zostać zaprzepaszczona szansa “zdobycia zaufania ludzi do partii i do socjalizmu”.
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Partia nie posłuchała jednak Snopkiewicza i po wprowadzeniu stanu wojennego został on
zwolniony z TVP. Wystąpił wówczas z PZPR i w następnych latach pracował nad książkami
o  zbrodniach  stalinizmu.  Gdy  jesienią  1989  r.  prezesem  Radiokomitetu  został  Andrzej
Drawicz,  Snopkiewicz  objął  funkcję  dyrektora  programów  informacyjnych  i  szefa
“Dziennika Telewizyjnego”, który przekształcił w “Wiadomości”. Po odejściu z telewizji na
początku 1991  r.  został  redaktorem naczelnym “Kuriera  Polskiego”.  W połowie  lat  90.
powrócił na Woronicza, gdzie był kolejno szefem Ośrodka Szkolenia i Analiz, Telewizyjnej
Agencji Informacyjnej, Akademii Telewizyjnej, za rządów Roberta Kwiatkowskiego z SLD
– rzecznikiem prasowym TVP, natomiast za prezesury Jana Dworaka – dyrektorem Centrum
Strategii  TVP.  Po  kolejnym  odejściu  i  powrocie  do  telewizji  w  2009  r.  Snopkiewicz
obejmował  funkcje  szefa  kanału TVP Info  i  Biura  Koordynacji  Programowej  TVP oraz
wicedyrektora telewizyjnej “Dwójki” ds. publicystyki, zaś od kilku miesięcy znów kieruje
Akademią Telewizyjną. 

                                                                
Krzyż Kawalerski OOP otrzymał Jerzy Modlinger, który na Woronicza trafił w 1989 r. 
prosto z redakcji “Gazety Wyborczej”, z którą związany był środowiskowo. W młodości 
należał bowiem do współpracowników KOR-u, co nie dziwi, zważywszy, że jest on synem 
żydowskiego prawnika ze Lwowa, podpułkownika Jerzego Maurycego Modlingera, który w
latach 50. był komendantem Oficerskiej Szkoły Prawniczej (gdzie szkolono sędziów i 
prokuratorów wojskowych reżimu ) oraz wykładowcą komunistycznej Akademii 
Wojskowo-Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego.
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 W 1981 r. redaktor Modlinger trafił do “Tygodnika Solidarność”, którym kierowali Tadeusz
Mazowiecki i Jan Dworak. A w III RP, od czasów Drawicza aż do 2001 r., był redaktorem i 
wydawcą telewizyjnych “Wiadomości”. Na Woronicza powrócił na początku 2011 r., 
obejmując fotel szefa “Teleexpressu”.

Z komunistycznej rodziny pochodzi także Andrzej Titkow, również odznaczony Krzyżem
Kawalerskim OOP. Ten znany dokumentalista jest synem Walentego Titkowa, w latach 50.

kierownika  Wydziału  Organizacyjnego  KC,  zaś  w  latach  60.  I  sekretarza  Komitetu
Warszawskiego i wiceministra zdrowia. Matką Andrzeja była zaś komunistka pochodzenia
żydowskiego Janina Arnsztajn-Titkow. Zanim młody Titkow został reżyserem filmowym,
aktywnie  działał  w  Klubie  Poszukiwaczy  Sprzeczności,  z  którego  wyrosła  grupa
marcowych  “komandosów”  Michnika,  Kuronia  i  Modzelewskiego.  Titkow  pracował  w
telewizji w latach 70., a powrócił do niej w 2004 r.,  za rządów Dworaka, jako wiceszef
Redakcji Filmów Dokumentalnych Programu 1 TVP. W III RP aktywnie wspierał też Unię
Wolności, pomagając jej w kolejnych kampaniach wyborczych.
Paweł  SiergiejczykArtykuł  ukazał  się  w  ostatnim  numerze  "Naszej  Polski"  z  16
października 2013r                                        9.



    Hans Kloss istniał naprawdę! Był agentem...

Sensacyjną historię polskiego komunistycznego szpiega ujawniła 
niemiecka telewizja. Dlatego w PRL-u uijnym  nadal był głównym   
bohaterem! 
Niesamowita historia  polskiego szpiega z  czasów PRL,  którego spokojnie  można porównać do
Hansa Klossa. Jerzy K. był podobnie jak główny bohater "Stawki większej niż życie" komunistą i
tak jak Kloss wykorzystywał tożsamość naprawdę żyjącego człowieka, by działać na szkodę Nie-
miec (oczywiście tych zachodnich). Ta historia jako żywo przypomina losy Hansa Klossa, tyle, że
zdarzyła się naprawdę. A zaczęła się, gdy w sobotę 12 lutego 1977 r. 30-letni przystojniak zapukał
do drzwi pewnej rodziny w NRD. Przedstawił się jako Heinz Peter Arnold.                             
 Powiedział, że szuka rodziny. Zaskoczona kobieta, która z nim rozmawiała wzięła go za cudownie
odnalezionego syna swojej siostry Hildegardy, mieszkającej wówczas w zachodnich Niemczech.
Rok później doszło w RFN do spotkania Hildegardy i jej "syna". Po całym dniu wysłuchiwania
opowieści  mężczyzny  (opowiadał  kłamstwa  o  dzieciństwie  i  dorastaniu  z  dala  od  prawdziwej
matki), Hildegarda poczuła się zmęczona. Pojechała do domu taksówką i wysiadając z niej zmarła
na zawał. Czy to emocje związane z odzyskaniem, jak sądziła, syna, tak nią wstrząsnęły? Pewnie
tak. Hildegarda wyjechała z Polski w 1947 r., zostawiając za sobą małe dziecko, owoc jej związku z
oficerem Armii Czerwonej. I teraz ten syn  miał się nagle zjawiać jakby wracał z zaświatów. Nie
dziwne, że matczyne serce tego nie wytrzymało. Prawdopodobnie zmarła ze szczęścia, ale pewnie
jej  serce i  tak nie  wytrzymałoby zgryzoty,  gdyby znała  prawdę.  Przecież mężczyzna,  z którym
rozmawiała  wcale  nie  był  jej  synem,  tylko  agentem  PRL-owskiego  wywiadu.  Wykorzystał
tożsamość  prawdziwego  syna  Hildegardy,  mieszkającego  wtedy  w  Polsce.  Tamtym  przez  lata
zajmowały  się  polskie  tajne  służby  i  gdy  upewniły  się,  że  wiedzą  o  nim  wszystko,  wysłały
udającego go agenta na Zachód. Agent Jerzy K. przez kilka lat działał w Bremie. Pracował w urzę-
dzie do spraw imigrantów, rozpracowywał polską opozycję. Ale w latach 80-tych ub. wieku praw-
dziwy Heinz Peter Arnold (nota bene wiedzący o swoim pochodzeniu) dzięki pomocy niemieckich
turystów skontaktował się z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. A tam odkryto,  że drugi Heinz
Peter już jest w Niemczech!W marcu 1985 r. peerleowski Kloss został aresztowany. Niecałe trzy
miesiące po zdemaskowaniu agenta, polskie tajne służby zaczęły przygotowywać jego wymianę na
schwytanych za Żelazną Kurtyną szpiegów.  Nagle jednak zmarł  w Gdańsku prawdziwy Heinz
Peter. Stało się to w miejscu jego pracy. Prokuratura nie przeprowadziła śledztwa. W uzasadnieniu
napisano: "Prawdopodobnie zawał serca". Obdukcji nie przeprowadzono. Jego najbliżsi do dziś nie
wierzą, że zmarł naturalną śmiercią.   Jerzy K. został wymieniony za innych agentów w 1986 r.
Dziś żyje w Polsce, ma rodzinę, pracuje w handlu zagranicznym. O swojej agenturalnej działalno-
ści opowiedział w wywiadzie dla niemieckiej telewizji.
 http://www.fakt.pl   
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                      ‘’NIE’’  DLA  KLEPISKA                   

        SKLEP Z  WÓDKĄ  BABA  NA TRAKTORZE CZYLI  

                    O   TAKE  POLSKE  WALCZYLIŚMY                
                                 WYMIANA  MYŚLI  PRZY  OKRĄGŁYM  STOLE.
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                                     Innych ofert brak.  

 Nie się  nie zmieniło,   tylko  sklep  został  wyremontowany.

                     

                      NIE  CZYTAJCIE  TOLKIENÓW                      
            
               ANI  HEROSÓW  MAKULATURY 
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 NAZI MATKI  NAZI OJCOWIE  Terapia walenia Polaków w pysk trwa i będzie
się wzmagać. Świat patrzy ciekawie: czy rzeczywiście dzisiejsi Polacy to lubią? Czy 
tam jest jeszcze jakiś naród?            

22  czerwca  2013   

 wpolityce.pl  autor: MACIEJ  PAWLICKI

Pokazanie przez Telewizją Polską niemieckiego serial propagandowego o szlachetnych, i
zewsząd  gnębionych  Niemcach,  którzy  kochają  i  chronią  Żydów,  o  rycerskiej  armii
radzieckiej (jakże posagowa i cudnie ufryzowana była owa sowiecka oficerzyca, która nie
pozwalała  krasnoarmiejcom  gwałcić  Niemek)  i  plugawych  Polakach,  którzy  Żydów
nienawidzą –  uważam za słuszne. Ale pokazanie go w najlepszym czasie antenowym, o
godzinie  20.20,  dzień  po  dniu,  było  skandalem,  które  mógł  obudzić  podejrzenia  o
ekstraordynaryjny tryb tej decyzji. 

  
 NIEŚMIERTELNY   POLSKI  SERIAL 

 o II  WOJNIE  ŚWIATOWEJ
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Pamiętam  inny  przypadek,  gdy  –  burząc  ramówkę  –  postanowiono  nagle  pokazać  po
dzienniku  propagandowy  film  fabularny.  Było  to  w  roku  1985,  gdy  I  sekretarz
Komunistycznej  Partii  Związku  Sowieckiego,  Czernienko  kazał  Polakom  oglądać
amerykański  film  pacyfistyczny  „Day  After”,  by  zrozumieli  jak  okropny  jest  Ronald
Reagan. 

Jak zapadła decyzja tym razem - nie wiemy, ale nie należy wykluczyć, że - skoro prezes
TVP nagle zmienił stosunek do sprawy o 180 stopni, to  „poprosił”  go o to premier
Tusk  -  w  swym  zapale  trzebienia  „polskości  czyli  nienormalności”.  Ale  może  też
„poprosiła” go o to kanclerz Merkel,

  uznając,  że  czas  już  kolonizację  gospodarczą,  polityczną  i  kulturową  wzmocnić
ostentacyjnym waleniem w pysk. Skoro Rosjanom tak świetnie idzie walenie Polaków w
pysk po Smoleńsku, skoro w podzięce za to walenie polski rząd czołga się przed nimi i
stopy pokornie całuje, a lud priwiślański wciąż rządzącą partię kocha, wygląda na to, że z
tym ludkiem to bardzo skuteczna metoda.Może jednak było inaczej, może naprawdę tak
jest, że kierownictwo TVP chce być otwarte i pokazywać wszystkie ważne filmy, które
mówią  o  Polsce  i  Polakach?  Dobrą  zapowiedzią  takiego  rozumienia  roli  telewizji
publicznej była emisja „Anatomii upadku” Anity Gargas, obok kłamliwego gniota Nat Geo.
Ale  sprawdzianem czy taka  interpretacja  jest  właściwa będzie  pokazanie  innych bardzo
ważnych  filmów o  Polsce  i  Polakach:  „Mgły”  Marii  Dłużewskiej  i  Joanny  Lichockiej,
„Krzyża” Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego,  „10.04.2010” Anity Gargas, „Buntu
stadionów” Mariusza Pilisa, „Prezydenta” Joanny Lichockiej i kilku innych. 
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Ważne filmy o których mówią Polacy, ich miejsce jest na antenie TVP w równie dobrym
czasie antenowym co propaganda niemieckiej  niewinności.  I  tej  decyzji  oczekujemy od
prezesa Brauna z niecierpliwością.

Emisja „Nazi matek, nazi ojców”  w najlepszym miejscu i czasie TVP jest skandalem,
który jednak ma swoją dobrą stronę.  Miliony Polaków zobaczyły  jaki obraz Polaków
konsekwentnie  budowany  jest  przez  Niemców  pod  rządami  tak  nam  rzekomo
życzliwej Angeli Merkel.

 W dyskusji po filmie niemiecki dziennikarz wyznał, że Niemcy właściwie nic nie wiedzą,
ze w Polsce był podczas wojny jakiś ruch oporu. Francja? A i owszem, o słynnej i dzielnej
Resistance  Niemcy  wiedza  bardzo  dużo  i  szanują  odwagę  Francuzów.  Zaś  niemiecki
profesor historii na pytanie polskiego dziennikarza „czy ma szacunek dla Armii Krajowej”
odpowiedział „jestem Żydem, mam inny punkt widzenia”.  Niemiecki Żyd, profesor historii
i  główny konsultant historyczny sztandarowego niemieckiego filmu Niemcach,  Żydach i
Polakach nie wie zatem nic o tym jakoby Armia Krajowa i Polskie Państwo Podziemne
robiło cokolwiek dla ratowania Żydów przed niemieckimi mordami. I tenże skandaliczny
ignorant albo kłamca był  głównym konsultantem sztandarowej niemieckiej produkcji o II
wojnie światowej. I nadal jest wielki historycznym autorytetem. I nadal będzie. W planach
ma kolejne konsultacje kolejnych produkcji.

Zobaczyliśmy więc z  bliska,  to  o czym tyle  razy pisali  profesorowie Krasnodębski  czy
Musiał.  Że Niemcy konsekwentnie układają historię najnowszą po swojemu, że ich głos
jest  w świecie  dobrze słyszany,  a  ponieważ Polska zajmuje się robieniem „Pokłosia” ,
gorliwym potwierdzaniem, że Jedwabne, Kielce i rok 1968 to trzy najważniejsze fakty z
relacji polsko-żydowskich (właśnie te trzy szybko i sprawnie przytoczył biorący udział w
dyskusji  niemiecki  dziennikarz)  to  Niemcy  sami  napiszą  polską  historię  XX  wieku.  
Wierzę, że emisja okropnego niemieckiego serialu, jakkolwiek upokarzająca i oburzająca,
właśnie budząc to oburzenie – uruchomi działania. 

Rok temu pisałem, że ze kilka lat dowiemy się, że to Polacy wywołali II wojnę napadając na
Niemców, to Polacy wymordowali Żydów, a Niemcy Żydów przed polską dziczą bronili.
Wystarczyło  kilkanaście  miesięcy  i  ta  na  narracja  już  się  zaczęła,  mój  –  zdawało  się  -
upiorny dowcip stał się faktem. Internet odreagowuje wisielczym humorem właśnie w tym
duchu: wiecie dlaczego Niemcy zamykali Żydów w obozach koncentracyjnych? 

Żeby ich uchronić przed Polakami.
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                                ' CZAS  HONORU ' MADE  IN  USA                     
  Jeśli  energia  uruchomiona  przez  emisję  w  TVP serialu  „Nazi  matki,  nazi  ojcowie”
zatrzyma  się  na  naszej  wściekłości,  oburzeniu,  efektownej  publicystyce,  wisielczym
humorze,  albo  wręcz  bezsilnym  machnięciem ręki,  jeśli  nie  przełoży  się  na  konkretne
inicjatywy i konkretne działania instytucji polskiego państwa, by niewiarygodnie bezczelne
niemieckie kłamstwa równoważyć prawdziwymi,  równie  silnymi obrazami prawdziwych
wydarzeń  i  zachowań  Polaków  wobec  niemieckiej  napaści  i  niemieckich  zbrodni,  to
znaczyć będzie,  że  nie tylko staliśmy się  już  kondominium,  ale  i  – w gruncie  rzeczy -
dobrze nam z tym. Nadchodzi czas decyzji.

Zarzuty Polaków wobec filmu "Nasze matki, nasi ojcowie" są słuszne. 
22  czerwca  2013   wpolityce.pl

Niemieccy historycy uważają,  że skandaliczny film "Nasze matki, nasi ojcowie" zwrócił
uwagę  telewidzów  na  pomijane  dotąd  aspekty  wojny;  mówią  też  otwarcie  o  słabych
stronach  serialu  ZDF.  Zarzuty  Polaków  wobec  sposobu  pokazania  AK  uważają  za
słuszne.Były dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie Klaus Ziemer
powiedział w rozmowie z PAP, że wyemitowany w marcu w telewizji niemieckiej serial
miał  zarówno  pozytywne,  jak  i  negatywne  strony.  
Do pozytywów historyk zaliczył  pokazanie  codziennego życia  żołnierzy Wehrmachtu  w
okupowanej  Europie  Wschodniej  w  sposób  "dotychczas  niespotykany  w  niemieckiej
telewizji".
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Wszechobecność przemocy, brutalne traktowanie rodzimej ludności, mordowanie cywilów,
rozstrzeliwanie  jeńców -  niekończące  się  zbrodnie  zostały  pokazane  w tak  zmasowany
sposób,  jak  chyba  nigdy  przedtem-  wyjaśnił  Ziemer,  obecnie  pracownik  naukowy
Uniwersytetu  w  Trewirze  oraz  Uniwersytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w
Warszawie. Wśród tematów poruszonych przez twórców filmu, a nieznanych dotychczas
szerszej widowni, Ziemer wymienił rozkaz nakazujący rozstrzeliwanie wziętych do niewoli
komisarzy  politycznych  Armii  Czerwonej,  a  także  powojenne  kariery  nazistów  w
administracji RFN. 

Zrealizowany przez drugi program niemieckiej telewizji publicznej ZDF trzyczęściowy film
pokazuje II wojnę światową przez pryzmat losów pięciorga młodych mieszkańców Berlina.
Akcja serialu zaczyna się w przeddzień ataku III Rzeszy na ZSRR, a kończy kapitulacją
Niemiec w 1945 roku.  Oburzenie polskiej opinii publicznej wzbudziło przedstawienie
przez twórców filmu żołnierzy Armii Krajowej jako zagorzałych antysemitów. Jeden z
bohaterów  filmu,  Żyd  Viktor,  uciekając  przed  hitlerowcami,  trafia  do  oddziału  AK  w
okupowanej  przez  Niemców  Polsce,  gdzie  jest  świadkiem  antysemickich  wybryków
żołnierzy polskiego podziemia.    

Zdaniem Stefana  Troebsta  z  Uniwersytetu  w Lipsku  film  ZDF dobrze  pokazał  stopień
ingerencji  nazistowskiego  reżimu  w  życie  prywatne  zwykłych,  niezaangażowanych  w
nazizm Niemców.Wpływ filmu, który cieszył się ogromną popularnością, ogólnie oceniam
pozytywnie-  powiedział  Troebst.  Znacznie  krytyczniej  ocenił  film dyrektor  berlińskiego
muzeum  Topografia  Terroru  Andreas  Nachama.Nie  mam  wysokiego  mniemania  o  tym
gatunku  filmowym;  takie  filmy  zawsze,  często  w  niedopuszczalny  sposób,  upraszczają
wydarzenia z przeszłości- powiedział historyk. Dodał, że jest to szczególnie niebezpieczne,
gdy film, jak w tym przypadku, jest "chwytającym za serce wyciskaczem łez", co powoduje,
że również kontrowersyjne tematy przyjmowane są przez widzów bez głębszej refleksji.  
W rozmowie z PAP Nachama uznał zastrzeżenia Polaków wobec scen dotyczących 

Armii Krajowej za całkowicie uzasadnione. Ten film utrwala wśród widzów 
nieprawdziwe stereotypy na temat Polaków- podkreślił Nachama. Jego zdaniem taki 
sposób przedstawienia AK nie był przypadkiem.

Twórcy filmu dobrze  wiedzieli,  co  robią-  zauważył,  dodając,  że  jest  to  karygodne  ze
względu  na  cierpienia,  jakich  doznali  Polacy  od  Niemców  w  czasie  wojny.  
Troebst za mankament filmu uznał nie tylko sposób przedstawienia AK, lecz także fakt, że
akcja filmu rozpoczyna się od napadu na ZSRR latem 1941 roku.Nie ma mowy o wojnach z
Polską i  z  Francją  ani też o walkach w Afryce-  mówi Troebst.  Za godne uwagi uważa
równocześnie,  że  Armia  Krajowa  w  ogóle  pojawiła  się  w  filmie,  gdyż  "właściwie  nie
istnieje w świadomości Niemców". W ocenie Ziemera filmowe epizody dotyczące Polski
zostały  opracowane  "bardzo  niedbale".  Historyk  tłumaczy  to  nagłą  zmianą  scenariusza.
Filmowy Viktor  miał  początkowo wyemigrować  do USA,  jednak z  braku pieniędzy na
realizację  tego  fragmentu  scenariusza  twórcy  serialu  zdecydowali,  że  ucieknie  do
Polski.Scenę  z  AK  montowano  w  pośpiechu,  co  spowodowało,  że  wypadła  fatalnie-
zauważył Ziemer. Historyk przyznał rację swemu polskiemu koledze Tomaszowi Szarocie,
który  w dyskusji  przed  emisją  trzeciego odcinka  serialu  w TVP powiedział,  że  polskie
społeczeństwo jest na tyle dojrzałe, że może samo wyrobić sobie opinię o filmie.  
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Zdaniem historyków niemieckich w okresie powojennym Niemcy solidnie rozliczyli się z 
nazistowską przeszłością.Nie dostrzegam tendencji do bagatelizowania niemieckich 
zbrodni- mówi Ziemer. Jego zdaniem film ZDF jest próbą przekazania młodemu pokoleniu 
wiedzy o winie milionów Niemców  za wojnę.Niebezpieczeństwo relatywizacji zbrodni 
zawsze istnieje, jednak obecnie takie zarzuty uważam za nieuzasadnione- powiedział 
Nachama. Jak zaznaczył, od lat 50. stały odsetek Niemców - "od 20 do 25 proc." -przyznaje 
się do rewizjonistycznych poglądów na historię.Ale to znaczy, że 75 proc. społeczeństwa 
rozliczyło się z przeszłością i wyciągnęło z niej wnioski - mówi historyk.  

Wypowiadający się dla PAP historycy są zgodni co do tego, że znajomość historii Polski w
niemieckim społeczeństwie jest znikoma. Troebst wskazuje też na brak wiedzy o roli ZSRR
w latach 1939-1941, w tym współpracy na szkodę Polski między Gestapo i NKWD. 

Ziemer podkreśla, że ten okres został gruntownie zbadany przez historyków obu krajów.
Istnieje  natomiast  głęboka  przepaść  między  wiedzą  fachowców  a  wiedzą  przeciętego
obywatela.  
Zdaniem Nachamy znajomość polskiej  historii  zarówno wśród przedstawicieli  elit,  jak i
szerokiego społeczeństwa jest "dalece niewystarczająca". Proszę zapytać, kto w 1945 roku
wyzwolił Berlin? Na sto procent padnie odpowiedź: Armia Czerwona. Nikt nie wie, że w tej
operacji istotną rolę odegrali żołnierze polscy- mówi szef Topografii Terroru. Jak podkreśla,
Niemcy  nie  mają  pojęcia  o  Powstaniu  Warszawskim  i  wielu  innych  faktach  z  historii
IIwojny  światowej.    Przełamanie  tego  impasu  jest  wielkim  zadaniem  dla  Polaków  i
Niemców na najbliższą dekadę - uważa Nachama.

"To przestępstwo ma już charakter międzynarodowy". 

21  czerwca  2013   wpolityce.pl

W Niemieckiej prokuraturze w Berlinie leży wniosek polskiego adwokata Piotra Dubera o 
ściganie twórców antypolskiego serialu "Nasze matki, nasi ojcowie", do którego emisji 
prawa kupiły 60 telewizje na całym świecie. Pokrzywdzonym w sprawie jest weteran z 
Armii Krajowej, mieszkaniec Olsztyna - Andrzej Olszewski.O szansach na spacyfikowanie 
antypolskich kłamstw w niemieckich mediach rozmawiamy z mecenasem Piotrem 
Duberem.

wPolityce.pl:  Wystąpił pan do niemieckiej prokuratury z doniesieniem o popełnieniu 
przestępstwa przez twórców filmu „Nasze matki, nasi ojcowie” oraz przez publiczną stację 
telewizyjną. Jakie widzi pan szanse ukarania fałszerzy historii?

Mec. Piotr Duber: Wystąpiłem także z doniesieniem na właścicieli praw autorskich oraz na
właścicieli dziennika „Bild”, w którym ukazał się po emisji filmu artykuł szkalujący Armię 
Krajową. Za pośrednictwem stowarzyszenia Patria Nostra z Olsztyna oraz posła PiS 
Kazimierza Michała Ujazdowskiego zgłosił się do mnie weteran AK pan Andrzej 
Olszewski, który jednocześnie jest prezesem Stowarzyszenia Historycznego im. Stefana 
„Grota” Roweckiego. Ja reprezentuję ich interesy z punktu prawno-karnego.  Po zapoznaniu
się z tą sprawą, z tym filmem doszedłem do wniosku jako prawnik, że sprawa jest warta 
skierowania do niemieckich organów ścigania. Niemieckie przepisy dotyczące 
zniesławienia, oszczerstwa itd. dają możliwość skarżenia.        
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  Systematyka tych niemieckich przepisów jest inna niż w Polsce i dlatego stwierdziłem, że
można spróbować wystąpić do niemieckiej prokuratury.

  A czy  nie  uważa  pan,  że  bardzo  szybko  prokuratura  niemiecka  utrąci  sprawę
wymierzoną przeciwko instytucjom niemieckim? Jako powód umorzenia sprawy może
podać wolność słowa i wypowiedzi.

Oczywiście liczę się z tym, że prokuratura to postępowanie umorzy. Jednak dla mnie istotne
jest  też już  sam fakt uzasadnienia tego umorzenia.  Chcę wyczerpać całą  drogę prawną.
Skorzystam ze środków odwoławczych. Jest jeszcze jeden ważny aspekt prawny tej całej
sprawy.  Tego  rodzaju  przestępstwa  jak  zniesławienie  ścigane  są  na  wniosek
pokrzywdzonego. Nie są ścigane z urzędu

 Ale są też w Niemczech przepisy, które mówią o istnieniu interesu publicznego. Jeżeli więc
istnieje taki ważny interes publiczny, to prokuratura ma obowiązek zająć się tą sprawą z
urzędu. To też mnie – jako prawnika interesuje – bo ja uważam, że ważny interes publiczny
tu  istnieje.  To  przestępstwo,  które  według  mnie  popełniono  ma  już  charakter
międzynarodowy i dlatego interes publiczny tutaj występuje.  Prokuratura będzie musiała
sprawdzić, czy istnieje interes publiczny obligujący ją do ścigania przestępstwa .Prokuratura
może też pójść inną drogą i uznać, że można ścigać to tylko z powództwa prywatnego.
Wtedy będziemy się odwoływać do prokuratury wyższej instancji i tenże prokurator będzie
musiał  się  odnieść do naszego zażalenia.  Jeśli  z  kolei  to zostanie odrzucone,  to istnieje
możliwość złożenia skargi konstytucyjnej.                                                                       19.



 Cały  czas  otwarta  jest  także  droga  cywilnoprawna  i  za  każdym  razem  otrzymamy
uzasadnienie jakiejś decyzji. Po wyczerpaniu krajowej drogi prawnej można też pójść do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Czyli chodzi też o to, aby – jeśli użyć tu języka militarnego – sprawdzić bojem intencje
państwa niemieckiego, tak?

Tak właśnie można to powiedzieć. To zawiadomienie jest pewnego rodzaju „sprawdzam!”
Chcemy  sprawdzić,  jak  niemiecka  prokuratura  jako  instytucja,  która  stoi  na  straży
przestrzegania przepisów karnoprawnych do tego podejdzie.  Dobrze by było, aby media
rozgłaszały tę sprawę, nagłaśniały ją.

Wracając jeszcze do wątku prawnego, to w niemieckich przepisach prawnych jest zapis: kto
mówi nieprawdę o kimś, a ta nieprawda godzi w czyjąś godność, ten podlega karze. To jest
istotne, aby prokuratura odniosła się do tego. Warto też, aby prokuratura zdefiniowała: co to
jest antysemityzm? Co to jest nacjonalizm? Jak on się ma do patriotyzmu? Poza tym: gdzie
leży granica pomiędzy filmem dokumentalnym a fabularnym? Według mnie film „ Nasze
matki, nasi ojcowie” zawiera wiele elementów filmu dokumentalnego i rozmywa te granice,
po  to  aby  jeszcze  bardziej  przejaskrawiać  proporcje  poruszonej  problematyki
odpowiedzialności za holocaust oraz antysemityzmu i nacjonalizmu wśród żołnierzy Armii
Krajowej i polskiego społeczeństwa.

Rozmawiał Sławomir Sieradzki

       TVP wygarnęła Niemcom  przy  pomocy  Kraśki . 
 "Mieliśmy dwadzieścia parę lat, by zadbać o własne interesy. Mogliśmy nakręcić znaczące 
dzieła i pokazywać je światu. Niemcom też"     20 czerwca  2013   wpolityce.pl

                                     

                                DZIELNI   AMERYKANIE  NA  WOJNIE
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                                DZIELNI  SOWIECI  NA WOJNIE                                             

                         

                              Z  DZIEJÓW WALK  POWSTAŃCZYCH POLAKÓW
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Telewizja Polska wydelegowała redaktora Piotra Kraśkę, by pouczył Niemców jak należy
kręcić filmy o II  Wojnie Światowej.  Ten  już na początku,  wygarnął bez pardonu,  że w
filmie  „Nasze  matki,  nasi  ojcowie”  zrobiono  z  Armii  Krajowej  antysemitów,  a  z
hitlerowców  ofiary skomplikowanych ludzkich losów. Dobór gości w studiu spowodował,
że  rozmowa  skoncentrowała  się  przede  wszystkim  na  sprawach  żydowskich.  Sprawy
polskie przy okazji też poruszono. Ale oczywiście w odpowiednich proporcjach, żeby nie
przesadzić.                 

   Film kończy się wspólnym toastem ocalałego Żyda i jego niemieckich przyjaciół.  Ta
scena  najdobitniej  świadczy,  o  kłamliwym  charakterze  tego  filmidła.  Pili  z  brudnych
szklanek.  U  Niemców  nie  do  pomyślenia.  Dyskusję  w  studiu,  uzupełniono
korespondencyjnym wywiadem  z niemieckim Żydem i on powiedział ważną rzecz, „niech
sobie Polacy nakręcą film i pokażą prawdę”. Gość musi być niedoinformowany, bo u nas są
filmy,  które  pokazują  prawdę  o  Polakach.  Maciej  Stuhr  po  roli  w  „Pokłosiu”  jest  tak
hołubiony we wszelkich mediach, jakby co najmniej przejechał się „Tuskobusem”. 

Instytut  Sztuki  Filmowej  z  pewnością  by  dofinansował  dzieło  o  „polskich  obozach
zagłady”.  Tylko dać im dobry scenariusz  i  już.W naszej  kinematografii  temat  II  Wojny
Światowej  poruszono  wszechstronnie:  „Czterej  pancerni  i  pies”,  „Stawka  większa  niż
życie”, czy wreszcie „Jak rozpętałem II Wojnę Światową”.

Te obrazy powstały za komuny, co prawda, ale tak się składa, że w III RP są maglowane do
znudzenia,  bo w nich  jest  oddana prawda historyczna.  II  Wojna Światowa,  to  był  czas
sympatyczny  i  w  zasadzie  zabawny.  Niemcy  mogą  sobie  nakręcać  filmy  jakie  im  się
podoba. Mogą opowiadać, co tylko zechcą na temat historii III Rzeszy. Nie zabronimy im
tego.A podobne dyskusje jak ta  po ostatnim odcinku „Naszych matek,  naszych ojców”,
ocierają  się  o  groteskę.Mieliśmy  dwadzieścia  parę  lat,  by  zadbać  o  własne  interesy,
nagłaśniając  prawdę o tamtych czasach. Mogliśmy nakręcić znaczące dzieła i pokazywać je
światu.  Niemcom  też.Niewykluczone,  że  następny  niemiecki  film,  będzie  traktował  o
szlachetnych Niemcach, którzy zaatakowali Polskę, by zapobiec bestialskiej eksterminacji
Żydów przez zwyrodnialców z Armii Krajowej.  Już TVP im wygarnie.

                 Myśl przewodnia Bóg jako artysta 

Jak dotąd przyglądaliśmy się różnym aspektom Boga — Trójcy, Jego świętości oraz Jego
roli Odkupiciela.  Jednak jest w Piśmie Świętym obraz Pana, na który rzadko zwracamy
uwagę, a mianowicie Bóg jako artysta.Wielu ludzi twierdzi, że nie interesuje ich sztuka.
Wielu chrześcijan wie bardzo niewiele o sztuce. Owszem, wiedzą, co im się podoba, a co
nie, ale to zaledwie wiedza o własnych gustach. Inni zauważają, że sztuka istnieje, ale nigdy
nie przywiązują do niej żadnej wartości ani wagi. Chrześcijaństwo nierzadko okazywało
obojętność wobec sztuki. Czasami sztuka była potępiana jako niereligijna i zła. Innymi razy
podziw dla piękna przeradzał się w świecką „religię” z fanatycznymi wyznawcami. 

Wielu ludzi pisało o chrześcijaństwie, ale niewielu próbowało pojęcie piękna przedstawić
jako jedną z ważnych chrześcijańskich nauk.
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„Piękno jest prawdą, a prawda pięknem” — napisał poeta John Keats. Choć Keats znacznie
przesadził w tym stwierdzeniu, Bóg z pewnością jest Prawdą, a Prawda jest piękna. Samo
stworzenie  świadczy  o  tym,  że  Pan  jest  artystą  i  miłośnikiem  prawdziwego  piękna.

Bóg jako garncarz

„Teraz,  Panie,  Ty  jesteś  naszym  Ojcem,  my  jesteśmy  gliną,  a  Ty  naszym  Stwórcą  i
wszyscyśmy dziełem twoich rąk!” (Iz./Iz 64,8).

Kiedy  Biblia  po  raz  pierwszy  przedstawia  Boga  jako  umiejętnie  kształtującego
„glinę”? Zob. 1 Mojż./Rdz 1,26-27.31; 2,7.

Pismo Święte rozpoczyna się stworzeniem przez Pana pierwszych ludzi z prochu ziemi.
Hebrajskie słowo oznaczające człowieka, adam, jest ściśle związane z innym hebrajskim
słowem  oznaczającym  grunt,  adamah.  Ten  związek  językowy  podkreśla  zdumiewającą
prawdę o Bogu jako artyście — garncarzu. On ukształtował nas z prochu ziemi. Trudno
sobie wyobrazić, jak istota ludzka, złożona z krwi i kości, skóry i nerwów oraz wszystkich
skomplikowanych  organów  ciała,  mogła  zostać  ukształtowana  z  prochu  ziemi.  Nasze
istnienie  jest  cudem  daleko  wykraczającym  poza  ludzkie  pojmowanie.
Choć  w  pewnym  sensie  obraz  garncarza  jest  trafny,  gdyż  Pan  użył  gliny,  by  nas
ukształtować,  to  jednak  trudno  zdefiniować  słowami  Jego  twórczą  potęgę  i  artyzm
(podobnie jak i inne przejawy mocy i działania Boga  takie  jak  muzyka , sztuki piękne,
literatura   ). Przecież żaden garncarz nie potrafi ulepić niczego, co zamieni się w żywą,
oddychającą i myślącą istotę!Historia zbawienia jest pełna przykładów kreatywności Boga
w odradzaniu w upadłych ludziach podobieństwa do Niego. Ewangelia nie jest makijażem,
ale  zmianą  sięgającą  do  głębi  —  mocą  oczyszczającą,  kształtującą  i  niosącą  piękno.
Ewangelia Jezusa Chrystusa twórczo odbudowuje duchową strukturę i zdrowie. Wynikiem
działania tej wewnętrznej mocy jest autentyczne odnowienie. Boża stwórcza moc przywraca
piękno upadłemu i grzesznemu człowiekowi.

Rzeźbienie obejmuje dłutowanie, piłowanie i szlifowanie.

Czy miałeś  okazję  rozwinąć  zdolności  artystyczne  i  posługiwać  się  nimi?  Czy  tworząc
piękno,  myślałeś  o  tym,  że  ten  twórczy akt  jest  jednym ze sposobów odzwierciedlania
podobieństwa  do  Boga?  Czy  masz świadomość,  że  będąc  twórczym,  na  swój  sposób
odzwierciedlasz  stwórczą  moc  Pana?   Przyjrzyj  się  światu  przyrody.
Pomimo skażenia spowodowanego przez grzech, jak świadczy ona nie tylko o stwórczej
mocy Boga, ale także o Jego artystycznej biegłości i umiłowaniu piękna. Co w przyrodzie
wydaje  ci  się  prawdziwie  piękne? Jak  zauważyliśmy  we  wstępie,  chrześcijanie  zawsze
przejawiali  dwoisty  stosunek do sztuki.  Jak  myślisz,  dlaczego?  Jakie  niebezpieczeństwa
niesie  ze  sobą  sztuka?  Z  drugiej  strony,  jak  możemy  używać  naszych  artystycznych
zdolności,  by  przynosić  chwałę  Panu  i  rozwijać  Jego  królestwo?
Artystyczny  kunszt  Boga  bywa  niedoceniany.  Najczęściej  wierzący  podziwiają  Jego
stwórczą moc i potęgę, a przecież Jego artystyczna biegłość znacznie poszerza zakres Jego
chwały.  Zbawiciel  pragnie,  by  Jego  wierni  w  szczególny  sposób  byli  objawieniem
duchowego piękna w ginącym świecie pogrążonym w ciemności.
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Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, 
zaczynająca się od słów : "Czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?", 
dla podniosłej treści i patetycznej formy częstokroć nazywana Hymnem, posiada - w 
spuściźnie czarnoleskiej i świadomości czytelniczej wielu pokoleń Polaków - miejsce zgoła 
wyjątkowe. Łączy ona w zadziwiający sposób głębię myśli filozoficznej i problemów 
światopoglądowych ze świetnością i dostojeństwem kreacji artystycznej.

Sposób przedstawienia Boga
• "Wszędy pełno Ciebie, Kościół Cię nie ogarnie" - Bóg wychodzi poza dogmaty 

głoszone przez Kościół, występuje wszędzie, ogrania przyrodę
• "Demiurgos" - Bóg stwórca
• "Deus-artifex" - bóg artysta, budowniczy, architekt, rzemieślnik
• boskie dzieło stworzenia oglądamy jako dzieło sztuki
• zastosowanie antropomorfizacji; Bóg - człowiek, który zajmuje się gospodarstwem
• ojciec, opiekun, stróż
• Bóg w postaci anioła, który opiekuńczo rozpościera skrzydła nad ludźmi
• Stwórca animatorem, ożywia jako pan wszechświata całą przyrodę, naturę

Człowiek wobec Boga
• postawa wdzięczności
• Bóg nie potrzebuje bogactw i tak wszystko należy do Niego
• miłość człowieka względem Boga
• ufność, iż pod Jego opieką człowiek żyje bezpiecznie, spokojnie
• człowiek jest dzieckiem Boga, szanuje Go i kocha
• człowiek swa wdzięczność wyraża modlitwą, oddaniem, zawierzeniem, ufnością

Obraz świata
• świat jest doskonały - stworzony przez Boga dla człowieka
• świat jest uporządkowany, Bóg stwarza ład i porządek, nie ma przypadkowości w 

świecie
• ład przyrody jest dowodem na istnienie Boga; Bóg jest sprawcą porządku, natury 

Ziemi i Kosmosu
• człowiek jest elementem natury, podlega jej prawom, stąd czerpie satysfakcję i 

wewnętrzną harmonię
• nie ma sprzeczności między światem doczesnym, a życiem wiecznym           

Manifest filozoficzny
• manifest humanistycznej religijności                                                                   

Jest to poemat religijny napisany ku chwale Boga. Jednocześnie opiewa on świat, 
wspaniałość, piękno i harmonię tego świata. W porównaniu z Bogiem ziemię można nazwać
"niską", tym niemniej jej doskonałość jest odbiciem boskiej wielkości i świadectwem 
boskich dobrodziejstw. Istotą Hymnu jest pochwała niewidzialnego Boga poprzez pochwałę 
widzialnego świata. Człowiek jest cząstką przyrody, podlega jej powszechnym prawom, 
nadanym przez Boga. Stąd też "porządny" ład przyrody najlepiej określa zasady 
postępowania człowieka.

• Manifest renesansowego optymizmu
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Optymizm Hymnu wspiera  się  nie  tylko  na  przekonaniu,  że  "dobroć  [boska]  nigdy nie
ustanie",  ale  i  na  zaufaniu  w  wartość  ludzkiego  rozumu;  pieśń  Kochanowskiego  jest
zarazem manifestacja wiary w poznawcze możliwości człowieka.  Stwierdzenie,  że świat
jest  harmonijny  i  piękny,  że  jest  odbiciem  boskiej  doskonałości,  jest  zarazem
stwierdzeniem,  że  człowiek  jest  zdolny  poznać  harmonie  tego  świata,  przeniknąć  i
zrozumieć prawa nadane przez Boga natrze. Optymizm wspiera się także i ugruntowuje na
przeświadczeniu,  że  światem  rządzą  proste  i  niezmienne  prawa  moralne,

Manifest poetycki
• świadectwo możliwości i potrzeby tworzenia wielkiej poezji w języku narodowym
• nawet  styl  hymnu  jest  renesansowy.  Stroni  od  konkretu,  wyrazistego  szczegółu.

Obrazowanie  wskazuje  tylko  na  pewne  typowe,  powszechnie  przyjęte  rysy;
charakterystyczne pod tym względem są personifikacje czterech pór roku. Jesteśmy
tu w świecie uogólnień. Ziemię pokrywają "rozliczne zioła". Wiosna rodzi "rozliczne
kwiatki". "Wszelkie źwierze" bierze pokarm z ręki Boga.

• Zasadą obrazowania jest animizacja i personifikacja
• Świat uogólnień, ogromu i nieskończoności uwydatniają określenia zaczynające się

od  przyrostka  "nie".  "Nie"  w  rozmaitych  kombinacjach  tworzy  swojego  rodzaju
motyw przewodni wiersza: występuje jako zaprzeczenie, sylaba w wyrazie, tworzy
rym.

• pieśń otwiera także nowy okres w dziejach wersyfikacji polskiej
• piękno językowe, piękno stylu
• nawiązanie do antyku
• kunsztowna forma

Niezwykłość  pieśni  -  dostrzeżona  i  doceniona  zarówno  przez  współczesnych,  jak  i
potomnych - polega nie tylko na tym , iż jest ona utworem typowym dla renesansowych
postaw  i  poglądów oraz  renesansowej  sztuki  poetyckiej,  nie  tylko  na  tym,  że  jest  ona
utworem wysoce znamiennym dla węzłowych problemów filozoficznych i warsztatowych
twórczości samego Jana z Czarnolasu, ale także i na tym, że jest ona wyjątkowo doniosłą
syntezą elementów, które mało kto umiał i mało kto chciał syntezować - filozofii antycznej i
chrześcijańskiej  religijności,  starożytności  i  średniowiecza,  nowoczesności  i  tradycji,
problemów polskich i ogólnoeuropejskich doświadczeń

 Artysta jako Bóg?  (Rozmowy)
Jak  chrześcijanin  powinien  interpretować  ten  fragment  "Confiteora"  Stanisław
Przybyszewskiego:"Artysta  stoi  ponad  życiem,  ponad  światem,  jest  Panem  Panów,  nie
kiełznany żadnym prawem, nie  ograniczany żadną siłą  ludzką.Jest  on zarówno święty i
czysty,  czy odtwarza największe zbrodnie,  odkrywa najwstrętniejsze  brudy,  gdy oczy w
niebo wbija i światłość Boga przenika.Bo nie zna on praw i ograniczeń, jakie objawy duszy
ludzkiej w to lub owo koryto wpychają, zna on tylko jedynie potęgę tych przejawów, równie
silną w cnocie czy w zbrodni, w rozpuście czy w skupieniu modlitwy."Czy uznanie sztuki
jako pewnej idei w którą się wierzy, oraz uznanie artysty jako osoby natchnionej,  przez
którą przemawia Bóg nie koliduje z wiarą chrześcijańską? Zaznaczyć muszę, iż nie mam tu
na myśli artysty tworzącego sztukę sakralną, a tego jak najbardziej świeckiego.
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Artysta  czy demon    Rozmowa 1. 
Na podstawie fragmentu z "Confiteora", nie sposób jest w zasadzie ocenić myśli drążących
głowę Przybyszewskiego.   Jednak już  Google  pomogą nam zobaczyć w osobie  Stacha,
raczej szarlatana i demona tamtych czasów, niźli człowieka, któremu zależy na tym, by jego
słowa i czyny były godne do naśladowania przez maluczkich.Do zaproponowanego tematu
wybrałem słowa Gabrieli Zapolskiej na temat wyżej wymienionego: 

``Gdy  teraz  patrzę  na  tę  rozpitą  bandę  "Młodej  Polski",  z  panem  Przybyszewskim  -
zaślinionym,  pijanym  -  na  czele,  wstręt  mnie  ogarnia.  To  ani  artystyczne,  ani  piękne.
Przeciwnie, to robi wrażenie bandy pijanych pluskiew.``

I jeszcze jeden fragment:

``Wokół  postaci  pisarza  narastała  atmosfera  skandalu  obyczajowego,  spowodowanego
brakiem  zahamowań  w  życiu  towarzyskim  (demonstrowany  alkoholizm,  narkomania,
nielegalizowanie związków erotycznych), osobistym (samobójstwo porzuconej przyjaciółki,
rozbicie małżeństwa Kasprowiczów) i artystycznym (eksponowanie w twórczości tematyki
erotycznej).``W moim mniemaniu Przybyszewski był raczej przykładem ``artysty``, który z
prawdziwie  pojętym  artyzmem  niewiele  miał  wspólnego,  a  jego  negatywne  i
demonstracyjne odnoszenie się do Pana Boga,  było sprzeciwem nie tyle podyktowanym
jakimiś przemyśleniami, co zwykłą ucieczką przed prowadzeniem normalnego, ludzkiego, a
nie  zwierzęcego  życia.Zresztą  powyższe  słowa,  niekoniecznie  muszą  pasować  tylko  do
Stacha. W dobie Internetu i przesyłu szybkiej elektronicznej myśli dowiadujemy się o tym,
że  niektórzy  ``światli  ludzie``,  o  których uczyliśmy się  na  lekcjach  historii,  czy  języka
polskiego, byli zwykłymi degeneratami uciekającymi w świat wizji i zjaw, a częstokroć ich
życie kończyło się sznurem zawieszonym na szyi, czy igłą strzykawki.

Rozmowa 2.

"Artysta stoi ponad życiem, ponad światem, jest Panem Panów, nie kiełznany żadnym 
prawem, nie ograniczany żadną siłą ludzką.
Jest on zarówno święty i czysty, czy odtwarza największe zbrodnie, odkrywa 
najwstrętniejsze brudy, gdy oczy w niebo wbija i światłość Boga przenika.
Bo nie zna on praw i ograniczeń, jakie objawy duszy ludzkiej w to lub owo koryto 
wpychają, zna on tylko jedynie potęgę tych przejawów, równie silną w cnocie czy w 
zbrodni, w rozpuście czy w skupieniu modlitwy."Przybyszewski Droga Tulpo, jest 
najlepszym przykładem egoisty.
Artysta nie stoi ponad życiem i ponad światem i nie jest Panem Panów. Artysta tak jak 
każdy z nas jest człowiekiem i tak jak każdy z nas będzie odpowiadał przed Zbawicielem,
za swoje słowa i czyny.Napisałaś, że szykanuję Przybyszewskiego. Nie, Tulpo!
Przybyszewski sam o sobie wystawił świadectwo. Nie chodzę już do szkoły i nie 
odpowiadam na pytania, tak jak tego nauczyciel sobie życzy, i nie interesują mnie 
zagadnienia typu:``Co autor miał na myśli?``.
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Gdybyś  zapytała  mnie,  co  myślę  o  graniu  jakiejś  roli  np.  przez  aktora  filmowego,  to
rzekłbym na ten temat własne słowo. Jednak gdybyś zmieniła zdanie i  spytała mnie, co
myślę o tym samym człowieku, jako człowiek wierzący, np. o jego wypowiedziach, to być
może  usłyszałabyś  odpowiedź  zupełnie  inną,  właśnie  dotyczącą  moich  poglądów  pod
względem  wiary.  Ty  Tulpo  napisałaś:``Jak  chrześcijanin  powinien  interpretować  ten
fragment?``.  I choć chrześcijaninem nie jestem, ponieważ to nie jest Biblijne określenie
(greckie ``christianos`` oznacza ``należącego do Chrystusa``), uważam, że jednak pomimo
wszystko odpowiedziałem Ci na Twoje pytanie, a Ty masz prawo, z tą odpowiedzią się nie
zgadzać.
Powodzenia i pozdrawiamP.S.                                                       

   Myśl nieuczesana: ``Jeżeli jednak wyżej wymieniony ``artysta``, u schyłku swego życia
zmienił  swoje  poglądy,  przeprosił  Zbawiciela  za  swoje  grzechy  i  ``stał  się  innym
człowiekiem``, to...``. Jadwiga napisała:

``Należy się tylko zastanowić, czy przez każdą natchnioną osobę przemawia Bóg? Chyba 
nie. Bo wtedy Bóg przemawiałby stale przez multum osób - powstałoby mnóstwo 
sprzecznych teorii i wielkie zamieszanie.``Zatem i mój tytuł komentarza, jest jakby 
bodźcem do zastanowienia się nad następującą kwestią: ``Czy w artyzmie Stacha, mamy do 
czynienia z Myślą Boską, czy z myślą demoniczną?``
Na koniec, mały fragment:``Przybyszewskiego fascynują te wybuchy duszy manifestujące 
się często w ludzkich tragediach. 
Uwielbia ludzi cierpiących, umierających.
Tadeusz Boy-Żeleński wspomina sytuację, w której Stachu zaprosił do siebie suchotnika w 
cichej nadziei, że on nie przeżyje. Upajał się opowiadaniem, że w jego domu ktoś umrze. 
Jakież było jego rozczarowanie, gdy chory odzyskał zdrowie!
Smutny Szatan dba również o to, by i jego dusza "wybuchała na zewnątrz". Lista sposobów 
na to jest długa: alkoholizm, narkomania, żądze, namiętności, zdrady, notoryczne kłamstwa.
Chętnie również otacza się artystami bez talentu, wie bowiem, że ich tragedia i cierpienie 
się szczere, lubi czuć ich nieszczęście.
Jest on Smutnym Szatanem, którego bezkrytycznie uwielbiają młodzi - słynne Dziec 
Szatana. Utwierdzając go w przekonaniu, że sztuka może być religią, a artysta jej kapłanem,
on był wręcz Prorokiem.``
http://openforum.tezeusz.pl/

 Człowiek  „stworzony  na  obraz  Boży”  (Rdz  1,  26)  wyraża  również  prawdę  swojego
związku z Bogiem Stwórcą przez piękno swoich dzieł artystycznych. Sztuka jest bowiem
typowo ludzką formą wyrazu. Poza wspólnym dla wszystkich żywych stworzeń dążeniem
do zaspokojenia potrzeb życiowych, jest ona darmową obfitością wewnętrznego bogactwa
człowieka. Sztuka, będąc owocem talentu danego przez Stwórcę i wysiłku człowieka, jest
formą  mądrości  praktycznej,  łączącą  wiedzę  i  umiejętność  praktyczną  by  prawdę  o
rzeczywistości wyrazić w języku dostępnym dla wzroku i słuchu. Sztuka zawiera w ten
sposób pewne podobieństwo do działania Boga w tym, co stworzone, w takim stopniu, w
jakim  czerpie  natchnienie  z  prawdy  i  umiłowania  stworzeń.  Podobnie  jak  każde  inne
działanie ludzkie, sztuka nie ma sama w sobie absolutnego celu, lecz jest podporządkowana
ostatecznemu celowi człowieka i przezeń uszlachetniana. 
dk. Jacek Jan Pawłowicz 
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Sztuka służebnicą prawdy 

Człowiek,  jako  jedyne  ze  stworzeń  posiada  niezwykłe  bogactwo  uczuć  i  przeżyć
wewnętrznych. Gdyż tylko człowiek został obdarowany przez Boga rozumem i wolną wolą,
które to pozwalają mu na kontemplację świata stworzonego oraz na przekraczanie siebie
samego i świata widzialnego w kierunku Stwórcy. To bogactwo, czasami wręcz kłębowisko
uczuć i odczuć, wymusza wręcz na człowieku potrzebę ekspresji artystycznej, dzielenia się
tymi przeżyciami z innymi ludźmi.

 Czyni  to  on  od  wieków  dając  wyraz  swojego  zachwytu  nad  światem  zewnętrznym  i
światem  swojego  wnętrza  właśnie  przez  sztukę.  Swój  zachwyt  nad  przeżywanymi
rzeczywistościami człowiek pragnął od zawsze utrwalić, zapisać dla siebie i dla przyszłych
pokoleń,  na  skałach  podziemnych  grot,  na  murach  budowli,  na  kawałku  drewna,  w
kamieniu czy na płótnie. 

Tak  rodziła  się  sztuka,  tym  cenniejsza,  im  wierniej  odwzorowująca  przeżywaną
rzeczywistości, im lepiej oddająca poznane piękno, im lepiej ukazująca odkrytą prawdę o
sobie  samym  i  o  swoim  Stwórcy.  Dlatego  sztuka  we  wszystkich  przypadkach  wyraża
bogactwo i złożoność ludzkiej istoty, a także ujawnia jej duchowy aspekt. Nie dziwi więc
fakt, że przez sztukę człowiek już u zarania swoich dziejów pragnął przybliżyć Boga innym,
niejako „uchwycić” Go w tworzonych dziełach, aby to one oddawały stan dążącej do Boga
ludzkiej duszy i prowadziły do Niego. 

Tak powstała sztuka sakralna, utrwalona w architekturze, malarstwie, rzeźbie. Świadczą o 
tym znaleziska archeologiczne pozostawione już przez ludy pierwotne. Dowodzą one, że 
nawet nasi praprzodkowie oprócz potrzeb materialnych takich jak zaspokojenie głodu czy 
odzienie, mieli również potrzeby duchowe. 

Sztuka jako współudział w stwórczym akcie Boga .

Bóg stwarzając pierwszych ludzi dał im polecenia, aby „czynili sobie ziemię poddaną” (Rdz
1,28).  Dając  takie  polecenie  Bóg  zaprasza  człowieka  w pewien  sposób  do  kontynuacji
kształtowania  świata,  do  jego  współtworzenia  i  „szlifowania”  jego  piękna.  Szczególne
zadanie  w  tym  względzie  mają  właśnie  twórcy  sztuki,  gdyż  sztuka  jest  twórczością
artystyczną  odpowiadającą  wymogom  estetyki,  odznaczająca  się  pięknem  i  chęcią
odzwierciedlenia poznanej prawdy. Bóg wszystko, co stworzył było bardzo dobre i piękne. I
dlatego pragnie On, aby i człowiek współdziałając z Nim przez sztukę czynił świat dobrym i
jeszcze piękniejszym.  
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Istnieje  ścisły  związek  pomiędzy  twórczością  artysty  przekraczającą  samego  siebie  a
rzeczywistością  sacrum,  czyli  rzeczywistością  tego,  co  święte,  co  dotyka  samego  Boga
(nawet jeśli sztuka nie ma jednoznacznego odniesienia do sacrum). Sztuka ujawnia wielkość
ludzkiego  ducha,  jego  dążność  do  poznawania  prawdy  i  tworzenia  piękna,  a  zarazem
wskazuje  na  źródło  jego  istnienia  i  transcendencji,  jakim  jest  sam  Bóg,  jako  jedyna  i
najwyższa Prawda i Piękno. Artysta jest więc człowiekiem o duchu niezwykle wrażliwym,
który  wyczuwa  w  sposób  wyrafinowany  to,  czego  inni  nie  potrafią.  Swoje  odczucia  i
wewnętrzne przeżycia przekazuje on i zawiera w fizycznej formie dzieła. Wydaje się, że
świadomość  współdziałania  w stwórczym planie  Boga  miał  Michał  Anioł.  Biografowie
podają,  że gdy ukończył słynnego Mojżesza - posąg z prorokiem w postawie siedzącej,
który do dziś zachwyca turystów w rzymskim kościele św. Piotra w Okowach - uderzył go
młotkiem w kolano i zawołał: „Przemów!” Samemu rzeźbiarzowi wydawało się bowiem, że
Mojżesz  za  chwilę  wstanie  i  przemówi  do  swojego ludu,  by  go  poprowadzić  do  ziemi
obiecanej.  Udział  artysty  i  rolę  sztuki,  jako  współdziałania  w  stwórczym  planie  Boga
szczególnie  wyraźnie  wyakcentował  chrześcijański  Wschód.  Napisanie  ikony  (w
prawosławiu ikony się pisze a nie maluje) jest uczestniczeniem w akcie stwórczym Boga.
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Do pisania ikony artysta (najczęściej mnich) najpierw przygotowuje się duchowo przez post
i modlitwy. Dopiero później bierze się za przygotowanie potrzebnych materiałów i samego 
pisania ikony. Prawosławie rozumie ikony i kult ikon, jako odbicie Archetypu a samą 
ikonografię, jako posługę Bogu. 

                             

Francuski  malarz  Paul  Cézanne,  którego  twórczość  stanowiła  pomost  pomiędzy
impresjonizmem i kubizmem, powiedział, że sztuka w materii dzieła zatrzymuje na zawsze
ważną prawdę chwili, to znaczy chwilowe zrozumienie pewnej z nią więzi; ofiarowuje jej
ciało, które za każdym razem może nadać jej tę samą siłę. Do posiadania tej zdolności nie
wystarczy sama wirtuozeria techniki: potrzebna jest także wyrafinowana spostrzegawczość
ducha - zarówno otrzymana w darze, jaki i pielęgnowana z pasją. 
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Innym razem wobec swoich przyjaciół stwierdził: dłużny wam jestem prawdę w malarstwie
i dam wam ją. Tak więc sztuka ma być odbiciem określonej prawdy, ma ją przedstawiać i
przybliżać do niej.  Nie może tej prawdy wykrzywiać, czy wręcz ją zamazywać. Istnieją
granice ekspresji i twórczości artystycznej.
                                                         
 W żadnym wypadku sztuka nie ma prawa z jakiejś określonej prawdy czynić karykaturę
czy w wulgarny i prostacki sposób z niej się naśmiewać. 
Mam tu na uwadze nie tylko prawdy wiary takiej  czy innej  religii,  ale  także prawdę o
konkretnej  osobie.  Każdy  człowiek  ma  prawo  do  poszanowania  swojej  godności  i
przekonań religijnych. Dlatego sztuka pełni rolę służebną wobec prawdy i piękna. Artysta
ma  za  zadanie,  korzystając  z  otrzymanych  od  Boga  talentów  i  zdolności,  prawdę  o
rzeczywistości  wyrazić  w  języku  dostępnym dla  wzroku  i  słuchu.  Sztuka  bowiem –  jak
podkreśla Katechizm - nie ma sama w sobie absolutnego celu, lecz jest podporządkowana
ostatecznemu celowi człowieka i przezeń uszlachetniana. 

Myli się więc ten, kto sądzi, że artyście w imię wolności wyrazu wszystko wolno. Nawet
deptać  świętości.  Ostatnimi  czasy  stało  się  wręcz  modnym  szokowanie  publiczności
różnego rodzaju obrazoburczymi „instalacjami” czy „artystycznymi happeningami”. Jednak
te wytwory ze sztuką nie mają nic wspólnego! Nie są piękne, nie przybliżają do prawdy.
Mają za zadanie wywołać szok,  skandal,  wzbudzić  sensację,  dzięki  której  nazwisko ich
„twórcy”,  „artysty”  trafi  do  mediów,  „przebije  się”  i  „zaistnieje  w  środowisku
artystycznym”. Tymczasem bł. Jan Paweł II w swoim Liście do artystów przypomniał, że
artysta  musi  działać  nie  kierując  się  dążeniem  do  próżnej  chwały  ani  żądzą  taniej
popularności, ani tym mniej nadzieją na osobiste korzyści. Istnieje zatem pewna etyka czy
wręcz «duchowość» służby artystycznej,  która  ma swój  udział  w życiu  i  w odrodzeniu
każdego  narodu.  Prawdę  tę  doskonale  zrozumieli  artyści:  malarze,  rzeźbiarze,  poeci,
aktorzy, którzy najpierw w czasach rozbiorów, a potem ich następcy w latach 80-tych i 90-
tych XX w. przemierzali Polskę walcząc swoją sztuką o niepodległą i wolną ojczyznę. Starsi
z  pewnością  pamiętają,  gdy  w  dobie  stanu  wojennego  w  kościołach  i  salkach
katechetycznych  odbywały  się  wystawy,  deklamowano  wiersze  i  wystawiano  zakazane
przez  ówczesne  władze  sztuki  teatralne.  Swoje  natchnienie  czerpali  oni  z  prawdy,  o  tę
prawdę walczyli i ją przez swoją sztukę przekazywali.
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Warto o tym pamiętać właśnie dzisiaj, gdy sztuka – w wielu przypadkach - została 
skomercjalizowana, oderwana od prawdy stała się kiczem, odarta z piękna jedynie szokuje 
zamiast budzić podziw i wznosić duszę ku Bogu. 

                                      
              PLAKAT  KTÓRY STANĄŁ  OŚCIĄ  
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Obóz koncentracyjny z klocków Lego za ćwierć miliona zł 
 08-11-13 Jan Bodakowski 

Sztuka nowoczesna to nie tylko problem profanacji, takiej jaką ujawnił portal Prawy.pl w
Centrum  Sztuki  Współczesnej.  To  także  problem  marnowania  gigantycznych  pieniędzy
podatników. „Gazeta Finansowa” ujawniła w szeregu tekstów na co wydawane są nasze
pieniądze.W nr.42 „Gazety Finansowej” ukazał się niezwykle interesujący artykuł Bogdana
Konopki „Grupa trzymająca rynek sztuki”. Według autora artykułu Ministerstwo Kultury
rocznie  na  zakupy dzieł  sztuki,  głównie  współczesnej,  wydaje  100.000.000 złotych.  Na
wszelkie  inwestycje  do  2015  roku  Ministerstwo  planuje  wydać  1.500.000.000  zł.  „W
samym 2012 r. 41 instytucji podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymało 756 mln zł”.

Zdaniem Bogdana Konopki Muzeum Sztuki Nowoczesnej robi od lat zakupy dzieł sztuki
głównie w trzech zaprzyjaźnionych galeriach, i promuje głównie artystów z tymi galeriami
związanych – w tym i artystów fetowanych przez „Krytykę Polityczną”.

 Galerie z każdej sprzedaży mają zysk w wysokości 50%. Do 2015 Muzeum ma dostać z
Ministerstwa  „kilkadziesiąt  milionów złotych”.  Oficjalny  co  roczny  budżet  Muzeum to
8.000.000  zł,  „w  rzeczywistości  kwoty  przeznaczane  na  dodatkowe  projekty  (…)  są
znacznie  większe”Zgodnie  z  artykułem  z  „Gazety  Finansowej”  Muzeum  Sztuki
Nowoczesnej tworzy kolekcje, która ma ambicje „zmiany kanonu sztuki oraz wprowadzenia
do obiegu kultury w Polsce dzieł które (…) będą promować również budowanie wspólnoty
opartej na dialogu, otwartości i poszanowaniu innego”. Kolekcja Muzeum „ma pomagać
znaleźć kulturową orientację w szybko zmieniającym się świecie, stad nacisk położony na
dzieła, które tłumaczą współczesny świat, przemiany, jakie zachodzą w kulturze, polityce i
społeczeństwie”W kolejnym artykule „Kosztowne Muzeum Sztuki Nowoczesnej” Andrzej
Biernacki  stwierdził,  że  „ceny  zakupów  artystów  „po  linii”  do  MSN  są  zawyżone  w
stosunku do cen rynkowych”. 

Biernackiego  zbulwersowały  też  niezwykle  kosztowne  zakupu  dzieł  zagranicznych
artystów,  w  tym  instalacji  „filmowej  Arnouta  Mika”  która  kosztowała  479.000
złotych.Biernacki w swoim tekście ujawnia też, że miasto Warszawa co miesiąc na siedzibę
Muzeum wydaje 370.000 złotych, a „MSN wydaje milionowe sumy na aranżacje wystaw”
za granicą.  Dodatkowo miasto Warszawa wydało 9.000.000 złotych na projekt budynku
Muzeum z którego zrezygnowano.
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W wywiadzie przeprowadzonym przez Anetę Jóźwiak dla Gazety Finansowej nr.43-44 z 25
października  Marcel  Andino  Velez  zastępca  dyrektora  do  spraw komunikacji  i  rozwoju
Muzeum  Sztuki  Nowoczesnej  w  Warszawie  stwierdził,  że  celem  sztuki  nowoczesnej
prowokowanie do myślenia, wyzwala od schematów dnia codziennego.

Zdaniem wicedyrektora, Muzeum Sztuki Nowoczesnej buduje społeczeństwo obywatelskie,
wolne od „upiorów XIX wieku” [czyli zapewne nacjonalizmu - przyp. autora], otwarte na
świat [czyli zapewne kosmopolityczne].   Zdaniem Marcela Andino Veleza twierdzenie, że
szuka nowoczesna jest bezwartościowa to wyraz zaściankowości Polski „gdzie popisywanie
się  ignorancją  należy  do  sarmackiego  fasonu”.  A Muzeum Sztuki  Nowoczesnej  wydaje
pieniądze podatników na to „aby uczyli się [oni] otwartości na nowoczesny świat”.Muzeum
Sztuki  Nowoczesnej  wydaje  z  pieniędzy  otrzymanych  z  Ministerstwa  Kultury  do  3
milionów złotych rocznie. O maksymalnych sumach jakie są przeznaczane na kupowanie
dzieł  sztuki  nowoczesnej  najlepiej  świadczy  to,  że  Muzeum  za  „klocki  lego  ''Obóz
koncentracyjny'' Zbigniewa Libery” zapłaciło 55.000 euro - 250.000 zł kosztował (połowa
tej sumy pochodziła od prywatnych sponsorów).

Jan Bodakowski  fot. raster.art.pl

      
Nominacja Ministra Kultury:  Na festiwalu sztuki w Wenecji Polskę będzie
reprezentować…  Żydówka z Izraela 
Bogdan Zdrojewski, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej
nominował panią Yael Bartanie do reprezentowania Polski podczas 54. Międzynarodowego
Biennale Sztuki w Wenecji – podaje nowy portal Nowy Ekran – zapytując celnie: “Czyżby
w  naszej  ojczyźnie  nie  było  artysty  mogącego  godnie  nas  reprezentować?“Jak  podaje
oficjalna strona polskiego (?) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, izraelska
artystka będzie prezentować filmy, które:„otwierają wielowątkową dyskusję o syjonizmie,
polskim  antysemityzmie,  izraelskim  kolonializmie  oraz  stojących  za  nimi  mitach  i
fantazmatach.“                  [Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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  TWIERDZA  KRAKÓW FORT 12 
  POZBAWIONY MECHANIZMU  FINANSOWEGO   

    DLA KOGO  BYŁY  I SĄ  DOTACJE    W POLSCE 
   CZYLI  MECHANIZM  FINANSOWY 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
DEPARTAMENT FINANSOWY  DF/W-III/326/2012/BP Warszawa
 dn. 20.03.2012 r.  DF/68G /12 

Szanowny Panie,   (  odpowiedź  dla  Polskiej  Partii  Narodowej  i jej szefa  Leszka  Bubla )

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 06.03.2012 r. przesyłam w załączeniu informacje na
temat  środków  finansowych  przekazanych  przez  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego w latach 2009-2011 na realizację zadań z zakresu kultury żydowskiej,  tj.:  
1) wykaz zadań z zakresu kultury żydowskiej, które otrzymały dofinansowania w ramach
programów  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  latach  2009-2011,  
2)  informację  na  temat  środków  finansowych  przekazanych  przez  MKiDN  na  rzecz
żydowskich  przedsięwzięć  kulturalnych  i  projektów  inwestycyjnych  zrealizowanych  w
ramach  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  i
Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego,   3)  projekty  o  tematyce  żydowskiej
zrealizowane  przez  Narodowy  Instytut  Audiowizualny  i  Narodowe  Centrum  Kultury  -
instytucje  podległe  MKiDN -  w ramach działalności  statutowej,  4)  dotacje  podmiotowe
przekazane dla instytucji  żydowskich w latach 2009-2011,   5) wydatki przeznaczone na
budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach WPR.   Z poważaniem

                                                     
                                                                                        

CO  TO JEST  MECHANIZM  FINANSOWY  
                            dane  ze  strony www.mkidn.gov.pl/

  XI Priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Kultura i dziedzictwo
kulturowe - ma celu aktywne wspieranie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i
szkolnictwa artystycznego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim i
światowym.  Podejmowane  w  ramach  programu  działania  umożliwią  wykorzystanie
potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

2.  Program Kultura  (2007-2013) jest obecnie flagowym programem Unii Europejskiej
skierowanym bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie. Ogólnym celem Programu
jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym
dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia
kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie.
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 3.  Mechanizm Finansowy EOG, obok funduszy strukturalnych, stanowi największe
źródło  zewnętrznego finansowania  kultury w Polsce.  Środki  przeznaczone przez  trzy
kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegię, Islandię i Liechtenstein aktywnie
wspierają działania m.in. z zakresu kultury. W ramach nowej edycji Mechanizmów na lata
2009-2014 projekty z zakresu kultury mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu
„Konserwacja  i  rewitalizacja  dziedzictwa  kulturowego”  oraz  Programu  „Promowanie
różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

4.   Europa  dla  Obywateli  to  program  Unii  Europejskiej  wspierający  aktywne
obywatelstwo  europejskie.  Program  ten,  zaplanowany  na  lata  2007-2013,  dąży  do
zaangażowania obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji
europejskiej.

 5.  Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG  oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego został ustanowiony w celu aktywnego wspierania
współpracy  w  obszarze  kultury  pomiędzy  Polską  a  trzema  Państwami-Darczyńcami:
Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Fundusz będzie wspierał działania z zakresu sztuk
wizualnych,  muzyki  i  literatury,  zarządzania  kulturą  oraz  projektów  dotyczących
dokumentacji, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Konsultacje w sprawie pomocy państwa dla branży filmowej 
 www.mkidn.gov.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w publicznych konsultacjach dotyczących pomocy państwa
przeznaczonej na filmy i inne utwory audiowizualne. Konsultacje przeprowadza Komisja
Europejska. Potrwają do 14 czerwca 2012 roku. Wyniki konsultacji mają istotnie wpłynąć
na  ostateczny  kształt  Komunikatu  Komisji  Europejskiej  w  sprawie  pomocy  państwa
przeznaczonej  na  filmy  i  inne  utwory  audiowizualne.  Komisja  Europejska  planuje  w
projektowanym Komunikacie położyć nacisk na takie kwestie, jak:

-  ograniczenie zasady terytorialności w zakresie  wydatków związanych z produkcją;

– kontrolowanie  współzawodnictwa  pomiędzy  państwami  członkowskimi,  które
wykorzystują  pomoc  państwa,  by  przyciągać  zagranicznych  inwestorów,
realizujących duże produkcje;                                                                            

- inicjatywy Komisji, których celem jest poprawa obiegu filmów europejskich i zwiększenie
liczby  widzów,  co  przyniesie  korzyści  zarówno  europejskiemu  przemysłowi
audiowizualnemu,  jak  i  obywatelom.  Ponadto  Komisja  Europejska   zamierza  w swoich
działaniach,  wskazanych  w  Komunikacie,  uwzględnić  wszystkie  aspekty  produkcji
kinematograficznej, począwszy od zarysu fabuły filmu, a skończywszy na prezentowaniu go
publiczności.  Zgodnie z planem Komunikat ma zostać opublikowany w drugiej  połowie
2012  roku.     Uwagi  prosimy zgłaszać  za  pośrednictwem strony  internetowej  Komisji
Europejskiej:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_films/index_en.html
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Za zbrodnie, nie za pochodzenie. NSZ a Żydzi 
 22 października 2010  Dariusz Ratajczak   www.patriota.pl
  

Przedwojenny Obóz Narodowo-Radykalny był organizacją programowo wrogo nastawioną
do  Żydów.  W  "Deklaracji  Obozu  Narodowo-Radykalnego",  opublikowanej  w  dodatku
nadzwyczajnym "Sztafety"  (Warszawa,  15  kwietnia  1934  r.,  nr  13/19)  czytamy między
innymi: "Żyd nie może być obywatelem Państwa Polskiego i - póki jeszcze ziemie polskie
zamieszkuje  -  powinien  być  traktowany  jedynie,  jako  przynależny  do  państwa".  W
konsekwencji  Żydzi  winni  opuścić  Polskę,  gdyż  "odżydzenie  miast  i  miasteczek  jest
niezbędnym warunkiem zdrowego rozwoju gospodarstwa narodowego".                         

W okresie  okupacji  narodowi radykałowie  skupieni  w wojennej  mutacji  ONR -  Grupie
"Szańca" (jej siłą zbrojną był początkowo Związek Jaszczurczy, a następnie Narodowe Siły
Zbrojne  powstałe  z  połączenia  ZJ  i  części  Narodowej  Organizacji  Wojskowej)  nadal
podtrzymywali przedwojenne, negatywne stanowisko względem Żydów. Starali się jednak
tego wątku nie eksponować z kilku co najmniej przyczyn. Po pierwsze, NSZ do 1943 r. za
wroga głównego uważały Niemców (od klęski Wehrmachtu pod Stalingradem - Sowietów);
po wtóre, szeregi NSZ wypełniły się ludźmi o różnych poglądach politycznych; po trzecie
wreszcie,  żołnierze  NSZ  nie  pozostawali  obojętni  na  okupacyjną  tragedię  ludności
żydowskiej.Nie  uchroniło  to  niestety  organizacji  przed  propagandzistami  (krajowymi  i
emigracyjnymi)  przedstawiającymi  NSZ  jako  nieomal  bandę  antysemickich  maniaków
owładniętych ideą niszczenia wszystkiego co żydowskie.

Moim skromnym zdaniem jest to sąd głęboko krzywdzący NSZ, co postaram się udowodnić
na kilku przykładach. Na wstępie chciałbym zaprezentować relację ppłk. NSZ - Tadeusza
Boguszewskiego  (uważającego  się  zresztą  za...  piłsudczyka),  w  której  czytamy  m.in.:
"Stwierdzam jednak kategorycznie, że w latach 1939- 1947 tępiono we własnych szeregach
politycznych, w Związku Jaszczurczym i w Narodowych Siłach Zbrojnych wszelkie zapędy
antysemickie. 

Współczucie dla tępionego nieludzko narodu żydowskiego, pamięć na piętno antysemickie
z  lat  1934-1939  i  obawa  przed  własnoręcznym  włożeniem  broni  w  ręce  Moskwy  i
dygnitarzy (akowskich) w rodzaju Tatara,  Rzepeckiego, Sanojcy i legionu innych - były
gwarancją,  że  grupa  i  NSZ  będą  się  trzymać  jak  najdalej  od  jakichkolwiek  czynnych
wystąpień antyżydowskich!" Autor powyższej relacji opracował również pod kierunkiem
ówczesnego  dowódcy  NSZ  -  płk.  Kurcyusza  wytyczne  do  Akcji  Specjalnej  NSZ.  W
wytycznych  tych  wyraźnie  podkreślano,  iż  jakiekolwiek  wystąpienia  przeciwko  Żydom
miały być surowo karane.

Na miarę swoich możliwości żołnierze NSZ nieśli jednak pomoc zagrożonym utratą życia
Żydom.22  września  1943  we  wsi  Dąbrówka  (powiat  włoszczowski)  powstał  oddział
partyzancki NSZ pod dowództwem kpt. Władysława Kołacińskiego - "Żbika". Oddział ten
miał w swoichszeregach Żyda - lekarza, dr. Kamińskiego. Brat "Żbika" - Józef w okresie
istnienia getta w Piotrkowie utrzymywał z nim stały kontakt, a nawet organizował ucieczki
Żydów. 
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Na  jego  prośbę  kpt.  Kołaciński  wyprowadził  grupę  Żydów  (11  kobiet  i  2  dzieci)  z
piotrkowskiego cmentarza w lasy spalskie, a następnie przekazał gospodarzom z sąsiednich
wsi.Zdarzenie to tym bardziej godne jest podkreślenia, że kpt. "Żbik", który po wojnie nie
zaprzestał  swej  działalności  konspiracyjno-  niepodległościowej,  był  niejednokrotnie
oskarżany przez komunistyczną propagandę o dokonanie wraz z podkomendnymi w maju
1945 r. w Przedborzu masakry na bezbronnych Żydach. 

Prawdą jest, iż w tym czasie znajdowało się tam około 300 osób narodowości żydowskiej.
Jednak  akcja  represyjna  dotknęła  tylko  kilku  figurujących  na  liście  pracowników  UB
(Żydów i Polaków). 

Rozstrzeliwano  ich  nie  za  przynależność  narodowościową,  lecz  za  "tropienie  byłych
konspiratorów,  za  znęcanie  się  w  czasie  śledztwa  i  w  więzieniach,  głównie  na  byłych
żołnierzach-bojownikach".W  roku  1960,  staraniem  Ministerstwa  Obrony  Narodowej,
wydany został album poświęcony męczeństwu, walce i zagładzie Żydów polskich w latach
1939-1945. Jedno ze zdjęć w tym albumie przedstawia sztab Brygady Świętokrzyskiej NSZ
z  adnotacją  u  dołu,  że  brygada  ta  masowo  mordowała  Żydów.  Stwierdzenie  to  nie
odpowiada  prawdzie,  przeciwnie:  wiele  Żydówek zawdzięcza  życie  właśnie  dowództwu
Brygady,  które  5  maja  1945  r.  zdecydowało  się  wykonać  śmiałe  uderzenie  na  obóz
koncentracyjny w czeskim Holiszowie.                                                                          

Decyzja  ta  najprawdopodobniej  ocaliła  więźniarki-Żydówki,  które  miały  być  zgładzone
przez obozowe władze w momencie zbliżania się wojsk amerykańskich do Holiszowa.

Skąd wziął się zatem pogląd o "antysemickich zbirach z NSZ"? Pomijając kwestie czysto
propagandowe, wynika on moim zdaniem z niezrozumienia specyfiki walki toczonej przez
NSZ  w  czasie  wojny.  Jedną  z  jej  cech  przewodnich  (zresztą  pod  koniec  okupacji
niemieckiej)  było  zwalczanie  komunistycznych  band  w  kraju,  tak  aby  "wyczyścić
przedpole"  przed  spodziewanym  zajęciem  Polski  przez  Armię  Czerwoną.  Skład
narodowościowy owych band był niejednorodny. 

Nie brakowało w nich, obok Polaków i Rosjan, również Żydów. W momencie likwidacji
danej  bandy  przez  NSZ  ginęli  także  Żydzi,  ale  -  raz  jeszcze  podkreślam  -  nie  za
pochodzenie, a za działalność na szkodę Rzeczypospolitej.

Cóż,  zapewne oponenci  NSZ nie  przyjmą mego rozumowania  za  prawidłowe.  Niestety,
myślowy szablon: przedwojenne pogromy (same w sobie stanowiące rodzaj mitu) - wojenne
(w konsekwencji)  mordy w połączeniu z  wręcz histeryczną nienawiścią  do tej  wielkiej,
ponad 70-tysięcznej  organizacji,  ma nadal  wielu zwolenników.  Być może w ten sposób
starają się oni zapomnieć o swojej, niezbyt chlubnej, działalności przed i po 1945 roku.

Krystyna Kersten jako  historyk.
 Od dłuższego czasu jest czołową przedstawicielką lobby filosemickiego w sferze badań 
nad historią najnowszą. Mogły się o tym naocznie przekonać milionowe rzesze telewidzów 
oglądających 20 czerwca 1996 r. program Szczepana Żaryna o mordzie kieleckim 
Kerstenowa nie znając faktów, wykluczyła by były dowody, że w czasie zajść kieleckich 
ubowcy byli przebrani za andersowców.
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W tendencyjności i fałszowaniu historii zaprawiała się za młodu. W 1965 wydała na wiele
lat swe najważniejsze "dzieło" - panegiryczną książkę o marionetkowej agenturze Sowietów
- PKWN-ie. W książce z werwą wychwalała "mądrą politykę obozu demokratycznego" (!!!)
i  piętnowała Armię Krajową, która "dyskredytowała politykę władz ludowych w oczach
narodu" (K.Kersten: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII-31 XII 1944, 
Lublin  1965,  s.  94).  Na  s.  100  oskarżała  podziemie  o  "podsycanie  dezorientacji  i
nieufności", na stronie dalej pisała o "zastraszaniu ludności przez polityczne podziemie". 

Wszystko to Kersten pisała o czasie, kiedy wojska sowieckie z pomocą NKWD tysiącami
wywoziły na Syberię najlepszych patriotów polskich, zdradziecko wyłapywały AK-owców.
Demaskowała  "kompleks  antyrosyjski"  (s.  188),  reakcyjny  "świat  odchodzący  w
przeszłość"  (s.  222).  Zapewniała  w  skrajnym  ówczesnym  żargonie:  Doświadczenia
kilkudziesięciu lat historii rewolucyjnego ruchu robotniczego nauczyły polskich komunistów
doceniania leninowskiej zasady sojuszników w rewolucji (s. 205).

Prawdziwe ujście dla swej tendencyjności znalazła w odpowiednim przedstawianiu historii
stosunków  polsko-żydowskich  pod  kątem  ciągłego  tropienia  "brzydkiej  choroby"
antysemityzmu (por.  tekst  Kerstenowej w "Rzeczypospolitej" z  15-16 września 1990).  I
tropi  ten  "antysemityzm  per  fas  et  nefas",  posuwając  się  czasami  do  najskrajniejszych
nieprawd.  Na przykład w "Polityce" z 8  czerwca 1996 r.  artykuł  Kerstenowej  pt.  Ręka
Polaka o pogromie kieleckim został  zilustrowany kilkoma zdjęciami, mającymi pokazać
rzekome okrucieństwo polskiego tłumu. 

Na  nieszczęście  dla  Kerstenowej  czytelnicy  szybko  zdemaskowali  żałosną  wpadkę  -
rzekomo zdjęcie przedstawiające Polaków zabijających Żydów w Kielcach zidentyfikowano
jako zdjęcie publikowane już ponad 15 lat temu, w 1979 roku w wydawnictwie "Stein and
Day", z oryginalnym podpisem  Litwini mordujący Żydów na ulicach Kowna. Na zdjęciu
wyraźnie widać postacie dwóch osób ubranych w niemieckie mundury (por. uwagi  Jana
Engelgarda:  Oblicza  antypolonizmu ("Myśl  Polska"  21  lipca  1996  i  pogmatwane,
nieporadne tłumaczenie się red. "Polityki" z 15 czerwca 1996, s. 74).

Pospieszne pisanie na akord często już gubiło Kerstenową. Na przykład w książce Polacy,
Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd 1939-68 (Warszawa 1992), starając się maksymalnie
pomniejszyć liczbę Żydów, którzy opuścili ZSRR wraz z armią Andersa, podała ich liczbę
na zaledwie 1 300 osób (s. 60). Zapomniała jednak co przekłamała i na s. 67 na pisała już o
3  400  żołnierzach  Żydach,  na  s.  69  o  około  4  tysiącach.  Książka  Kerstenowej  to
rzeczywiście jedna wielka antologia półprawd i ćwierćprawd, tyle że wyszły spod pióra
autorki. Począwszy od przedziwnych proporcji książki. 

W 185-stronicowej książce o latach 1939-1968 Kerstenowa prześlizguje się na zaledwie
trzech stronach nad sprawą antypolskiej kolaboracji z Sowietami wielkiej części Żydów w
latach 1939-1941. 
Za to próbuje gołosłownie sugerować, że w ogóle chodzi tu o jakiś "polski mit o Żydach
pod  okupacją  sowiecką",  o  deformację  wynikłą  z  wyolbrzymienia  jednych  zjawisk,  a
pozostawienia w cieniu innych. 
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Wszystko wbrew licznym świadectwom dokumentującym fakty kolaboracji Żydów, w tym
raportu  Jana  Karskiego  z  lutego  1940  roku  (w  przygotowanej  do  druku  rozszerzonej
znacznie wersji moich Dziejów grzechu z "Naszej Polski" na ponad 35 stronach omawiam
rozliczne przykłady kolaboracji Żydów na Kresach w latach 1939-1941).
W tej samej książce Kerstenowa robi,  co może dla pomniejszenia liczby Żydów w UB,
twierdząc, że stanowili oni jakoby tylko 1,7 proc. ogółu pracowników bezpieki. Milczy o
faktach  dowodzących  absolutnego opanowania  "wierchuszki"  urzędów bezpieczeństwa i
samego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przez  Żydów-ubeków,  których liczba
lawinowo wzrastała. 

W tej samej książce na ponad 50 stronach Kerstenowa robi, co może dla zamulenia całej
prawdy o mordzie kieleckim, akcentując, że nie ma przekonywających dowodów na temat,
kto był rzeczywistym sprawcą wydarzeń. By za to zaakcentować tym silniej, jaką to rolę w
wydarzeniach mogły zagrać polskie fobie, zacofanie kieleckiej ludności, "uprzedzenia, mity,
korzeniami sięgające średniowiecza". 

Polacy są zresztą u Kerstenowej zawsze za wszystko winni. W "Myśli Polskiej" z 16-31
stycznia 1993 pisano o telewizyjnym filmie Akcja Wisła autorstwa K.Kersten jako o filmie
"jednostronnym i  antypolskim".   Znając  skrajną tendencyjność K.Kersten na niekorzyść
Polski  i  Polaków,  jej  fanatyczne  tropienie  "polskiego  antysemityzmu",  można  tylko
ubolewać,  że  tego  typu  "badaczka"  niejednokrotnie  reprezentowała  stronę  polską  w
rozmowach z historykami izraelskimi. I to jak "reprezentowała"! 

Zapytajmy, czy to jest całkiem normalne, kiedy historyk Krystyna Kersten, po powrocie z 
dwustronnego spotkania historyków polskich i izraelskich w Tel Awiwie publicznie chwaliła
się tym, że będąc członkiem polskiej delegacji: nawiasem mówiąc o wiele silniej 
akcentowałam fakty obciążające Polaków (cyt. za: Anatomia półprawd. Rozmowa z prof. 
Krystyną Kersten z Instytutu Historii PAN, "Przegląd Tygodniowy", 2 luty 1992).
www.jerzyrobertnowak.com

DO KOGO NALEŻĄ  KINA W POLSCE 

6,06 mln zł - to ubiegłoroczne zarobki  Moshe Greidingera, prezesa mediowej spółki Cinema 
City International   największego w Europie  Wchodniej oraz w  Izraelu    operatora  kin 
wielosalowych. 

 Inni rekordziści dostali niewiele mniej.  Posiada  sieć  multipleksów  w  7  krajach
 ( 6  multipleksów w  Polsce  )  dla  ponad  100  mln  ludzi.  Zatrudnia  wyłącznie  samych  Żydów  
i  posiada  przedstawicielstwo w  Warszawie   ul.  FOSA  37. 
Spółka poprzedniczka Cinema City została utworzona w 1930 roku przez rodzinę Greidingerów,
która otworzyła pierwsze kino w Hajfie, w Izraelu w 1931 roku. W latach 80. Spółka jako pierwsza
zbudowała sieć multipleksów w Izraelu. W latach 90. Spółka wchodziła na kolejne rynki Europy
Środkowej i  Wschodniej, zaczynając od Węgier (1997), poprzez Czechy (1998), Polskę (2000),
Bułgarię (2003) i Rumunię (2007). Jednocześnie od 2010 r. Spółka rozwijała również w krajach
swojej działalności dystrybucję filmów i reklamę w kinach. Na początku 2011 roku Cinema City
przejęła sieć kin Palace Cinemas w Czechach, na Węgrzech i w Słowacji, która stała się siódmym
krajem działalności Spółki. Cinema City wkroczyła w rok 2011 jako trzeci pod względem wielkości
operator kin w Europie.
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Nagrody i wyróżnienia

W 6. edycji konkursu Złota Strona Emitenta Cinema City International otrzymała najwyższe wyniki
w kategorii "Spółek Zagranicznych".  Jest to druga nagroda Spółki, tym razem osiągnięta za nową
stronę  internetową  uruchomioną  w  2011  roku.  W  konkursie  wzięły  udział  wszystkie  spółki
publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (854 strony internetowe).
6. edycja została rozszerzona o dodatkowe kryteria oceny stron, które mogą ułatwić użytkownikom
znalezienie informacji w sposób bardziej intuicyjny i wygodny. 

W  pierwszym  etapie  konkursu   celem  jest  ocena  stron  internetowych  w  trzech  obszarach:
komunikacji z inwestorem, zawartości i użyteczności serwisu. Oceniającymi ze stojącym na czele
kapituły  komitetu  byli  Roman  Młodkowski,  Dyrektor  i  Redaktor  Naczelny  TVN  CNBC  oraz
przedstawiciele  Banku  Pekao  SA,  Stowarzyszenia  Inwestorów  Indywidualnych,  Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Polskiej Agencji
Prasowej, Interactive Advertising Bureau Polska, Instytutu Rynku Kapitałowego, WSE- Research
SA, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Grupy Etendard Sp. z o.o. oraz K2 Internet SA.
                                                                        
Tytuł  WSE  IR  Leader  2012  został  przyznany  Cinema  City  International  w  pierwszej  edycji
konkursu  zorganizowanego  przez  Giełdę  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  na  najlepsze
relacje  inwestorskie  wśród  spółek  zagranicznych.  Konkurs  był  podzielony  na  trzy  etapy.  W
pierwszym etapie oceniane były strony internetowe spółek, w drugim etapie oceniano komunikacje
z mediami, a w trzecim jakość komunikacji z inwestorami instytucjonalnymi, indywidualnymi oraz
z analitykami, a także poszanowanie praw akcjonariuszy w spółce. 

Oceniającymi  byli  przedstawicieli  Stowarzyszenia  Inwestorów Indywidualnych,  Stowarzyszenia
Emitentów  Giełdowych,  Izby  Zarządzających  Funduszami  i  Aktywami,  Izby  Gospodarczej
Towarzystw Emerytalnych, Giełdy Papierów Wartościowych oraz gazety „Parkiet”.
Podczas 15ej edycji konferencji WallStreet w Zakopanem Cinema City International otrzymała tytuł
„Spółka  Roku  2011”  przyznawaną  po  raz  pierwszy  przez  Stowarzyszenie  Inwestorów
Indywidualnych.  Nagroda  została  przyznana  za  najlepsze  relacje  inwestorskie  dla  inwestorów
indywidualnych i w uznaniu długoletniej komunikacji prowadzonej przez naszą spółkę skierowanej
do inwestorów indywidualnych w Polsce.
http://cinemacity.nl
udzi kontrowersje.

Prof. Israel Gutman 

Z  wielkim  żalem  żegnamy  zmarłego  1  października  2013  roku  w  Jerozolimie  członka
Kolegium Programowego Muzeum II Wojny Światowej, profesora Israela Gutmana. Był on
dla  nas  nie  tylko  wybitnym  znawcą  dziejów  Żydów  i  historii  Zagłady,  na  którego
życzliwość zawsze mogliśmy liczyć, ale także niekwestionowanym autorytetem moralnym.
Jako świadek ludobójstwa popełnionego na narodzie żydowskim, uczestnik powstania w
getcie warszawskim i więzień niemieckich obozów koncentracyjnych doskonale rozumiał,
jak  wielkie  znaczenie  ma  dla  współczesnego  świata  propagowanie  wiedzy  o  II  wojnie
światowej.Po wojnie wyemigrował do Izraela, gdzie studiował historię; zrobił doktorat na
temat  żydowskiego  ruchu  oporu  w  getcie  w  Warszawie.  Pracował  następnie  na
Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a w latach 1975-1993 w Instytucie Yad Washem
w Jerozolimie kierował międzynarodowym zespołem badającym historię Holokaustu. Był
też  szefem  historyków  tego  ośrodka,  a  od  roku  2000  doradcą  Yad  Vashem  do  spraw
akademickich.
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W roku 1961 był świadkiem w procesie Adolfa Eichmanna.

Gutman  był  doktorem honoris  causa  Uniwersytetu  Warszawskiego;  doradzał  polskiemu
rządowi  w  kwestiach  dotyczących  historii  Holokaustu.  W  latach  2000-2012  był
wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a także członkiem Komitetu
Naukowo-Badawczego Muzeum Pamięci Holocaustu w USA.

 Został uznany za jednego z najważniejszych historyków zajmujących się Holokaustem.
Otrzymał m.in. Nagrodę Federacji Żydów Polskich. Dziełu temu poświęcił dużą część swego
życia. Wykładał historię Zagłady na uniwersytetach izraelskich i amerykańskich, pełnił kierownicze
funkcje w Ośrodku Badawczo-Naukowym Yad-Vashem w Jerozolimie,  w latach 2000-2012 był
wiceprzewodniczącym  Międzynarodowej  Rady  Oświęcimskiej.  Opublikował  wiele  prac
naukowych na  temat  Zagłady,  a  także  historii  Żydów polskich.  Pod  jego  redakcją  ukazała  się
monumentalna Encyklopedia Holokaustu (The Encyclopedia of the Holocaust, t. I-IV), która
mimo  upływu  ponad  20  lat  pozostaje  do  dziś  kluczowym  kompendium  wiedzy  o
tragicznych losach Żydów podczas II wojny światowej. Swoją działalnością naukową Israel
Gutman  przyczynił  się  do  wydatnego  poszerzenia  wiedzy  na  temat  przyczyn  i
mechanizmów Zagłady. Przede wszystkim jednak dawał świadectwo prawdzie.

Czego pan Israel Gutman nie rozumie
26.08.2009  

Stalinizmu i w szerszym rozumieniu komunizmu do nazizmu rzeczywiście porównywać się nie da.
Po pierwsze  dlatego,  że  komunizm nigdy nie  został  pokonany na  polu  walki.  Stalin  -  jeden z
największych  zbrodniarzy  w  historii  ludzkości  był  przecież  zwycięzcą  II  wojny  światowej.  A
historię piszą właśnie oni. Zresztą nie chodzi tylko o Stalina - kości pomordowanych przez innych
wyznawców tej zbrodniczej ideologii bieleją na większości kontynentów tej planety. Nie było tam,
co trzeba jednak przyznać nazistowskiego planu i organizacji. Wystarczyło w komunizm uwierzyć,
lub też po prostu wykazać się sprytem i mieć szczęście - aby zajść w hierarchii władzy bardzo
wysoko.
Argumentacja Israela Gutmana, którą przytacza "Fakt" brzmi jednak dziwacznie - i czuć iż
autor  tych  słów  próbuje  dobrać  po  prostu  fakty  pod  z  góry  założoną  tezę.  Z  trudem
maskując prawdziwą podstawę swojej opinii:

Nie można ich jednak ze sobą zrównywać, zwłaszcza komunizmu z hitleryzmem. Stalin,
owszem,  był  odpowiedzialny  m.in.  za  Katyń,  ale  to  dzięki  niemu  wygrano  potyczki  z
nazistami, które zadecydowały o ostatecznym zwycięstwie świata nad Trzecią Rzeszą. A
Hitler mordował w wierze, że jest nadczłowiekiem.

Słowa, których Israel Gutmann boi się wypowiedzieć brzmią prosto - nie można zrównywać
hitleryzmu ze stalinizmem, ponieważ Stalin nie mordował Żydów. To smutne,  że w ten
sposób  może  myśleć  przedstawiciel  narodu  tak  doświadczonego  przez  okrucieństwo  i
niesprawiedliwość.  Stalin  owszem  -  był  odpowiedzialny  za  Katyń,  za  Wielki  Głód  na
Ukrainie,  za mordowanie własnego narodu,  za wywózki na Syberię,  za pakt z  Hitlerem
przez który w ostateczności zginęły miliony Rosjan.
Stalin być może był mordercą, szaleńcem, zbrodniarzem równym najgorszym tyranom w
historii - ale nie mordował Żydów. W Rzeszy Hitlera Żydom nie dano żadnych szans - a
takie szanse dał im Związek Sowiecki. Tak brzmi rzeczywiste przesłanie byłego dyrektora
Yad Vashem. Smutne to i tragiczne przesłanie.     
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   Bo Israel Gutmann zapomniał, że krzywda żadnego narodu nie jest bardziej wyjątkowa.
Żadne życie nie jest więcej warte od innego a żadna śmierć bardziej straszna.

Nie  obwiniałbym  Israela  Gutmana, gdyby  gdzieś  w  głębi  serca  zachował  za  to  pewną
wdzięczność dla komunistycznych zbrodniarzy. 
Polscy żołnierze też służyli pod Napoleonem, który do dziś pamiętany jest w naszym kraju
jako wyzwoliciel - bo przyniósł on nadzieje na suwerenność Rzeczpospolitej. Szarża pod
Samosierrą stała się jedną z legend polskiej historii - mimo, że nasi kawalerzyści odbierali
tam wolność innemu narodowi.

Nie  obwiniałbym  za  taką  postawę  Israela  Gutmana.  Tak -  wielu  Żydów  służyło
komunizmowi  i  stalinowskiemu  aparatowi opresji.  Ale  -  robili  to  jako komuniści  -  tak
zawsze odpowiadałem tym, którzy obwiniali naród żydowski współwiną za komunistyczne
zbrodnie. Komunista bowiem nominalnie nie miał ojczyzny ani narodowości. Co więcej -
nie było wtedy jeszcze Izraela. Osądzanie kogoś po więzach krwi i DNA byłoby właśnie
pośmiertnym zwycięstwem Hitlera. Nie - dla mnie wszyscy współwinni komunistycznych
zbrodni nie byli Gruzinami, Polakami, Żydami. Byli komunistami.
Ale dziś broniąc komunizmu i Stalina Israel Gutman staje się już kimś zupełnie innym. Jest
przedstawicielem  konkretnego  narodu.  Szefował  konkretnej  instytucji  dla  pamięci  i
tożsamości tego narodu niezwykle ważnej.
W sądzie każdemu przysługuje obrońca. Ale dziś nie jesteśmy w sądzie. Dziś, relatywizując
zbrodnie komunizmu i stalinizmu Israel Gutman, staje w pełni świadomie obok zbrodniarzy
tych (tej) ideologii. I musi zrozumieć - że tak samo jak inne narody wydały już wyrok na
Stalina i  innych - mają moralne  prawo wydać wyrok na wszystkich, którzy staną w ich
obronie.Stalin i komunizm ocalili życia wielu Żydów. Czy jednak warto dziś stawać razem z
nimi? Gdyby przynajmniej  robili  to  świadomie,  z  rozmysłem,  chcąc Żydom z czystego
serca pomóc - zrozumiałbym. Tego przecież wymagałby honor.
W tym jednak przypadku panie Gutman - nie warto. Ale każdy ma wolną wolę i decyduje o 
swoich czynach. Nie należy jednak zapominać - że za każdy czyn trzeba będzie ponieść 
konsekwencje.
http://latolemingow.salon24.pl/121940,czego-pan-israel-gutman-nie-rozumie

Szkalowanie  Polaków w  filmach made in USA  

 2013-04-29 

Strona  j-dar.ca to wyszukiwarka Żydów w przemyśle filmowym. Cymes dla wszystkich
Żydów  i  antysemitów.  Pozwala  ona  sprawdzić  jaki  odsetek  Żydów  był  wśród  osób
pracujących nad filmem, i  kto z  ekipy jest  Żydem.  Wyszukiwarka została  stworzona w
ramach Żydowskiego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Dominująca pozycja Żydów w Hollywood nie jest dla nikogo tajemnicą – pisał o niej w
swojej  książce  „Tajemnice  Zakonu  Synów  Przymierza”  Emmanuela  Ratier.  Była  ona
wielokrotnie  wykorzystywana  do  prowadzenia  przez  środowiska  żydowskie  swoich
kampanii  propagandowych. Żydowska loża masońska B’nai B’rith i  powołana przez nią
Liga Przeciw Zniesławianiu Anti-Defamation League rozpowszechniały w „amerykańskiej
sieci kinowej i telewizyjnej ”fabularyzowany dokument” zatytułowany ”Holocaust”, 

                                                                 43.

javascript:void(0)
javascript:void(0)


w którym fikcja mieszała się z historycznymi realiami do tego stopnia, że nie można było
już odróżnić, co jest prawdą, a co zmyśleniem” (w wywiadzie dla Naszego Dziennika Jerzy
Robert Nowak stwierdził że „Aż 128 milionów telewidzów oglądało sztandarowy przykład
antypolonizmu – amerykański serial telewizyjny “Holocaust”, w którym znalazło się kilka
scen potwornie wręcz zafałszowujących obraz Polaków w czasie II wojny światowej. 

Najohydniejsza z nich była scena pokazująca, jak to rzekomo oddział polskich żołnierzy w
mundurach z orzełkami na rogatywkach (!) wchodzi w 1943 roku do warszawskiego getta,
by  dokonać  okrutnej  egzekucji  na  mieszkających  tam  Żydach.”).  B’nai  B’rith  przesłał
senatorom scenariusz filmu wraz z samym filmem, oraz w 11.000.000 amerykańskich szkół
rozpowszechnił broszurę propagandową opartą na serialu.

 „Sieć NBC, w porozumieniu z Amerykańskim Komitetem Żydowskim, kontrolowanym
przez B’nai B’rith, rozpowszechniła także przewodnik do filmu Holocaust”.

Według  Emmanuela  Ratier  B’nai  B’rith  zachęcała  przemysł  rozrywkowy  do  produkcji
filmów o złych białych terrorystach (szalonych naukowca współpracujących z wpływowymi
nazistami,  skinami,  chrześcijańskimi  fundamentalistami,  przeciwnikami  wysokich
podatków). Podobne działania B’nai B’rith podjęła w latach osiemdziesiątych w Europie
zachodniej.Temat  traktowania  Hollywood  jako  instrumentu  propagandy  poruszył  też  w
swojej książce „Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-1945” profesor historii
z Central Connecticut State University M. B. B. Biskupskiego.Podczas II wojny światowej
produkcja filmowa w USA byłą kontrolowana przez Biuro do spraw Filmów (Bureau of
Montion Pictures) będące częścią Urzędu Informacji Wojennej (Office of War Information). 

Każdy  film  był  przez  urzędników  cenzurowany.  Większość  amerykańskich  urzędników
Informacji Wojennej była komunistami. Przekaz propagandowy amerykańskich filmów był
całkowicie  kontrolowany  i  kierowany  przez  amerykańskie  władze.  Hollywood  był
instrumentem propagandy rządowej.                                                                                 

Urząd  Informacji  Wojennej  wymagał  by  filmy  kreowały  pozytywny  wizerunek  ZSRR,
Polska była  nieobecna w filmach lub by przedstawiano ją  w złym świetle (bo istnienie
Polski podważało wiarygodność ZSRR).

Podczas  wojny  administracja  wymagała  od  filmowców  zachowania  politycznej
poprawności wobec wszystkich nacji – prócz Polaków których filmowcy mogli bezkarnie
szkalować.W  wyniku  kinowej  propagandy  Amerykanie  ogromnym  szacunkiem  darzyli
ZSRR, a Polska napełniała  ich odrazą.  Powszechnie uważano że  Polacy chcą zniszczyć
aliantów. Sympatie dla sowietów były tak silne że Amerykanie przesyłali dary sowietom.

Było kilka powodów szerzenia przez Hollywood antypolskiej i prosowieckiej propagandy:
zinfiltrowanie Hollywood przez komunistów i sowietów, prosowieckie sympatie prezydenta
USA Roosevelta  i  innych  władz  USA,  pogarda  Roosevelta  dla  Polski,  niechęć  Żydów
wobec  Polski  i  ich sympatie  prosowieckie,  przemilczanie  przez  Amerykanów prawdy o
zbrodniach sowieckich (powodowane unikaniem przez Amerykanów wyrzutów sumienia z
powodu wspierania sowietów).

Dziś  ukrywaną  przyczyną  niechęci  Hollywood  do  Polski  i  Polaków była  dominacja  w
przemyśle  filmowym  Żydów  „pochodzących  z  Europy  Wschodniej,  którzy  nie  mieli
sympatii dla Polski”. 
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Wśród olbrzymiej ilości Żydów z ziem polskich tworzących amerykański przemysł filmowy
najbardziej znanymi byli bracia Warner, Samuel Golwyn, Luis Mayer, Ernst Lubitsch. W
1936 roku „na  86  ważnych producentów hollywoodzkich  54  było  Żydami”.  Podczas  II
wojny światowej Żydzi z Hollywood manifestowali swoją miłość do Armii Czerwonej. 

Żydzi  w  amerykańskim  przemyśle  filmowym  zadbali  by  Żydzi  byli  częstym  tematem
filmów. Zawsze przedstawiano ich jako

W filmach o Polsce amerykański przemysł filmowy cynicznie kłamał twierdząc że Polacy
nie podjęli walki i że nie istniał polski ruch oporu. Hollywood kreował przedwojenną elitę II
RP na zepsutych, bezdusznych, gardzących ludźmi, proniemieckich arystokratów. Polacy
byli przez Hollywood ukazywani jako ciemni, leniwi, głupi. 

Polscy chłopi (inaczej niż sowieccy) byli ukazywani jako ponurzy, wrodzy i ciemni. Według
amerykańskiego  przemysłu  filmowego  w  1939  roku  Polacy  tchórzliwie  przegrali  z
Niemcami  W  1939  polska  armia  według  Hollywood  miała  charakteryzować  się
bezsensownymi atakami kawalerii na niemieckie czołgi. Polski rząd na uchodźstwie został
przez  amerykańskich  filmowców ukazany  jako  banda  pasożytów.  Hollywood  fałszował
rzeczywistość  ukazując  w  filmach:  uroki  życia  na  Kresach  pod  sowiecką  okupacją,
zdobycie Monte Casino przez Amerykanów, brak polskiego ruchu oporu czy polskiej armii
na zachodzie. Kino amerykańskie głosiło że Polska by być normalnym krajem musi odciąć
się  od  swej  patologicznej  przeszłości  (obrzydliwej,  arystokratycznej  i  zdegenerowanej).
Kłamstwa  zawarte  w  filmach  powtarzali  recenzenci.  Hollywood  w  latach  1939-1945
przedstawiał II RP jako kraj rządzony przez „skorumpowany, reakcyjny reżim, tchórzliwie
próbujący polityki appeasementu wobec nazistów. 

Kraj  ”zacofanych  chłopów,  sprzedajnych  sklepikarzy,  śmiesznych  arystokratów””.  Kraj
dręczący  Ukraińców  marzących  o  życiu  w  ZSRR,  dla  których  wyzwoleniem  było
wkroczenie Armii Czerwonej w 17 września. Kraj który przegrał szybko w 1939 roku z
powodu  ataków  kawalerii  na  czołgi  i  masowej  kolaboracji  z  nazistami.  Polacy  byli
przedstawiani przez amerykański przemysł filmowy jako: nazistowscy kolaboranci, tchórze
uciekający przed Niemcami, miernoty.                                                                             

Swoje  filmy  dokumentalne  produkowała  też  armia  amerykańska.  Robili  je  lewicowcy
według  scenariuszy  lewicowców.  Filmy  te  zawierały  liczne  antypolskie  kłamstwa
(natychmiastowa klęska Polski w 1939 roku, ataki polskiej kawalerii na niemieckie czołgi,
powszechna kolaboracja w Polsce, 17 września był misją pokojową) i ukrywały prawdę (o:
sojuszu  ZSRR  z  Niemcami,  aneksji  państw  Bałtyckich  do  ZSRR,  wojnie  z  Finlandią,
okupacji Rumuni przez ZSRR, istnieniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie).

Jan Bodakowski
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   ZAROBKI LUDZI SHOW-BIZNESU

DO 50 ZŁ za zdjęcie dostaje wrocławski fotograf robiący ujęcia garnków, ręczników, kinkietów i 
innych towarów prezentowanych w gazetkach wielkich sieci handlowych - drugie tyle kasuje 
zwyczajowo jego agencja.                                                                    
OD 70 DO 100 ZŁ otrzymuje tancerka erotyczna w Szczecinie za wyginanie się przy rurze w takt 
jednej dłuższej bądź dwóch krótszych piosenek; do tego napiwki od widzów.
100 `ZŁ za godzinę zajęć dostaje pisarz zatrudniony przez szkołę twórczego pisania - jest takich w 
Polsce kilka. Najstarsza, Studium Literacko-Artystyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, chwali 
się zatrudnieniem takich literatów jak Marek Bieńczyk, Michał Rusinek, Piotr Sommer czy Agata 
Tuszyńska.                                             
OK. 100 ZŁ płaci redakcja tabloidu za "zwykłe" zdjęcie celebryty - np. na "ściance"; fotografowie 
sprzedający ujęcia gwiazd przyłapanych in flagranti mogą dyktować nawet stukrotnie wyższe 
stawki.
250 ZŁ - tyle zarabia młody początkujący didżej podczas weekendowej nocy w toruńskim klubie.
280 ZŁ dostała za humoreskę "Kto to jest ten Jan Olik?" mieszkająca w Olsztynie pisarka Tamara 
Bołdak-Janowska nominowana do nagród Nike, Angelus i Cogito.
450 ZŁ kosztuje wykonanie niewielkiej rzeźby przez znanego na lokalnym rynku koszalińskiego 
artystę.
500 ZŁ płaci pisarzowi o znanym nazwisku redakcja "Wyborczej", gdy zamawia u niego 
okolicznościową notatkę z powodu czyjejś śmierci, podsumowania roku w literaturze lub premiery 
filmu.
600 ZŁ za wieczór dostaje w Warszawie tancerz tzw. kubista - pląsa w centralnym punkcie 
dyskoteki (zwykle na kwadratowym podwyższeniu - stąd nazwa), sprawiając wrażenie świetnie się 
bawiącego.
650 ZŁ za sześciogodzinne prowadzenie warsztatów w Sopocie (plus zwrot kosztów dojazdu i 
obiad w restauracji na plaży) otrzymał autor powieści kryminalnych.
750 ZŁ - średnia stawka za jedno spotkanie autorskie z popularnym pisarzem z Trójmiasta. W 
przypadku spotkań na prowincji dochodzi zwrot kosztów podróży i hotelu.
1344 ZŁ - płaca zasadnicza początkującego aktora teatru lalkowego w Kielcach - w tym dodatek 
wyrównawczy (kilkaset złotych), wypłacany, gdy aktor nie gra spektakli.
1,5 TYS. ZŁ honorarium odebrał plastyk startujący w konkursie na plakat Dni Filmu 
Dokumentalnego "Rozstaje Europy".
1,8 TYS. ZŁ - tyle dostaje co miesiąc na rękę tancerz/tancerka z zespołu Mazowsze.
1,8 TYS. ZŁ - tyle średnio trzeba zapłacić didżejowi za wesele.
2 TYS. ZŁ - średni zarobek fotografa za sesję ślubną.
2 TYS. ZŁ miesięcznie zarabia Jan Makowiecki, rzeźbiarz ludowy z Szubina w woj. kujawsko-
pomorskim.
2147 ZŁ zarabia co miesiąc "na brudno" chórzysta Filharmonii Krakowskiej.
OD 2417 DO 3353 ZŁ zarabia miesięcznie muzyk z orkiestry Filharmonii Krakowskiej.
2461 ZŁ to gaża najmniej zarabiającego aktora teatru dramatycznego w Kielcach.

2,5 TYS. ZŁ dostał stołeczny fotograf za wykorzystanie jego zdjęcia na okładce tygodnika opinii.
2,5 TYS. ZŁ odebrał bydgoski malarz za sportretowanie dwojga dzieci zamawiającego obraz 
(olej/płótno metr na metr).
2,5 TYS. ZŁ - tyle dostaje co miesiąc grafik komputerowy projektujący strony albumów w małym 
wydawnictwie turystycznym. Artysta jest absolwentem ASP i pracuje na umowie-zleceniu od 
niespełna roku.
2670 ZŁ otrzymuje scenograf zatrudniony na etacie w krakowskim teatrze Groteska.
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OD 2,7 TYS. DO 6 TYS. ZŁ dostaje za miesiąc muzyk z zespołu grającego w lokalu w Krynicy-
Zdroju.
3 TYS. ZŁ - tyle płacono za jeden dzień zdjęciowy Ani Piszczałce, 20-letniej uczestniczce 
programu "Top Model".
3 TYS. ZŁ za jeden występ w "Tańcu z gwiazdami" zapłacił Polsat Klaudii Halejcio, aktorce 
znanej m.in. z seriali "13 posterunek", "Pierwsza miłość", "Na dobre i na złe" oraz "Złotopolscy".
OK. 3 TYS. ZŁ płaci fotografikowi magazyn dla mężczyzn za pełne i wyłączne prawa do 
rozbieranej sesji typu "playmate". Modelka dostaje więcej.                                                       
3,5 TYS. ZŁ - tyle zarabia w Teatrze Narodowym aktorka Małgorzata Kożuchowska. Dwa razy 
więcej otrzymuje za każdy dzień zdjęciowy na planie serialu "Rodzinka.pl", w którym gra panią 
domu.

PRZECIĘTNIE 3,5 TYS. ZŁ kasuje fotoreporter za czterozdjęciowe fotostory zamieszczone w 
tygodniku opinii. Aby fotoreportaż mógł powstać, artysta musi dać redaktorom około tuzina zdjęć 
do wyboru.
3,6 TYS. ZŁ - średni zarobek miesięczny brutto aktora teatru lalkowego w Kielcach.
4 TYS. ZŁ - dzienna gaża aktora Cezarego Żaka w serialu "Ranczo".
OD 4,4 TYS. DO 5996 ZŁ odbiera miesięcznie etatowy aktor w krakowskim teatrze Groteska.
4,4 TYS. ZŁ kosztuje jednorazowy występ popularnego kabaretu z Koszalina na plażowym 
evencie.
OK. 4,5 TYS. ZŁ miesięcznie zarabia w teatrze aktorka Danuta Stenka. Tyle samo otrzymuje za 
dzień zdjęciowy na planie serialu "Lekarze".
5 TYS. ZŁ rocznie otrzymuje od ZAIKS-u znany raper. To kwota za wykorzystanie jego utworów 
w mediach i na legalnie organizowanych imprezach z muzyką. Poza tym artysta dużo koncertuje.
5 TYS. ZŁ dostaje za dzień na planie serialu "Rodzinka.pl" aktor Maciej Musiał, odtwórca roli 
Tomka Boskiego.

ŚREDNIO 6 TYS. ZŁ miesięcznie zarabia architekt wnętrz prowadzący własną jednoosobową 
firmę w Tarnowie.
7 TYS. ZŁ - dzienna stawka aktorki Małgorzaty Sochy w serialu "Przyjaciółki".
7 TYS. ZŁ pensji, a do tego 5 tys. zł za "każdy występ i opracowanie artystyczne" - to stawka dla 
dyrygenta powstającej filharmonii w Gorzowie.
7,5 TYS. ZŁ i więcej zarabia zatrudniony na umowę o dzieło dyrygent w Filharmonii Krakowskiej.
8 TYS. ZŁ to stawka discopolo-dance'owego zespołu Basta za jeden koncert.
8 TYS. ZŁ dostała wymieniona już wyżej Małgorzata Socha za pojawienie się na uroczystym 
otwarciu luksusowego butiku w Warszawie.

GWIAZDOR 
8961 ZŁ zarabiał w 2012 r. dyrektor teatru Łaźnia Nowa Bartosz Szydłowski, laureat wielu 
krajowych nagród za działalność kulturalną. Dodatkowo dyrektor otrzymuje wynagrodzenie za 
wyreżyserowane spektakle: od 7 do 25 tys. zł.

OK. 9 TYS. ZŁ to stawka za napisanie - i zazwyczaj też poprawienie - 45-minutowego odcinka 
serialu zamawianego przez TVP.
10 TYS. ZŁ tyle dostała za noc spędzoną na planie "Tańca z gwiazdami" aktorka Beata 
Tyszkiewicz.
10 TYS. ZŁ to cena, za jaką aktor Maciej Zakościelny przepracowywał dzień na planie serialu 
"Czas honoru" - w roli Bronka Woyciechowskiego.
10 TYS. ZŁ za występ w "Tańcu z gwiazdami" dostała prezenterka telewizyjna Karolina Szostak.
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OD 10 TYS. ZŁ wzwyż dostaje muzyk sesyjny za stworzenie podkładu do reklamy. Stawka idzie w
górę, gdy reklama wykorzystywana jest za granicą. Kontrakt obejmuje sprzedaż praw do utworu na 
12 miesięcy, jeżeli spot reklamowy emitowany jest dłużej - należą się kolejne pieniądze, zwykle już
o połowę mniejsze.
10-25 TYS. ZŁ - jednorazowe honoraria scenografów "za dzieło" w Teatrze im. J. Słowackiego w 
Krakowie.
 oprac. pg   http://wyborcza.pl/
                                                                           
Ile za dzień zdjęciowy dostaje Agnieszka Dygant? 
Ile Magda Gessler zgarnia na reklamach?

Nie jest tajemnicą, że zarobki gwiazd show-biznesu są wysokie. 
Kiedyś najwięcej zarabiały gwiazdy muzyki, które za koncerty dostawały gigantyczne 
honorarium. Czasy jednak się zmieniły i teraz najlepiej zarabiającymi gwiazdami są osoby, które 
biorą udział w reklamach. “Gazeta Wyborcza” przygotowała nowy cykl o zarobkach ludzi kultury, 
jak i gwiazd show-biznesu. Wyróżniliśmy z rankingu najbardziej gorące nazwiska! Kto zarabia 
najwięcej?
 Szymon Majewski – 3 miliony złotych za reklamę PKO BP.
Zespół Piersi – 2,5 miliona złotych za koncerty, na których grali swój hit “Bałkanica”.
Doda – 1 milion 150 tysięcy zgarnęła za reklamę jednego ze sklepów RTV i AGD, występ na 
festiwalu w Sopocie oraz za serię koncertów w ramach trasy “Anty Tour”.
Donatan i Cleo – 1 milion złotych za koncerty, po sukcesie jaki przyniósł im występ na Eurowizji.
Marek Kondrat – 1 milion za udział w reklamie jednego z banków.
Anna Mucha – 800 tysięcy. Tyle w ubiegłym roku zarobiła aktorka za pracę w “M jak miłość” 
i udział w reklamach.
Marta Żmuda-Trzebiatowska – 750 tysięcy dostała aktorka za kontrakt z firmą produkującą 
kosmetyki do włosów.
Zakopower – 735 tysięcy. Zyski z koncertów.
Magda Gessler – 550 tysięcy zarobiła na reklamie środka poprawiającego trawienie.
Monika Brodka – 500 tysięcy za reklamowanie antyalergicznych preparatów do twarzy.
Czesław Mozil – 425 tysięcy zarobił w 2012 roku na koncertach.
Edyta Górniak – 420 tysięcy na reklamie kosmetyków do twarzy oraz koncertach.
Kasia Zielińska – 400 tysięcy zarobiła na reklamie lodów.
Maja Sablewska – 300 tysięcy za kontrakt z firmą produkującą tusze do rzęs.
Alicja Bachleda-Curuś – 100 tysięcy za pojawienie się gościnnie w programie “X-Factor”.
Kayah – 100 tysięcy za koncert noworoczny.( raz  na  rok daje  jakieś  możliwości żywieniowe  )
Agnieszka Dygant – 12 tysięcy złotych zgarnia za dzień zdjęciowy na planie “Prawa Agaty”.
Robert Kozyra – 15 tysięcy złotych otrzymywał za każdy odcinek programu “Mam talent”.
Andrzej Grabowski – 18 tysięcy złotych za każdy odcinek “Tańca z gwiazdami”.
Niektóre kwoty naprawdę przyprawiają o zawrót głowy. Nic tylko zostać gwiazdą 
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 POLSKA  PARTIA  NARODOWA
                             
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
DEPARTAMENT FINANSOWY 
DF/W-III/326/2012/BP
Warszawa, dn. 20.03.2012 r.
DF/68G  /12                                   
Szanowny Panie, 
W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 06.03.2012 r.  przesyłam w załączeniu informacje na temat
środków finansowych  przekazanych  przez  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w
latach  2009-2011  na  realizację  zadań  z  zakresu  kultury  żydowskiej,  tj.:  
1)  wykaz  zadań  z  zakresu  kultury  żydowskiej,  które  otrzymały  dofinansowania  w  ramach
programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2009-2011, 

2) informację na temat środków finansowych przekazanych przez MKiDN na rzecz żydowskich
przedsięwzięć  kulturalnych i  projektów inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,  
3)  projekty  o  tematyce  żydowskiej  zrealizowane  przez  Narodowy  Instytut  Audiowizualny  i
Narodowe Centrum Kultury -  instytucje podległe MKiDN - w ramach działalności statutowej,  
4)  dotacje  podmiotowe  przekazane  dla  instytucji  żydowskich  w  latach  2009-2011,  
5) wydatki przeznaczone na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach WPR.
Z poważ�aniem

Wykaz zadań z zakresu kultury żydowskiej, które otrzymały dofinansowania w 
ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2009-
2011:

Rok 2009 
(Kolejno: Nazwa wnioskodawcy, Nazwa zadania, Miejscowość wnioskodawcy, Kwota 
decyzji)
Fundacja Badań Europejskich, Wydanie i promocja książki - „Wspomnienia żydowskie z 
dystryktu”, Kraków, 5 000 zł 
Fundacja Rozwoju Kultury Żydowskiej w PL, 7. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmów o 
Tematyce Żydowskiej 2009, od 2003 r., Warszawa, 50 000 zł                  
Fundacja Shalom, Festiwal Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera, Warszawa, 250 000 zł 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Wystawa „Malarstwo Żydów Polskich”, Kazimierz
Dolny, 25 000 zł 
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja 5/2008 numeru pisma „Zagłada 
Żydów. Studia i materiały”, Warszawa, 40 000 zł 
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja książki pt. „Żydzi w Powstaniu 
Warszawskim 1944”, Warszawa, 26 415 zł 
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, 19. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, 
Kraków, 300 000 zł 
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie (oferta), 
Kraków, 250 000 zł.

RAZEM: 666 415 zł
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Rok 2010 

(Kolejno: Nazwa wnioskodawcy, Nazwa zadania, Miejscowość wnioskodawcy, Kwota decyzji)
Archiwum Państwowe w Łodzi, „Digitalizacja i udostępnienie w Internecie materiałów       
archiwalnych dotyczących ostatnich 12 miesięcy „Litzmanstadt getto”, Łódź, 52 500 zł 
Fundacja „Pro Arte”, XII Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA, Wrocław, 63 000 zł 
Fundacja Judaica, Program Literacki Centrum Kultury Żydowskiei w Krakowie, Kraków, 59 940 zł 
Fundacja Shalom, Festiwal Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera, Warszawa, 250 000 zł 
Fundacja Shalom, Kwartalnik literacko-artystyczny prezentujący kulturę jidysz, Warszawa, 147 225
zł 
Fundacja Shalom, Żydowski Uniwersytet Otwarty, Warszawa, 30 000 zł                                

Fundacja Shalom, Modernizacja wystawy „I ciągle widzę ich twarze”, Warszawa, 55 000 zł 
Fundacja Shalom, Zakup wyposażenia do Fundacji Shalom na prowadzenie działalności, Warszawa,
42 000 zł       
                                                               
Gmina Chmielnik, Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego ,,Świętokrzyski Sztetl” w budynku
zabytkowej synagogi w Chmielniku, Chmielnik, 1 000 000 zł 
Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Wystawa czasowa „Z dziejów miasteczka w 
kolorze niebieskim. O społeczności żydowskiej Żyrardowa i okolic”, Żyrardów, 25 000 zł 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, „W synagodze i w domu” - wystawa sreber 
żydowskich, Kazimierz Dolny, 25 000 zł 
Stowarzyszenie Festiwal Kultury, Żydowskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej (oferta), Kraków, 400 
000 zł 
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, 20. Festiwal Kultury Żydowskiej, Kraków, 300 000 
zł 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Polscy Sprawiedliwi - multimedia na portalu, 
Warszawa, 164 567 zł 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Wydawanie „Kwartalnika Historii Żydów” w 2010 
roku, Warszawa, 32 801 zł 
Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, 7. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy, 
Warszawa, 50 000 zł 
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Żydowski Salon Literacki, Kraków, 6 854 zł.

RAZEM: 2 501 662 zł

Rok 2011 
(Kolejno: Nazwa wnioskodawcy, Nazwa zadania, Miejscowość wnioskodawcy, Kwota decyzji)
Fundacja „Pro Arte”, XIII Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA, Wrocław, 58 500 zł          
Fundacja Judaica, Program Literacki Centrum Kultury Żydowskiei w Krakowie, Kraków, 67 100 zł 
Fundacja Shalom, Festiwal Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera, Warszawa, 250 000 zł 
Fundacja Shalom, Wydawanie „Żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce”, Warszawa, 130 
400 zł 
Fundacja Shalom, Dialog poetów, Warszawa, 20 000 zł                                                               
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja książki T. Markiel, A. Skibińska pt.
„Zagłada domu Trinczerów, Gniewczyna, powiat Przeworsk”, Warszawa, 17 900 zł 
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja zapisków relacji Symchy Binema 
Motyla pt. „Do moich ewentualnych czytelników”, Warszawa, 16 000 zł 
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Publikacja 7/2011 numeru rocznika „Zagłada 
Żydów. Studia i Materiały”, Warszawa, 40 000 zł 
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Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Żydowski Związek Wojskowy - trudna 
historia, Warszawa, 27 900 zł 
Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie - edycje w
latach 2011-2013, Kraków, 600 000 zł 
Stowarzyszenie Midrasz, Wydanie czasopisma społeczno-kulturalnego „Midrasz”, Warszawa, 44 
500 zł 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Wydawanie „Kwartalnika Historii 
Żydów” w 2011 roku, Warszawa, 17 200 zł.

RAZEM: 671 600 zł

Informacja nt. środków finansowych przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na rzecz żydowskich przedsięwzięć kulturalnych i projektów inwestycyjnych 
zrealizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego:                                                                             

(Realizator projektu, Nazwa projektu, Kwoty środków przekazanych (kolejno) w latach 2009-2010-
2011)
Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskiej w Warszawie, Spotkania, 0,00 - 185 851,00 - 
463 641,87 zł
Gmina Wrocław, Oratorium Dawid i Batszeba w Polsce i w Norwegii, 0,00 - 362 360,00 - 495 
357,26 zł
Fundacja BENTE KAHAN z siedzibą we Wrocławiu, Życie Żydów w Oslo i we Wrocławiu - 
wystawa, 0,00 - 400 000,00 - 116 300,00 zł; Rewaloryzacja Synagogi „Pod Białym Bocianem” w 
ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń, 1 509 554,40 - 5 248 454,26 - 510 
853,78 zł                                                            
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie, Rewitalizacja renesansowej 
synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności, 793 246,96 - 3 
566 070,61 - 1 521 311,17 zł.
RAZEM, 2 302 801,36 - 9 762 735,87 - 3 107 464,08 zł                                              
Projekty o tematyce żydowskiej zrealizowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny i Narodowe 
Centrum Kultury - instytucje podlegle MKiDN - w ramach działalności statutowej: 

Narodowy Instytut Audiowizualny w latach 2009-2011 zrealizował następujące projekty: 

1) Cykl „Opowieści Żydów polskich” publikowany w latach 2010-2011 na łamach czasopisma 
internetowego Dwutygodnik.com. Cykl oparty jest na materiałach zebranych przez Ankę Grupińską
i jej współpracowników w ramach projektów historii mówionej. Każdy odcinek jest portretem 
osoby lub próbą uchwycenia jakiegoś aspektu życia polskich Żydów - obrazem instytucji, 
zdarzenia, zjawiska. Cykl został sfinansowany przez NInA w kwocie: 6 211 zł; 
2) Budowa bazy danych o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Ratujących bez 
medalu - projekt Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, realizowany w 2010 
roku w ramach programu Zasoby Cyfrowe. Projekt został sfinansowany przez NInA w kwocie: 164 
567 zł;
3) Zabezpieczenie, digitalizacja i udostępnienie szerokiej publiczności niezwykle cennej kolekcji 
zdjęć znajdującej się w zbiorach Fundacji Shalom - kolekcji „I ciągle widzę ich twarze”, liczącej 
6,5 tys. zdjęć. Projekt został sfinansowany przez NInA w ramach programu Dziedzictwo Cyfrowe 
2011 w kwocie: 105 968 zł;
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4) Digitalizacja i udostępnienie w otwartym Internecie 3 tys. judaików ze zbiorów Muzeum Historii
Żydów Polskich i żydowskiego Instytutu Historycznego. Projekt został sfinansowany w ramach 
WPR Kultura+ w roku 2011 w kwocie 631 158 zł. 

Narodowe Centrum Kultury w latach 2009-2011 zrealizowało następujące projekty: 
Rok 2009 
1. Wsparcie realizacji filmu Macieja Pawlickiego i Arkadiusza Gołębiewskiego „Historia 
Kowalskich” o Polakach ratujących Żydów - 39 210,00 zł 
2. Program Bajit Chadysz - Spotkania z kulturą żydowską - 30 000,00 zł 
3. VII Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz - 
40 000,00 zł 
4. Dni Kultury Żydowskiej - 35 198,27 zł 
5. Ogólnopolski konkurs o historii i kulturze Żydów - 20 000,00 zł 
                                                                    
Rok 2010 
1. Obchody 100-lecia urodzin Ireny Sendlerowej - umowa z Fundacją Shalom - 50 000,00 zł 
2. Ogólnopolski konkurs o historii i kulturze Żydów - umowa z Fundacją Shalom - 40 000,00 zł 
3. Publikacja „Żydzi w walce-opór i walka z faszyzmem w latach 1939-1945” - 8 000,00 zł 
4. Opracowanie i publikacja 6/2010 numeru rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i 
Materiały” - 60 000,00 zł                                                                                                                        
5. Konferencja międzynarodowa pt. „Ten jest z ojczyzny mojej, jest człowiekiem - Polscy 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” - 34 419,43 zł                                                        
Koncepcja, zorganizowanie i przeprowadzenia cyklu wystaw poświęconym polsko-żydowskiej
pamięci - Projekt Próżna 2010 - 38 318,96 zł 
7. Spektakle teatralne oparte na legendach żydowskich pod roboczym tytułem „Legendy 
żydowskie” - 70 000,00 zł 
8. Gala oraz seminarium kultury żydowskiej (rozpoczęcie Festiwalu Warszawa Singera) - 200 
000,00 zł 

Rok 2011 

l. Projekt Próżna na Chłodnej - wystawa w ramach Festiwalu Warszawa Singera - 60 000,00 zł;
2. Życie za życie: „Dziewczynka w zielonym sweterku” - zakup licencji do płyty z filmem 
dokumentalnym do tomu pamiętników Krystyny Higier - 
18 450,00 zł;
3. III tom Żydzi w Walce - współwydanie III tomu wspomnień uczestników walk zbrojnych i ruchu
oporu Żydów w latach 1939-45 pod roboczym tytułem „Żydzi w Walce 1939-45” - 8 708,29 zł; 
4. Akustyczny spacer po miasteczku, którego już nie ma pt. „To mogło wydarzyć się także i teraz”, 
poświęcony historii żydowskich mieszkańców Kazimierza Dolnego - 7 000,00 zł.
Wykonanie - dotacje podmiotowe przekazane w latach 2009-2011 
(Instytucja, Rok: 2009, 2010, 2011, Razem)
ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY, 3 600 000 - 3 855 000 - 3 645 000 - 11 100 000 zł; 
132.
MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH, 1 213 000 - 1 300 000 - 
1 340 100 - 3 853 100 zł;
TEATR ŻYDOWSKI w Warszawie, 1 552 000 - 1 552 000 - 1 587 000 - 
4 691 000 zł;

razem: 6 365 000 - 6 707 000 -   6 572 100 - 19 644 100 zł.

                                                                52.



Wieloletni Program Rządowy 
(Wykonanie planu wydatków przeznaczonych na realizację programów wieloletnich) 

BUDOWA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 
2009 r.: 5 milionów   575  tys.   000 zł, 
2010 r.: 25   milionów 772  tys.   000 zł, 
2011 r.: 26   milionów   195  tys.   000 zł. 
Sporządziła: 
Anna Kukawska
Grzegorz Szymański 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
Warszawa, 26 marca 2012 r.

W  nawiązaniu  do  pańskiego  pisma  z  dnia  6.  marca  2012  r.  uprzejmie  informuję,  że:
Dotacje  służące  podtrzymaniu  i  rozwojowi  tożsamości  kulturowej  oraz  języka  regionalnego
przyznaje  Ministerstwo  Administracji  i  Cyfryzacji  (MAiC).  W 2010  roku  na  realizację  zadań
związanych  z  mniejszością  żydowską  w  Polsce  przekazano  kwotę  840.300  zł,  w  2011  -
1.024.682,90 zł, a w 2012 r. - 1.296.200 zł. W załączeniu znajdzie Pan listę zadań wspartych w
latach 2010-2011 z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (wcześniej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji).                                                                                              

  Z dotacji MAiC finansowane są między innymi: wydawanie prasy i publikacji książkowych dla
mniejszości żydowskiej; festiwale, koncerty, spotkania, konferencje i odczyty (w tym działalność
Chóru Żydowskiego „Clil”); zajęcia o charakterze edukacyjnym skierowane zarówno do dzieci, jak
i dorosłych; działalność bibliotek udostępniających zbiory w języku jidysz i hebrajskim; uroczyste
obchody rocznic istotnych dla narodu żydowskiego. 

Imprezy kulturalne  organizowane przez  mniejszości  narodowe i  etniczne  są  również  wspierane
finansowo przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Listy wszystkich podmiotów, które
uzyskały wsparcie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępne są
na stronie internetowej resortu pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/ (zakładka Finanse, następnie
Programy  Ministra,  i  dalej  Programy  MKiDN  2010,  Programy  MKiDN  2011).
Konkursy na realizację zadania publicznego w celu wspierania inicjatyw edukacyjnych na rzecz
mniejszości narodowych i etnicznych co roku przeprowadza Ministerstwo Edukacji Narodowej. W
latach 2010-11 wśród beneficjentów nie było organizacji żydowskich. Tegoroczny konkurs zostanie
rozstrzygnięty w kwietniu. 
Projekty  adresowane  do  mniejszości  żydowskiej  organizuje  także  Ministerstwo  Spraw
Zagranicznych  (MSZ).  Są  to  między  innymi  podróże  studyjne  młodzieży  izraelskiej  czy
przedstawicieli  diaspory  żydowskiej.  MSZ  wspiera  też  międzynarodowe  konferencje  na  temat
historii i  kultury. Działania te nie mają jednak formy dotowania organizacji lub ich działalności
statutowej.  Projekty realizowane są wspólnie z partnerami zagranicznymi (np. Jewish Historical
Association of Greater Washington, American Association for Polish Jewish Studies). 

MSZ  organizuje  również  Konkurs  Ministra  Spraw  Zagranicznych  „Współpraca  w  zakresie
dyplomacji publicznej”, do którego zgłaszane są projekty dotyczące m.in. zbliżania kultur. Ogółem
w latach 20 l 0-20 11 udzielono wsparcia 15 projektom dotyczącym tematyki żydowskiej na łączną
sumę 1,12 mln zł. 
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Lista  zadań  służących  podtrzymaniu  i  rozwojowi  tożsamości  kulturowej
mniejszości żydowskiej w 2012 r. wspartych z budżetu Ministra Administracji i
Cyfryzacji  

Nazwa  wnioskodawcy/Tytuł  zadania/Kwota  dotacji  
Fundacja  im.  prof.  Mojżesza  Schorra/Obsługa  finansowo-księgowa/5500,00  
Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne  Żydów  w  Polsce/Bieżąca  działalność  Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego  Żydów  w  Polsce  -  2012  r./116800,00  
Stowarzyszenie Dzieci  Holocaustu w Polsce/Dotacja  podmiotowa na koszty utrzymania
Stowarzyszenia/10000,00  
Fundacja Jewish Community Centre/Wniosek o dotację podmiotową na rok 2012/4000,00 
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Dotacja
podmiotowa  na  działalność  statutową/12000,00  
Stowarzyszenie  Chór  Żydowski  „CUL”/Dofinansowanie  kosztów  obsługi  finansowo-
księgowej i kosztów usług telekomunikacyjnych Stowarzyszenia/6000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika Słowo 
Żydowskie Dos Jidysze Wort w 2012 r./240000,00 
Stowarzyszenie MIDRASZ/MIDRASZ - Czasopismo Żydowskie/145000,00 
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP/Czasopismo „Almanach Żydowski 
2012/2013”/20000,00 
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dofinansowanie bieżącej działalności 
stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego)/20000,00 
                                                                                                                                            

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra/”Przeszłość drogowskazem ku przyszłości? O życiu 
żydowskim w prasie przedwojennej”/5000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Remont ośrodka szkoleniowo-
edukacyjnego TSKŻ w Śródborowie - 2012 r./246000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Digitalizacja zbiorów archiwalnych 
TSKŻ w tym prasy i druków ulotnych - 2012 r./15000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie 
tradycji narodu żydowskiego - 2012 r./65000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię 
narodu żydowskiego - 2012 r./65000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Edukacja dzieci i młodzieży - Jidysz 
oczami dziecka - 2012 r./20000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Prowadzenie biblioteki i czytelni - 
zbiory w językach jidysz i polskim w 2012 r./15000,00 
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego/Rozbudowa portalu internetowego POUN. 
Dziedzictwo Polskich Żydów: województwa dolnośląskie i lubuskie/10000,00 
Stowarzyszenie MIDRASZ/XV Dni Książki Żydowskiej/20000,00 
Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael/Organizacja V Festiwalu Kultury 
Żydowskiej „Zachor - kolor i dźwięk” 2012 w Białymstoku/20000,00 
Gmina Wyznaniowa Żydowska/Moja żydowska Warszawa - Majn jidysze Warsze/20000,00 
Fundacja SHALOM/Kursy języka jidysz i warsztaty piosenki/15200,00 
Fundacja SHALOM/Program Edukacyjny Centrum Kultury Jidysz/15000,00                         
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Fundacja SHALOM/Ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych „Historia i kultura Żydów polskich” - X edycja oraz dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów „Na wspólnej ziemi” - VI edycja/50000,00 
Fundacja SHALOM/Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz, 
odbywających się podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera/25000,00 
Fundacja SHALOM/Cykl zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Fundacji Shalom/20000,00                                                                   
Fundacja SHALOM/X Seminarium Języka Jidysz i Kultury Żydowskiej/24000,00 
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Żydowska Biblioteka im. Remu/10000,00 
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/A Majse 1 Bajka - druga edycja/15000,00 
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste
obchody 69 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/2 100,00 Fundacja PRO ARTE 
2002/XIV Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA/39600,00 

Dotacje służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości 
żydowskiej przyznane z budżetu Ministra SWiA w 2011 r. 

Nazwa wnioskodawcy/Tytuł zadania/Kwota dotacji 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika „Słowo 
Żydowskie”/Dos Jidisze Wort w 20 II roku/240000,00 
Stowarzyszenie MIDRASZ/Midrasz - Pismo Żydowskie/151 500,00 
Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce/Dotacja podmiotowa na koszty utrzymania 
Stowarzyszenia/10000,00 
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce/Wydawanie „Kwartalnika Historii 
Żydów” w roku 2011/30000,00 
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”/Dofinansowanie bieżącej działalności 
stowarzyszenia (działalność chóru żydowskiego)/15000,00                                                     

Stowarżysżenie Cho� r Z�ydowski „CLIL”/Dofinansowanie kosżto� w obsługi finansowo-
księgowej i kosżto� w usług telekomunikacyjnych/Stowarżysżenia/7200,00 
Stowarżysżenie Cho� r Z�ydowski „CLIL”/Dofinansowanie wydania płyty/16000,00            
Stowarżysżenie Z�ydo� w Kombatanto� w i Posżkodowanych w II Wojnie 
S1wiatowej/Dotacja podmiotowa na dżiałalnos�c� statutową/12000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Żydów w Polsce w 20 II r. dotacja podmiotowa/120000,00 
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Czulent - Stowarzyszenie/5000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Zorganizowanie i prowadzenie biblioteki dla 
zbiorów w językach jidysz i polskim w 20 II r./22 959,00                                                                     
 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w
Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego - 2011 r./65000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię narodu 
żydowskiego - 2011 r./65000,00 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Edukacja dzieci i młodzieży - Jidysz oczami 
dziecka - 2011 r./ 

27 000,00 
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Stowarzyszenie MIDRASZ/XIV Dni Książki Żydowskiej/23620,00 
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego/Rozbudowa portalu internetowego POLIN. 
Dziedzictwo Polskich Żydów: województwa pomorskie i zachodniopomorskie/12800,00 
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra/Wirtualna wystawa „Profesor Mojżesz Schorr - człowiek 
postępu”/8000,00 
Fundacja PRO ARTE/XIII Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA/40000,00 
Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa/Obchody świąt żydowskich/8000,00 
Fundacja SHALOM/Program zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji
Shalom/20000,00 
Fundacja SHALOM/Kursy języka i jidysz i warsztaty piosenki/18300,00 
Fundacja SHALOM/IX Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidysz/28000,00 
Fundacja SHALOM/Program edukacyjny Centrum Kultury Jidysz Fundacji Shalom/15000,00 
Fundacja SHALOM/Cykl spotkań, warsztatów i wykładów poświęconych kulturze jidysz, 
odbywających się podczas/Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera/35000,00 
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Wydanie książki 
pl. „Żydzi w walce 1939-1945” - Opór i walka z faszyzmem tom 11/12000,00 
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste 
obchody 68 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/2500,00                                                         
Z�ydowskie Stowarżysżenie CZULENT/Z�ydowska Biblioteka im. Remu/14803,90 

Dotacje służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości 
żydowskiej przyznane z budżetu Ministra SWiA w 2010 r. 

Nazwa wnioskodawcy/Tytuł zadania/Kwota dotacji 
Stowarzyszenie MIDRASZ/„Midrasz - Czasopismo Żydowskie”/148000,00 zł 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Żydów w Polsce w 2010 r./
120 000,00 zł 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydawanie miesięcznika „Słowo 
Żydowskie”/Dos Jidisze Wort w 2010 roku/235000,00 zł 
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP/Czasopismo „Almanach Żydowski 
2010/2011”/20000,00 zł 
Stowarzyszenie Chór Żydowski „CUL”/Dotacja podmiotowa: dofinansowanie kosztów obsługi 
finansowo-księgowej i kosztów usług telekomunikacyjnych Stowarzyszenia/9000,00 zł           117.
                                                                                                                                                             
Stowarżysżenie Cho� r Z�ydowski „CUL”/Dofinansowanie bież�ącej dżiałalnos�ci stowarżysżenia 
(dżiałalnos�c� cho� ru ż�ydowskiego)/10000,00 żł 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Rocznice upamiętniające historię narodu 
żydowskiego - 2010 r./   60000,00 zł 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody 60 rocznicy powstania Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce - 2010/25000,00 zł
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji 
narodu żydowskiego - 2010/60000,00 zł 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce/Wydanie albumu z okazji 60 rocznicy 
powstania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w/Polsce - 2010/20000,00 zł 
Fundacja SHALOM/Ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
„Historia i kultura Żydów polskich” - IX edycja oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
„Na wspólnej ziemi” - V edycja/30000,00 zł 
Fundacja SHALOM/VIII Międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka 
jidysz/23000,00 zł       
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Fundacja SHALOM/Kursy języka jidysz w Warszawie i Łodzi/15000,00 zł 
Fundacja SHALOM/Blok zajęć o tematyce żydowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji 
Shalom/10000,00 zł 
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Wydanie książki 
pt. „Żydzi w walce 1939-1945 - Opór i walka   143.
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej/Uroczyste 
obchody 67 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim/
2500,00 zł 
Stowarzyszenie MIDRASZ/Publikacja książkowa pt. „Zapomniana dekada”/
9700.00 zł 
Stowarzyszenie MIDRASZ/XIII Dni Książki Żydowskiej/23100,00 zł 
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/„A maise/Baika” - książka dla najmłodszych 
dzieci/10000,000

                     DRASTYCZNA  ZMIANA  WIZERUNKU 
                         CENTRUM  KULTURY W  LUBLINIE
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100  milionów  na cmentarz  żydowski od Sejmu i Ministra  100  milionów  na cmentarz  żydowski od Sejmu i Ministra  
Glińskiego Glińskiego 

Sejm przyjął w piątek ustawę dotyczącą przekazania z budżetu państwa 100 milionów złotych
dotacji na fundusz wieczysty Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, z którego 
finansowane będą prace konserwatorskie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie. 

Za  Ustawą  o  dotacji  przeznaczonej  na  uzupełnienie  kapitału  wieczystego  Fundacji
Dziedzictwa  Kulturowego,  dochody  z  inwestowania  którego  przeznaczone  są  na
konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 głosowało 416 posłów, 4
było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

33 hektary dziedzictwa narodowego

Przed głosowaniem poseł  Robert  Winnicki  (poseł  niezrzeszony -  red.),  odnosząc  się  do
zapisanej  w  ustawie  dotacji  na  konserwację  Cmentarza  Żydowskiego,  mówił  -  Kresy
Wschodnie to połowa naszej tożsamości narodowej, połowa naszego dziedzictwa, a niestety
są  pomijane w polityce  kulturowej  państwa polskiego po 1989 roku.  Dodał  też,  że  nie
doczekaliśmy się  Muzeum Kresów Wschodnich  na  miarę  tego zjawiska  w Warszawie  i
odpowiedniego  uhonorowania  w  wielu  podręcznikach  szkolnych  całego  dziedzictwa
kresowian. 

-  Tymczasem  za  poprzedniej  kadencji  jest  200  milionów  złotych  na  Muzeum  Historii
Żydów Polskich, dzisiaj  znajduje się 100 milionów na Cmentarz Żydowski.  Organizacje
żydowskie naprawdę są bogate i mogą sobie sfinansować swoje dziedzictwo kulturowe, a
Kresy Wschodnie cały czas są zapominane - dodał poseł Winnicki.  Odpowiadając na to
wystąpienie, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że ustawa ta jest bardzo
ważna.  -  Wreszcie  te  33  hektary  polskiego  dziedzictwa  narodowego  -  polskiego  i
żydowskiego,  dziedzictwa Żydów polskich -  będzie  podlegało cywilizowanej  ochronie  i
doprowadzimy ten cmentarz do porządku - mówił. Szef MKiDN zapowiedział też zakup w
tym roku Pałacu Lubomirskich w Lublinie na rzecz tworzonego właśnie przez ministerstwo
kultury  Muzeum  Ziem  Wschodnich  Dawnej  RP.  -  Dbamy  o  dziedzictwo  wszystkich
obywateli Rzeczpospolitej czy innej narodowości. Jesteśmy wrażliwi na całość polskiego
dziedzictwa narodowego - podkreślił.

Stała i profesjonalna opieka nad cmentarzem

Jak  napisano  w  uzasadnieniu  projektu  ustawy  autorstwa  PiS,  Cmentarz  Żydowski  w
Warszawie nie  posiada systematycznej  opieki  i  ochrony,  stabilnego systemu planowania
pilnych prac remontowych i konserwatorskich, rozwiązania problemu zieleni. "W efekcie
dochodzi  do  stopniowej  degradacji  jednego  z  najważniejszych  zespołów  zabytkowych
Warszawy" - wskazano. "Niniejsza ustawa ma pomóc w zapewnieniu stałej, profesjonalnej
opieki  nad  cmentarzem  i  zachowanymi  na  nim  pomnikami  nagrobnymi.  Dzięki
zaangażowaniu  finansowemu  Rzeczpospolita  Polska  uratuje  materialną  pamiątkę  po
eksterminowanej  społeczności  żydowskiej  i  potwierdzi  swoją  dotychczasową  politykę
ochrony pamięci ofiar drugiej Wojny Światowej" - podkreślono. 
Zgodnie z ustawą, podstawą wypłacenia dotacji w wysokości 100 milionów złotych w 2017
roku  jest  umowa zawarta  między  Ministerstwem Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  a
Fundacją Dziedzictwa Kulturowego.
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 Jak mówiła podczas czwartkowej debaty nad projektem poseł sprawozdawca Elżbieta Kruk
(PiS), to Fundacja Dziedzictwa Kulturowego określi, na jakie cele mogą być wydatkowane
środki; w szczególności chodzi o odbudowę oraz renowację zniszczonych obiektów, w tym
konserwację  nagrobków  i  pomników  nagrobnych  oraz  renowację  muru  cmentarza;
konserwację ścieżek i alejek, rewaloryzację układu zieleni oraz koszty administracyjne. Jak
tłumaczyła  Kruk,  przy  Fundacji  Dziedzictwa  Kulturowego  został  powołany  specjalny
fundusz  wieczysty.  Zasilenie  go  przewidzianą  w  ustawie  kwotą  100  milionów  złotych
pozwoli uzyskiwać rocznie co najmniej 2,5 miliona złotych na prace konserwatorskie na
cmentarzu. 

Podczas  debaty  większość  posłów  zgodziła  się,  że  cel  ustawy  -  ratowanie  Cmentarza
Żydowskiego  -  zasługuje  na  poparcie,  jednak  tryb  jej  wprowadzenia  jest  zbyt  szybki.
Wskazywano,  że dopiero w środę Komisja Kultury i  Środków Przekazu przeprowadziła
pierwsze czytanie projektu. - Jesteśmy przekonani, że cel jest szczytny. Ale niezrozumiałe,
że dostajemy ustawę ledwie kilka dni wcześniej. Mówimy o 100 mln złotych! - mówiła
Joanna  Scheuring-Wielgus  z  Nowoczesnej.  Wiceminister  kultury  Jarosław  Sellin
odpowiadał, że cmentarz jest w fatalnym stanie i jego remont musi ruszyć jak najszybciej.

Miejsce spoczynku wybitnych osobistości

Cmentarz Żydowski w Warszawie jest miejscem spoczynku wielu wybitnych osobistości,
m.in.:  historyka  Szymona  Askenazego,twórcy  języka  esperanto  Ludwika  Zamenhofa,
aktorki  i  założycielki  warszawskiego  Teatru  Żydowskiego  Estery  Racheli  Kamińskiej,
malarza  Aleksandra  Lessera,  poety  Bolesława  Leśmiana,  publicysty  i  działacza
socjalistycznego Szymona Anskiego oraz  pisarza  Juliana Stryjkowskiego.  Pochowano tu
wiele postaci zasłużonych dla polskiej historii, kultury i nauki, polityków, bankierów oraz
przemysłowców - znaczących nazwisk w realiach XIX-wiecznej i przedwojennej Warszawy.
Kirkut powstał w Warszawie ponad 200 lat temu - w 1806 roku.

 W tym czasie  na  jego terenie  zostało  pogrzebanych około  250 tys.  osób.  Początkowo
chowani  na  nim  byli  jedynie  bardziej  zamożni  Żydzi.  Uboższej  części  społeczności
żydowskiej na miejsce pochówku wyznaczono Cmentarz Bródnowski na prawym brzegu
Wisły. W XIX wieku na cmentarzu obowiązywał zakaz przedstawiania postaci ludzkich.
Opisujące  zmarłego  symbole  umieszczano  na  macewach  -  zakończonych  trójkątnie  lub
półkoliście kamiennych płytach. Dziś w części zreformowanej cmentarza można oglądać
monumentalne grobowce i zabytkowe rzeźby o różnorodnej stylistyce. Obecnie na terenie
nekropolii znajduje się również kilka mogił symbolicznych, jak np. Janusza Korczaka, który
wraz ze swoimi wychowankami z Żydowskiego Domu Dziecka zginął w Treblince, oraz
Pomnik Pamięci Dzieci - Ofiar Holokaustu.

https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/100-milionow-na-cmentarz-zydowski-sejm-przyjal-ustawe-248257

Są pierwsze efekty przeznaczenia z budżetu państwa 100 mln złotych na renowację
największego cmentarza żydowskiego w Polsce. 
Jeszcze dwa, trzy lata temu większość terenu cmentarza żydowskiego przy Okopowej w
Warszawie przypominała  gęsty las,  w którym wiele spróchniałych drzew pod wpływem
wiatru leżało na zniszczonych nagrobkach. Teraz to miejsce wygląda zupełnie inaczej. –
Teren został oczyszczony z krzaków, dzięki temu zostały odsłonięte nagrobki – opisuje dr
Michał  Laszczkowski  z  Fundacji  Dziedzictwa Kulturowego.  Z terenu cmentarza  zostało
wywiezionych 300 ciężarówek zmielonych samosiejek.      
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W tym roku zostanie wyciętych ponad 700 drzew, które są chore lub złamane. Jednocześnie
prowadzone są renowacje niektórych nagrobków. Odnowiono m.in. okazałe pomniki rodzin
Landauów, Bergsonów, Szancerów, Fajanów, Lesserów i Londonów. Prace te wykonywane
są na zlecenie Fundacji, która w grudniu 2017 roku otrzymała od Ministerstwa Kultury 100
mln zł na ratowanie cmentarza żydowskiego. Prace prowadzone są w porozumieniu z gminą
wyznaniową żydowską.

Pieniądze  zostały  przeznaczone  na  uzupełnienie  kapitału  wieczystego  Fundacji,  z
inwestowania  którego  dochody  mają  wieczyście  finansować  prace  porządkowe  i
konserwatorskie cmentarza przy Okopowej. Decyzję o przeznaczeniu tak dużych środków
podjął  wicepremier  Piotr  Gliński  i  spotkała  się  ona  z  krytyką  ze  strony  środowisk
narodowych. Stosowną ustawę przyjął parlament.

Nad  realizacją  zadań  nałożonych  na  Fundację  Dziedzictwa  Kulturowego  czuwa  resort
kultury. „Przez pierwsze trzy miesiące 2018 r. środki w pełnej kwocie ulokowane były na
lokacie  terminowej  w  banku  PKO.  Na  przełomie  marca  i  kwietnia  2018  r.  Fundacja
Dziedzictwa Kulturowego zakupiła akcje funduszu PKO Płynnościowy – sfio, zarządzanego
przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA" – poinformowało nas Ministerstwo
Kultury. 

Z informacji resortu kultury wynika, że uzyskana w 2018 r. łączna kwota zysków to ok. 1,2
mln złotych.  „Ze środków tych Fundacja Dziedzictwa Kulturowego wydatkowała do tej
pory około 200 tys. zł, m.in. na prace konserwatorskie, odnowiono m.in. 23 nagrobki".

– Przeprowadziliśmy ekspertyzy stanu drzewostanu oraz inwentaryzację części drzewostanu
na cmentarzu, kontynuowane będzie oczyszczanie terenu z krzewów i samosiejek. W 2019
r.  planujemy odrestaurować  grożący  zawaleniem mur  oporowy naprzeciwko  wejścia  na
cmentarz  oraz  przygotować  projekty  renowacji  murków  oporowych  w  alei  Głównej  i
przeprowadzić  prace  konserwatorskie  przy  kolejnych  nagrobkach  –  opisuje  Michał
Laszczkowski.

Prezes  Fundacji  zaznacza,  że  utworzenie  kapitału  wieczystego,  z  którego  dochody  są
przeznaczane  na  ratowanie  cmentarza,  jest  jedyną  szansą  uratowania  tego  unikalnego
zabytku przed zagładą. W trakcie prac oczyszczone zostało m.in. miejsce pochówków osób,
które zmarły lub zostały zabite na terenie getta warszawskiego, np. na jednej z macew jest
nazwisko Szlama Kuperweisa, który zmarł 7 kwietnia 1941 r.

W porozumieniu z komisją rabiniczną usunięta zostanie też 20–30-cm warstwa humusu i
liści.  Planowany jest  m.in.  remont  grobu reżysera  Aleksandra  Hertza,  twórcy polskiego
przemysłu filmowego, a także upamiętnienie bunkra, w którym w czasie wojny ukrywali się
Żydzi.  Na  cmentarzu  powstaje  też  rekonstrukcja  mauzoleum  Żydów  bojowników  o
niepodległość Polski.

Cmentarz  przy  ul.  Okopowej,  o  powierzchni  33,5  ha,  został  założony  w  1806  roku.
Pochowanych jest tam około 250 tysięcy osób. Do dzisiaj zachowało się około 90 tysięcy
macew. Spoczywa tam wielu wybitnych Polaków pochodzenia żydowskiego, m.in. pisarze,
Icchok  Lejb  Perec,  Jakub  Dinezon,  Szymon  An-ski,  twórca  języka  esperanto  Ludwik
Zamenhof, aktorka i założycielka Teatru Żydowskiego Estera Rachela Kamińska, dowódca
powstania w getcie Marek Edelman. 

https://www.rp.pl/Historia/303049885-Budzet-panstwa-ratuje-cmentarz-zydowski-za-100-mln-zl.html          
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Piotr Gliński. / foto: PAP/Jakub Kamiński

Kilka lat temu cmentarz żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie wyglądała niczym gęsty
las.  Na  zniszczonych  nagrobkach  leżało  mnóstwo  starego,  spróchniałego  drewna.  Jak
informuje Rp, „teraz to miejsce wygląda zupełnie inaczej”.

–  Teren został oczyszczony z krzaków, dzięki temu zostały odsłonięte nagrobki – mówi dr
Michał Laszczkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.Dotychczas z terenu cmentarza
wywieziono 300 ciężarówek zmielonych samosiejek. W tym roku wyciętych zostanie ponad
700  drzew,  które  są  chore  lub  złamane.  Przeprowadzone  zostaną  również  renowacje
wybranych nagrobków.Odnowiono też pomniki rodziny Landauów, Bergsonów, Szancerów,
Fajanów, Lesserów i Londonów. Prace wykonała fundacja, która otrzymała na ten cel 100
mln złotych od Ministerstwa Kultury zarządzanego przez Piotra Glińskiego na ratowanie
żydowskiego cmentarza. Zgodę wyraził też parlament.

– Przeprowadziliśmy ekspertyzy stanu drzewostanu oraz inwentaryzację części drzewostanu
na cmentarzu, kontynuowane będzie oczyszczanie terenu z krzewów i samosiejek. W 2019
r.  planujemy odrestaurować  grożący  zawaleniem mur  oporowy naprzeciwko  wejścia  na
cmentarz  oraz  przygotować  projekty  renowacji  murków  oporowych  w  alei  Głównej  i
przeprowadzić  prace  konserwatorskie  przy  kolejnych  nagrobkach –  mówi  Michał
Laszczkowski.

Źródło: rp.plhttp://www.bibula.com/?p=106944
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Wiadomości

Hartman do Glińskiego: „Proszę sobie gęby Żydami i Holokaustem 
nie wycierać!” 
„Jako Żyd – dziecko i wnuk ofiar Goebbelsa i Hitlera – domagam się od premiera Piotra
Glińskiego przeprosin.  I sądzę,  że  podobnie  powinni  postąpić  inni  polscy Żydzi.  Proszę
sobie gęby Żydami i Holokaustem nie wycierać!” – napisał prof. Jan Hartman w artykule
„Domagam  się  przeprosin  od  premiera  Piotra  Glińskiego”  opublikowanym  na
postkomunistycznym  portalu  „Polityka”.  Artykuł  jest  reakcją  na  wywiad  ministra
Glińskiego we „Wprost”, w którym powiedział on, że „język, którym mówi się o PiS, ma
wykluczać, unicestwiać, ma nas odczłowieczyć, delegitymizować, mamy być traktowani jak
Żydzi przez Goebbelsa”.

Po wywiadzie Ambasada Izraela wydała pełne oburzenia oświadczenie,  w który zaleciła
ministrowi Glińskiemu wizytę w Instytucie Pamięci Yad Vashem, a żydowska loża B’nai
B’rith  wystąpiła  do  premiera  Morawieckiego  z  żądaniem  dymisji  Glińskiego.  Hartman
„tylko” domaga się przeprosin. Ale za to w jakim stylu!

Według Hartmana Gliński „traci kontrolę nad sobą i poczucie przyzwoitości”, „obraził
naród żydowski”, a jego „bezmyślne porównanie” jest „nie tylko nadużyciem i kompletnym
brakiem wyczucia, a raczej poczucia przyzwoitości, lecz jeszcze czymś gorszym – zwykłą
głupotą”. „Bo chyba nie ma nic bardziej odrażającego niż podłość, która za przyczynę ma
głupotę.  Zwłaszcza  głupotę  profesora,  który  mimo  swego  wykształcenia  w swym
zacietrzewieniu i zapiekłości sam już nie wie, jakie brednie wygaduje” – piekli się Hartman.

Przy  okazji  Hartman  wsiada  na  swojego  ulubionego  konika,  czyli  „faszyzm,  wszędzie
faszyzm”.  Oto  fragment  wynurzeń  Hartmana  na  temat  Marszu  Niepodległości:  „11
listopada,  stulecie niepodległości,  wyreżyserowali  nam faszyści  – i to na  ich warunkach
odbyło się  najbardziej  spektakularne i relacjonowane przez światowe media wydarzenie.
Wydarzenie przerażające. Przerażające nie tylko dlatego, że hasła, race i cała atmosfera tego
pochodu  były  przepojone  tępą,  szowinistyczną  nienawiścią  i plemienną  pogardą  dla
„obcych”,  lecz  dlatego,  że  za  takimi  ludźmi  i w  towarzystwie  chorągwi  ONR i innych
organizacji  zwanych  eufemistycznie  skrajnie  prawicowymi szło  ponad  200  tys.  osób,
którym najwyraźniej  faszystowskie  przesłanie  i okrzyki,  a właściwie  chamskie  kibolsko-
naziolskie ryki nie przeszkadzały.”

Hartman nie byłby sobą, gdyby nie zakończył swoich histerycznych wypocin na wysokim
C. Oto ono: „Środowisko akademickie, jak wiemy, jest bardzo tolerancyjne, wybaczające
i skłonne  do  zapominania  dawnych  grzechów.  Jednak  zatwardziałość  i hałaśliwość
w kolaboracji  stawia nawet  przed najbardziej  miłosiernymi zadanie,  które  może stać się
ponad  ich  siły.  Władza  pryncypała  prof.  Glińskiego  już  się  powoli  kończy,  a rząd  PiS
przejdzie  wkrótce  do  historii  w aurze  hańby.  Czy  warto  ginąć  za  niego,  broniąc  go
kłamstwem i kalumniami aż do ostatniej kropli krwi?”.

Mój komentarz: Mam naprawdę niezły ubaw obserwując,  jak filosemicki minister w
filosemickim rządzie płaszczącym się przed Żydami w sposób wprost obrzydliwy, dostaje
bęcki od Żydów, którzy zjednoczyli się przeciw niemu ponad podziałami. 

       

                                                                      63.                                                 



Co ciekawe, pisowski „dobry Żyd” Jonny Daniels nie broni ministra Glińskiego. „Dobry
Żyd” Daniels milczy. Nie zamieścił żadnego wpisu w tej sprawie ani na Twitterze, ani na
Facebooku. A przecież mógłby napisać, że nic się nie stało i minister Gliński nic złego nie
powiedział. Dlaczego Daniels tego nie pisze? To oczywiste! Daniels myśli to samo, co Żyd
Hartman, Żydzi z Ambasady Izraela i Żydzi z B’nai B’rith.

Ciekawe, jakie wnioski z tego cyrku wyciągną politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na razie
minister Gliński kaja się tłumacząc,  że nie miał nic złego na myśli.  „Jest oczywiste,  że
intencje  mojej  wypowiedzi  były  jak  najdalsze  od  urażenia  kogokolwiek,  narażenia  na
szwank bardzo dobrych relacji polsko-izraelskich czy też dokonywania nieuprawnionych
porównań historycznych” – tak brzmi najnowsza odsłona tego kajania się zamieszczona na
Twitterze.  Oto  „wstawanie  z  kolan”  w wykonaniu ministra  rządu RP.  Miał  do wyboru:
hańbę albo wojnę. Wybrał hańbę, a wojnę będzie miał i tak.

https://wprawo.pl/hartman-do-glinskiego-prosze-sobie-geby-zydami-i-holokaustem-nie-
wycierac/

 Adam  Mickiewicz  

i zaginiona  mesjańska  Historia  przyszłości 

  Adam  Mickiewicz  i zaginiona  mesjańska  Historia  przyszłości 

Adam Bernard  Mickiewicz (ur.  24  grudnia  1798  w Zaosiu  lub  Nowogródku,  zm.  26
listopada 1855 w Stambule) – polski poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof,
działacz religijny, mistyk, organizator i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki. 

Obok  Juliusza  Słowackiego  i  Zygmunta  Krasińskiego  uważany  za  największego  poetę
polskiego romantyzmu (zaliczany do grona tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej,
a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako
poeta  przeobrażeń oraz  bard  słowiański.  Członek  i  założyciel  Towarzystwa
Filomatycznego,  mesjanista  związany  z  Kołem  Sprawy  Bożej  Andrzeja  Towiańskiego.
Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce zarówno w ojczyźnie,
jak i  w zachodniej  Europie  porównywany do Byrona i  Goethego.  W okresie  pobytu  w
Paryżu  był  wykładowcą  literatury  słowiańskiej  w  Collège  de  France.  Znany  przede
wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej
Pan Tadeusz uznawanej  za  ostatni  wielki  epos  kultury  szlacheckiej  w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Narodowy poeta Polski, Litwy i Białorusi. Działacz niepodległościowy,
organizator  polskich  oddziałów  do  walki  z  Rosją,  bonapartysta.  Jego  dzieła  L’Église
officielle et le messianisme oraz L’Église et le Messie umieszczone zostały w index librorum
prohibitorum dekretami z 1848 roku. 
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Życiorys

Dzieciństwo i młodość

Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku

Adam Mickiewicz  urodził  się  24  grudnia  1798.  Został  ochrzczony 12 lutego  1799 w kościele
Przemienienia Pańskiego w Nowogródku. Był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata
sądowego w Nowogródku i komornika mińskiego, oraz Barbary z Majewskich, córki ekonoma z
pobliskiego Czombrowa. Jego braćmi byli Aleksander i Franciszek Mickiewiczowie. 

W latach 1807–1815 uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej w Nowogródku. W 1812
miały miejsce dwa ważne wydarzenia w jego życiu: 16 maja umarł jego ojciec, a nieco później
przez  Nowogródek  przeszły  wojska  Napoleona,  maszerujące  na  Rosję.  Miasto  Mickiewicza
opanowała atmosfera radości i nadziei na koniec niewoli, jednak kilka miesięcy później ta sama
Wielka Armia napoleońska wróciła rozbita i pokonana przez Rosjan.

W 1815 Mickiewicz wyjechał do Wilna w celu podjęcia studiów. Studiował nauki humanistyczne
na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim – czołowej uczelni dla ziem Rzeczypospolitej przejętych
przez  Imperium  Rosyjskie.  Studia  podjął  na  Wydziale  Nauk  Fizycznych  i  Matematycznych,
uczęszczając jednocześnie na wykłady Wydziału Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i
Sztuk Wyzwolonych. Trudna sytuacja materialna rodziny po śmierci ojca skłoniła go do podjęcia
nauki  w uniwersyteckim Seminarium Nauczycielskim,  co gwarantowało później  zatrudnienie w
szkołach carskich. Studia ukończył w 1819 ze stopniem magistra. 

Tablica upamiętniająca miejsce zamieszkania Mickiewicza w Wilnie w 1822

Jeszcze  w  czasie  studiów,  w  1817,  wraz  z  Tomaszem  Zanem  i  grupą  przyjaciół  założył
Towarzystwo Filomatyczne, które z czasem przekształciło się w spiskową organizację narodowo-
patriotyczną.  Towarzystwo  Filomatyczne,  założone  w  1822  Zgromadzenie  Filaretów  oraz
Promieniści  służyły  organicznej  pracy  edukacyjno-patriotycznej  polskiej  młodzieży  wileńskiej
tamtego okresu. Organizacje te w 1822 roku liczyły już ponad 200 członków. Ich aktywność, cele i
coraz  wyraźniejsze  proniepodległościowe  aspiracje  nie  uszły  czujnej  uwadze  carskich  służb
policyjnych. Okres końca lat 20. XIX wieku był też świadkiem niespełnionej wielkiej młodzieńczej
miłości Mickiewicza do Maryli Wereszczakówny z Tuhanowicz w powiecie nowogródzkim. 
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Młoda Maryla pochodziła z zamożnej i wpływowej szlachty litewskiej, zaś młody Adam ze szlachty
zaściankowej. Mimo ich wzajemnego uczucia i przyjacielskich stosunków Mickiewicza z rodziną
Maryli,  rodzice wymogli  na niej  wypełnienie wcześniej  zawartych zaręczyn z hr.  Puttkamerem.
Ślady tej niespełnionej miłości znaleźć można w znanych wierszach Mickiewicza:  Do M... i  Do
przyjaciół.

Więzienie, zesłanie i emigracja

Tablica upamiętniająca miejsce więzienia Mickiewicza w Wilnie przez zaborcę w latach 1823–1824

W 1819 Mickiewicz rozpoczął pracę jako nauczyciel w gimnazjum w Kownie, gdzie mieszkał do
1823, początkowo w domu dyrektora szkoły Stanisława Kostki Dobrowolskiego, na przedmieściu
Kartofliszki, a następnie na kwaterze w budynku szkoły; w gimnazjum uczył literatury, historii i
prawa.  Napisał  wówczas  rozprawę,  za  którą  w  1822  otrzymał  tytuł  magistra  filozofii.  Często
chodził  na  spacery  do  doliny  na  Zielonej  Górze,  którą  później  nazwano  Doliną  Mickiewicza.
Wówczas  też  został  zainicjowany  w  stopniu  czeladnika  do  masonerii.  W  1823  roku  został
aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie (od jesieni 1823 do marca 1824), a
następnie skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji na
posadę nauczyciela z prawem wyboru miejsca pobytu. 

W latach 1824–1827 przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie oraz na Krymie. W Moskwie
został  przypisany jako urzędnik generał-gubernatora Dmitrija Golicyna.  Utrzymywał kontakty z
poetami  rosyjskimi:  Aleksandrem  Puszkinem,  Aleksiejem  Chomiakowem  oraz  Wasilijem
Żukowskim.  W Rosji  zetknął  się  ze  środowiskiem przyszłych  dekabrystów,  poznał  Bestużewa,
Rylejewa.  Zmuszony  przez  rosyjską  cenzurę  do  poczynienia  pewnych  skreśleń  w  Konradzie
Wallenrodzie, w przedmowie do drugiego wydania nazwał cara Mikołaja I Ojcem tylu ludów. 

Mickiewicz improwizuje po francusku w moskiewskim salonie księżny Zinaidy Wołkońskiej, na 
obrazie Grigorija Miasojedowa

Cały  okres  patriotycznej  młodości  wileńsko-kowieńskiej  i  zesłania  w głąb  Rosji  zaowocowały
później,  napisanymi podczas  pobytu  w Dreźnie,  Dziadami  cz.  III.  Szczególnie  końcowy Ustęp
Dziadów części III (Do przyjaciół Moskali) miał charakter osobisty. Mickiewicz zwrócił się w nim
bezpośrednio do poznanych w Rosji dekabrystów oraz przypuszczalnie Aleksandra Puszkina[b]. 

Następnie Mickiewicz podróżował po Europie – początkowo w 1829 roku udał się do Niemiec,
potem do Włoch i Szwajcarii. W 1831 roku przyjechał do Wielkopolski z zamiarem przekroczenia
granicy i udania się do ogarniętego powstaniem Królestwa Polskiego, lecz ostatecznie pozostał w
Dreźnie do roku 1832.

                                                                               66.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wilno_-_w_bazylianskiej_celi.JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zinaida_Volkonskaya%27s_salon.jpeg


Pobyt w Paryżu

Portret Mickiewicza autorstwa Joachima Lelewela

Z  Drezna  udał  się  do  Paryża,  gdzie  osiadł  na  stałe  i  spędził  ponad  20  lat.  Był  członkiem
Towarzystwa Litewskiego i  Ziem Ruskich w Paryżu w 1832 roku. W 1834 ożenił  się z Celiną
Szymanowską,  z  którą  miał  sześcioro  dzieci  –  córki  Marię  i  Helenę  oraz  czterech  synów:
Władysława  (1838–1926),  Józefa  (1850–1938,  urzędnika  Assistance  Publique  w  Paryżu),
Aleksandra i Jana. Prawnukiem Adama Mickiewicza był dziennikarz francuski, Jerzy Górecki. 

Tablica upamiętniająca miejsce zamieszkania Mickiewicza w Paryżu w 1834

W  Paryżu  nawiązał  współpracę  z  działaczami  emigracyjnymi,  pisał  artykuły  i  pisma
publicystyczne. W latach 1839–1840 był profesorem literatury łacińskiej w szwajcarskiej Lozannie,
a  w 1840 roku objął  katedrę  języków słowiańskich  w Collège  de  France,  gdzie  wygłosił  tzw.
prelekcje  paryskie.  Na  wykłady  Mickiewicza  uczęszczało  wielu  znanych  twórców,  działaczy  i
myślicieli,  w  tym  George  Sand.  W latach  1841–1844  był  prezesem  Wydziału  Historycznego
Towarzystwa Literackiego w Paryżu. Ze względu na pozycję społeczną i aktywność w polskich
środowiskach  patriotycznych  Adama  Mickiewicza  uznaje  się  powszechnie  za  czołowego
reprezentanta tzw. Wielkiej Emigracji.

W Paryżu zaprzyjaźnił się z fotografem Michałem Szweycerem, oraz w roku 1841 związał się z
reprezentantem  nurtu  polskiego  mesjanizmu  –  Andrzejem  Towiańskim  i  został  jego  głównym
propagatorem oraz przywódcą założonego przez Towiańskiego  Koła Sprawy Bożej. W 1844 roku
władze francuskie zawiesiły Mickiewicza w czynnościach profesora z powodu politycznej wymowy
wykładów (wychwalanie Napoleona) oraz propagowania towianizmu.W swoich wykładach głosił
poglądy jawnie antykatolickie (Wykład IV) – krytykował Kościół katolicki za sprzeniewierzenie się
zasadom chrześcijaństwa. W 1847 Mickiewicz zerwał stosunki z Towiańskim.

W czasie Wiosny Ludów (1848) utworzył we Włoszech legion polski. Po powrocie do Paryża został
współzałożycielem i redaktorem pisma Trybuna Ludów (La Tribune des Peuples). 
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Na skutek interwencji ambasady rosyjskiej w Paryżu, pismo zamknięto za głoszenie radykalnych
poglądów społecznych. Restauracja Drugiego Cesarstwa Francuskiego prawdopodobnie rozpaliła
nadzieje Mickiewicza na konflikt z autokratyczno-despotyczną Rosją i ponowne zainteresowanie
się Europy sprawą Polski. Jego ostatni utwór jest przypuszczalnie napisaną po łacinie odą na cześć
Napoleona III. 

W 1851 został poddany nadzorowi policyjnemu.Od 1852 pracował w Bibliotece Arsenału.

Ostatnie lata życia

Adam Mickiewicz z Sadykiem Paszą w Turcji, akwarela Juliusza Kossaka

We wrześniu 1855 roku – podczas wojny krymskiej, po śmierci żony i zostawieniu nieletnich dzieci
– wyjechał do Stambułu, aby tworzyć oddziały polskie (Legion Polski), a także złożony z Żydów,
pod nazwą Legion Żydowski, do walki z carską Rosją. Zamieszkiwał w domu wdowy po kapitanie
wojsk tureckich, gdzie zmarł. Nagły zgon nastąpił podczas epidemii cholery (prawdopodobnie na tę
chorobę,  choć  pojawiły  się  też  sugestie,  że  mógł  zostać  otruty  arszenikiem  lub  doznać  udaru
mózgu). Nie tylko niejasna przyczyna śmierci wywoływała kontrowersje. Powodem "potępieńczych
swarów" nad trumną poety stało się jego miejsce spoczynku - tymczasowe, ponieważ zakładano, że
ostatecznie jego ciało spocznie w ojczyźnie. Proponowano stambulski kościół św. Benedykta lub
grób  w  tworzonej  właśnie  osadzie  polskiej,  nazwanej  później  Adampolem,  książę  Czartoryski
przesądził jednak o pochówku we Francji. Zabalsamowane zwłoki umieszczono w trzech trumnach:
cynkowej i dwóch drewnianych. Zanim jednak wyprawiono je w drogę do Francji, minął ponad
miesiąc. Dnia 30 grudnia 1855 r. ciało Mickiewicza wyruszyło z Konstantynopola na pokładzie
francuskiego  parowca  Eufrat.  Do  Marsylii  przybyło  7  stycznia  1856  r.   Następnie  zostało
przewiezione do Paryża i pochowane na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency, a w roku
1890 przeniesione na Wawel, co dało sposobność do manifestacji patriotycznej.
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Twórczość

Oda do młodości – rękopis z 1820

Adam Mickiewicz  debiutował  Zimą miejską na  łamach „Tygodnika  Wileńskiego” w 1818.  Ten
najwcześniejszy  okres  twórczości  zwykło  się  określać  mianem  okresu  wileńsko-kowieńskiego,
trwającego do 1824. Pozostawał wówczas pod znacznym wpływem Woltera, którego tłumaczył na
język polski; młody poeta głosił sceptycyzm poznawczy, zakłamanie historii i wolę racjonalnego
poznania. 

Wynika z tego, że osobowość i światopogląd młodego Mickiewicza, podobnie zresztą jak młodego
Juliusza Słowackiego, dorastały w uwielbieniu literatury klasycznej. Prócz tego znaczna większość
jego twórczości  z lat  1818–1821 była w gruncie rzeczy poetyckim manifestem wciąż na nowo
określanego Towarzystwa Filomatycznego. 

W 1820 opublikował  Odę do młodości – utwór przynależący jeszcze do poetyki postklasycyzmu,
ale wyłamujący się z ideałów oświecenia.  Oda nawoływała do czynnej walki, wyrażała wiarę w
moc rewolucyjnego przekształcania rzeczywistości,  siłę  młodości  i  zbiorowości.  Dzięki temu w
XIX  wieku  bywała  często  śpiewana  podczas  powstań  narodowych.  Przetłumaczona  została  na
prawie  wszystkie  języki  europejskie,  wywołując  w  swoim  czasie  sporo  kontrowersji,  np.  we
Francji[30]. Podobnie ideały ojczyzny, nauki, cnoty,  męstwa, pracy i zgody głosiła napisana w rok
wcześniej  oda klasyczna  Hej,  radością oczy  błysną.  Pod koniec roku 1820 drukiem ukazał  się
kolejny ze znanych wierszy wczesnego Mickiewicza: Pieśń filaretów, którego treść odnosiła się z
rewolucyjnym przesłaniem do wszystkich kręgów filareckich (filologów, historyków, chemików,
matematyków). Początek utworu był naśladownictwem burszowskiej pieśni niemieckiej: 

Hej, użyjmy żywota! 
Wszak żyjem tylko raz; 
Niechaj ta czara złota 
Nie próżno wabi nas. 
A. Mickiewicz, Pieśń Filaretów

Wszystkie trzy pieśni szczególny nacisk kładą na ideał wspólnoty, zwłaszcza w sensie duchowym,
oraz gwałtowny aktywizm społeczny. Klasyczna harmonia w szczególny sposób łączy się tutaj z
dynamizmem życia,  co sygnalizuje  przynależność utworów do czasów pośredniczących między
dwoma epokami. 
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Tablica upamiętniająca miejsce pierwszego wydania Ballad i romansów w drukarni Józefa 
Zawadzkiego w Wilnie

W 1822 powstał zbiór  Ballad i  romansów,  uważany powszechnie nie tylko za właściwy debiut
Mickiewicza, ale również za dzieło oficjalnie rozpoczynające epokę romantyzmu w Polsce. Sporo
kontrowersji  wywołała  w  swoim  czasie  ballada  otwierająca  cykl,  Romantyczność,  zwłaszcza
śmiałym przełożeniem ludowości nad postęp cywilizacyjny, kreacją nowego typu wzoru moralnego
(młoda wiejska dziewczyna zdradzająca skrajną nierównowagę emocjonalną)

 oraz  dość  jednostronnie  odczytywaną  krytyką  ówczesnego  autorytetu  naukowego,  profesora
samego poety, Jana Śniadeckiego. Był to świadomy i bezpośredni wkład Mickiewicza w polemikę
między Kazimierzem Brodzińskim, prekursorem romantyzmu w literaturze polskiej, a Śniadeckim.
Zamysł fabularny  Romantyczności znalazł w późniejszym czasie rozwinięcie w postaci epizodu z
życia Gustawa w IV części Dziadów. 

Ballady  i  romanse,  oprócz  ballad  (poważnych  i  ironicznych),  zawierały  również  przypowiastki
sentymentalne.  Utwory  zbioru  cechował  typowo  romantyczny  zwrot  w  stronę  folkizmu  i
niesamowitości, mocno zaakcentowane moralne przesłanie oraz przekonanie o transcendentnych,
metafizycznych powiązaniach między dobrem a złem – zbrodnią i karą. 

Sentencjonalne, ludowe wyobrażenie moralności było u wczesnego Mickiewicza stale obecne, co
najdobitniej pokazuje obrzęd gusła w II części Dziadów.

Dalsze wiersze z okresu kowieńsko-wileńskiego z lat 1822–1824 są w dużej mierze swobodnymi
przeróbkami utworów Lorda Byrona, Jeana Paula oraz Jeana de La Fontaine’a. Wśród nich znalazł
się jednak jeszcze jeden szeroko omawiany wiersz poety – Do Joachima Lelewela. W napisanym w
1822  poemacie  poświęconym  znanemu  wówczas  działaczowi  politycznemu,  Joachimowi
Lelewelowi,  Mickiewicz  starał  się  trzeźwo  ocenić  dziedzictwo  rewolucji  francuskiej  oraz  rolę
rewolucji  w  ogóle,  jako  faktu  społecznego  mającego  wpływ  na  przebieg  dziejów.  Inną  próbą
podważenia  despotyzmu był  poemat  heroikomiczny  Kartofla –  utwór głoszący apoteozę  nauki,
postępu, rozumu i pracy. Dość wymowna jest tu apostrofa do Adama Chreptowicza, reprezentanta
arystokracji litewskiej, „uprawcy ziemlanki”.

Rękopis Pana Tadeusza w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu
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W 1834 wydał w Paryżu ostatnie wielkie dzieło swego życia – Pana Tadeusza. Ten poemat epicki
składa się z 12 ksiąg. Po śmierci autora wydano jego bolesny epilog do poematu[33]. Pan Tadeusz
stał  się najbardziej  popularnym w kolejnych pokoleniach dziełem literatury polskiej.  Być może
jednym  z  nielicznych  marzeń  autora  (o  dotarciu  pod  strzechy),  które  się  spełniło.  Szereg
fragmentów  tego  dzieła  weszło  na  stałe  do  polskiego  języka  potocznego  i  literackiego,  a
poszczególne jego części  znane  są,  jako wręcz osobne „dzieła” poetyckie (Inwokacja,  Koncert
Wojskiego, Epilog i inne). Znany malarz i ilustrator epoki romantyzmu, Michał Elwiro Andriolli był
autorem szczególnie popularnych ilustracji do Pana Tadeusza i Konrada Wallenroda. 

Koncepcja dramatu słowiańskiego

4 kwietnia  1843 na  Collège  de  France,  w ramach  tzw.  prelekcji  paryskich,  Adam Mickiewicz
wygłosił  Lekcję  XVI,  określaną  jako  ostatnia  teoria  dramatu  romantycznego  w  literaturze
europejskiej.  Wykład  dotyczył  konkretnie  analizy  Nie-Boskiej  komedii Zygmunta  Krasińskiego,
która pozwoliła na wyciągnięcie szerszych niż literackie, bo również historiozoficznych wniosków.
Całość  składała  się  na  koncepcję  tzw.  dramatu  słowiańskiego.  Mickiewicz  za  Percym Bysshe
Shelleyem,  Samuelem  Taylorem  Coleridgem,  Johannem  Gottfriedem  Herderem,  Gottholdem
Ephraimem Lessingiem,  Jakobem Michaelem Reinholdem Lenzem oraz  Johannem Heinrichem
Merckiem głosił, iż odnowa współczesnego teatru nastąpić powinna poprzez zaakcentowanie jego
pierwiastków narodowych. 

Związek Mickiewicza z polskim romantyzmem i klasycyzmem

Powszechnie  zwykło  się  uznawać  Adama Mickiewicza  za  prawodawcę  polskiego  romantyzmu,
szczegółowa analiza jego dzieł i postawy artystycznej (podobne jak u Goethego, Hugo czy Byrona)
wykazuje jednak pośrednictwo wieszcza między oświeceniowym klasycyzmem a romantyzmem.
Alina Witkowska zauważa, że pomimo powszechnego przekonania podsyconego kontrowersyjną
Romantycznością, Mickiewicz nie tylko nie negował dziedzictwa oświecenia, ale nawet wybierał z
niego najcenniejsze zdobycze,  jak np.  kunsztowność formy czy wolteriański racjonalizm. Adam
Czerniawski zwraca z kolei uwagę na mimetyczność utworów poety. 

W  Światach umownych pisze:  Mickiewicz  urodził  się  za  późno,  że  niewiele  ma wspólnego ze
Słowackim, Malczewskim, Byronem czy Keatsem, że natomiast bliższy jest estetyce Krasickiego,
Pope’a, Racine’a. W takim świetle program ścisłego obiektywizmu przestaje być zaskakujący. 

Dodatkowym dowodem na klasyczną mimetyczność czy wręcz realizm utworów Mickiewicza mają
być w opinii Czerniawskiego programowe cytaty; „widzę i opisuję” z Pana Tadeusza, „i wszystko
wiernie  odbijam” z  Liryków lozańskich,  czy  „sceny  historyczne  i  charaktery  osób działających
skreślił sumiennie, nic nie dodając i nigdzie nie przesadzając” z III cz. Dziadów. Wierność realiom
u  Mickiewicza  (przeciwstawiona  romantycznemu  uwielbieniu  niesamowitości  i  fantastyki)
wynikała  jednak  z  poczucia  narodowego  obowiązku,  co  zauważa  Marian  Ursel  porównując
twórczość  autora  Dziadów ze  wczesną  twórczością  Słowackiego.  Do  podobnych  wniosków
dochodziła również europejska krytyka literacka: 

Uczucia miłości czy przerażenia bliskie naturze zachowują swoje nieokreślone piętno;
mówiący  językiem  gminu  poeta  pozostawia  również  polom,  jeziorom,  lasom  ich
subtelną  mowę:  nie  zamienia  ich  w  bogów  i  boginie,  nie  opisuje  z  infantylnym  i
małostkowym naśladownictwem, mówi o tym, co widzi, kiedy harmonia lub kontrast
kierują go na przedmioty zewnętrzne; a uczucie, jakie rodzi się mimochodem z jego
słów jest poezją, owym odblaskiem, jaki oko człowieka rzuca na przyrodę. 
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Bliskość Mickiewicza poetyce klasycyzmu widoczna jest również jego w zamiłowaniu do pisania
bajek w duchu La Fontaine’a i Ignacego Krasickiego, tworzonych zwłaszcza w latach 1832–1834.
Z drugiej jednak strony, jak zauważają badacze literatury,  romantyzm polski jest mickiewiczowski,
ponieważ niemal wszystko powstawało za przykładem Mickiewicza, przeciw Mickiewiczowi, wobec
Mickiewicza. 

Okres towiańszczyzny

Wielu badaczy twórczości Mickiewicza zwróciło uwagę na fakt, że genialny talent poetycki autora
Romantyczności przygasł bardzo w drugim okresie paryskim. Wiązało się to z zaangażowaniem się
Mickiewicza  w aktywność  polityczną,  społeczną,  a  zwłaszcza  jego silny  związek z  Andrzejem
Towiańskim. Własna wiara Mickiewicza w jego osobistą odpowiedzialność za losy polskie, chęć
służenia  sprawie  polskiej poprzez  organizację  Legionu  polskiego,  oddziałów  polskich  podczas
wojny  na  Krymie,  połączone  z  mistyczną  sektą  religijną  Towiańskiego  –  uniemożliwiły  mu
skupienie  się  na czystej  twórczości  literackiej.  Jego związki  z  Towiańskim posłużyły  nie  tylko
wyobcowaniu się i niechęci w środowisku innych światłych twórców (jak Słowacki), ale i były
bezpośrednią przyczyną utraty pracy w Collège de France, a co się z tym wiązało – wpływu na
europejskich artystów i myślicieli.  Julian Krzyżanowski twierdzi wręcz, że „Z chwilą powstania
poematu soplicowskiego i jego bolesnego epilogu – genialny poeta skończył się w Mickiewiczu na
zawsze”. 

Mickiewicz jako prekursor fantastyki naukowej

Antoni  Smuszkiewicz  w  jednej  z  pierwszych  polskich  monografii  dotyczącej  literatury
fantastycznonaukowej  wykazuje  pośredni  wpływ  nieopublikowanej  Historii  przyszłości
Mickiewicza na powstanie tego gatunku. Dzieło nie zostało nigdy opublikowane, a rękopis zaginął;
sporo informacji dostarczają o nim jednak liczne pozostawione zapiski i listy do przyjaciół poety.
Antoni Edward Odyniec w liście do Juliana Korsaka nazwał  Historię przyszłości Don Kichotem
swojego czasu. 

Badacze  literatury  uznają,  że  nieopublikowane  dzieło  Mickiewicza  mogło  zrewolucjonizować
literaturę  światową;  najprawdopodobniej  wyprzedzało  ono  wizje  Juliusza  Verne’a,  Herberta
George’a  Wellsa  i  Jerzego  Żuławskiego,  a  nawet  prześcigało  je  w  naukowo-technicznych  i
społecznych spekulacjach. 

Mickiewicz  w pisaniu  Historii  przyszłości (niektóre  fragmenty  powstały  w języku  francuskim)
inspirował  się  twórczością  dwóch rosyjskich  prozaików:  Jana Tadeusza  Bułharyna i  Władimira
Odojewskiego.

Działalność przekładowa

Adam Mickiewicz wcześnie zajął  się działalnością przekładową. Już w 1817 „spolszczył” dwie
powiastki Woltera, Éducation d’un prince i Gertrude, ou Éducation d’une fille, którym nadał tytuły
Mieszko,  książę  Nowogródka i  Pani  Aniela,  a  także  poemat  tegoż  samego  autora  Dziewica  z
Orleanu. Tłumaczenia te były w istocie parafrazą francuskich utworów, z przesunięciem akcentu na
bardziej hermetyczną, narodową tematykę. 
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Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale, 1827–1828

Lata 1819–1829 w twórczości  Mickiewicza obfitowały w liczne dalsze lub bliższe oryginałowi
parafrazy,  które  autor  podpisywał  jako  wiersze  swojego  autorstwa,  sygnalizując  tylko  źródło
inspiracji.  Tak  powstały:  Do Pryska z  Horacego,  Amalia,  Rękawiczka oraz  Światło  i  ciepło z
Friedricha Schillera, bajka Pies i wilk i  Zając i żaba z Jeana de La Fontaine’a,  Nowy rok z Jeana
Paula, Pożegnanie Childe Harolda, Ciemność, Sen i Eutanazja z George Gordona Byrona, fragment
dramatu  Podróżny,  Znaszli  ten  kraj... i  Pieśń  Lotty  nad  grobem  Wertera Johanna  Wolfganga
Goethego,  The Meeting of the Waters Thomasa Moore’a,  luźne interpretacje sonetów Francesco
Petrarki, arabska pieśń Almotenabby na podstawie tłumaczenia Josepha Louisa Lagrange, Nauka i
Co to jest? Johanna Wilhelma Ludwiga Gleima,  Olimpia I z Pindara. Ważne miejsce zajmuje tu
również Ugolino, przekład fragmentu Boskiej komedii Dantego Alighieri, dokonany ok. 1827 roku.
Charakter przekładu ballady Schillera ma również pieśń Dziewicy w II części Dziadów. 

W okresie  rosyjskim Mickiewicz  zainteresował  się  europejskim dramatem historycznym,  czego
owocem były dwa fragmenty przekładów Friedricha Schillera  Don Carlosa,  kroniki  1798–1824
oraz Romea i Julii Szekspira. Tłumaczenie pierwszego z nich datuje się na lata między 1821 a 1823.
Pierwodruk ukazał się jednak dużo później, bo w 1834 i 1835 roku w Wilnie z inicjatywy Józefa
Krzeczkowskiego, prawdopodobnie bez zgody autora. Z kolei data przekładu fragmentu  Romeo i
Julii jest nie do końca znana. W. Bruchnalski wskazuje tu rok 1827. Fragment opublikowany został
przez Antoniego Edwarda Odyńca w 1830 roku na łamach noworocznika Melitele. W późniejszym
czasie przedrukowany został w VIII tomie  Poezyj w 1836, a następnie w IV tomie  Pism w 1844
roku. 

W latach 1830–1840 Mickiewicz ogłosił drukiem Do H*** , naśladowanie z Goethego, Arymana i
Oromaza z Zenda Westy, kolejne bajki La Fontaine’a – Chłop i żmija i  Koza, kózka i wilk,  Exegi
Munimentum Aere Perennius z Horacego. W 1840 powstał przekład Mickiewicza początkowych
fraz  Sofijówki Stanisława Trembeckiego na  język łaciński.  Ostatnim i  zarazem najważniejszym
przekładem Mickiewicza było tłumaczenie  Giaura Byrona na język polski, opublikowane wraz z
tłumaczeniem Korsarza tegoż autora, dokonanym przez Antoniego Edwarda Odyńca, w Paryżu w
1834 roku.

 Z powodów politycznych datę publikacji zmieniono na przedpowstaniową, 1829. Mickiewiczowski
przekład  Giaura, podobnie jak fragment  Boskiej komedii, uznawany jest za oficjalną wersję tego
tekstu w Polsce. 
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Działalność publicystyczna

Wydanie „La Tribune des Peuples” z 15 marca 1849

W 1849 w Paryżu Mickiewicz wydawał i redagował „La Tribune des Peuples” (Trybunę Ludów), 
międzynarodowy dziennik polityczny, głoszący idee Wiosny Ludów. 

Mesjanizm polski
Obok  czysto  literackiej  spuścizny  i  testamentu  Adama  Mickiewicza,  jednym z  ważniejszych  i
wyjątkowo  trwałym  zapisem  poety  było  stworzenie  przez  niego  zrębów  prądu  filozoficzno-
historycznego  znanego,  jako  mesjanizm polski.  Jakkolwiek  za  twórcę  historiozoficznego  prądu
mesjanistycznego, a w szczególności mesjanizmu polskiego uznaje się Józefa Hoene-Wrońskiego,
to właśnie Mickiewicz spopularyzował ten pogląd i połączył go z pierwiastkami narodowej historii,
mistyki  religijnej.  To  mickiewiczowskie  sformułowania  zasad  mesjanizmu  w  Księgach  narodu
Polskiego pozwoliły  czytelnikom  w  Niemczech,  Włoszech,  Irlandii,  na  Ukrainie  i  Węgrzech
wyraźnie  postrzec  i  odczytać  rewolucyjne  hasła  wolnościowo-wyzwoleńcze.  Tenże  program,
bardziej  niż  jakikolwiek  ściśle  rozumiany  prąd  literacki  dał  podstawy  nie  tylko  wizji  Polski
męczęńsko-odkupicielskiej,  która  miała  być  jutrzenką  wolności  narodów,  ale  dał  podstawy  do
utrwalenia się i ważności postaci wieszcza narodowego. Tak widziany wieszcz to nie zwykły poeta
czy pisarz – to autentyczny prorok religii mesjanistycznej. Dawało to wyraz w wielu określeniach
mesjanizmu  polskiego  używanych  przez  samego  Mickiewicza,  jak  np.  „Polska  –  Chrystusem
Narodów” itp.

Spuścizna i pamięć w sferze publicznej

Ulica Adama Mickiewicza w Rzymie
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Już w pierwszych latach po śmierci Mickiewicza jego sława i wpływ, jaki wywarł nie tylko na
społeczeństwo polskie, ale również na artystów i myślicieli w Europie, zaowocowały publicznym
okazywaniem jego zasług i symbolicznym hołdom poecie. Jednym z wcześniejszych i z najbardziej
znanych  jest  dzieło  głośnego  francuskiego  rzeźbiarza  Emila  Bourdelle’a:  pomnik  Adama
Mickiewicza przedstawiający  go w formie  Pielgrzyma.  Imię poety nosi  Dolina  Mickiewicza  w
Kownie. W 1886 we Lwowie zawiązało się Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. W
1898  odsłonięto  pomnik  Adama  Mickiewicza  w  Krakowie,  co  stało  się  okazją  do  wielkiej
manifestacji  patriotycznej,  w  tym  samym  roku  odsłonięto  pomnik  Adama  Mickiewicza  w
Warszawie. 26 listopada 1900, w 45. rocznicę śmierci wieszcza, odsłonięto pomnik w Tarnowie.
Symboliczny  grób  poety  znajduje  się  w  powstałym  w  1955  Muzeum  Adama  Mickiewicza  w
Stambule. 

Syn  poety  Władysław  Mickiewicz  założył  w  1903  Muzeum  Adama  Mickiewicza  w  Paryżu,
gromadzące  pamiątki  po  ojcu  i  niektóre  rękopisy  jego  utworów;  znajduje  się  ono  w  gmachu
Biblioteki Polskiej  w Paryżu. W 1904 ustawiono kolumnę Adama Mickiewicza we Lwowie.  W
1938  utworzono  Muzeum  Adama  Mickiewicza  w  Nowogródku.  W  1950  założono  Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W 1960 odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza
w Szczecinie.  W 1975 utworzono Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.  Imię poety nosi
założony  w  2000  Instytut  Adama  Mickiewicza.  W  Poznaniu  znajduje  się  pomnik  Adama
Mickiewicza oraz Uniwersytet noszący jego imię. W 2016 odsłonięto pomnik, ławeczkę Adama
Mickiewicza w Orzyszu (autor pomnika Piotr Bogdaszewski). 

Wiele miast w Polsce oraz niektóre miasta europejskie związane z życiem Adama Mickiewicza ma 
ulice, parki, place i budynki publiczne nazwane jego imieniem. 

Poza  granicami  współczesnej  Polski  pomniki  Mickiewicza  można  znaleźć  m.in.  we  Lwowie,
Odessie, Iwano-Frankiwsku, Drohobyczu, Truskawcu, Zbarażu, Dobromilu, Podhajcach, Kołomyi,
Borysławiu  (Ukraina),  Wilnie,  Solecznikach,  Burbiszkach  (Litwa),  Mińsku,  Grodnie,  Brześciu,
Lidzie, Nowogródku (Białoruś), Petersburgu, Zielenogradsku (Rosja), Paryżu (Francja), Karlowych
Warach (Czechy), Weimarze (Niemcy), Burgasie (Bułgaria). 

• Wybrane pomniki: 

•

Kraków 

•

Warszawa                                              75.
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•

Przemyśl 

•

Tarnów 

•

Lwów 

•

Starogard Gdański 
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•

Poznań 

•

Paryż (Francja) 

•

Burgas (Bułgaria) 

•

Karlowe Wary (Czechy) 
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Andrzej Tomasz Towiański
miał  rzekomo zły wpływ na  Adama  Mickiewicza  (ur. 1 stycznia 1799 w Antoszwińciach, zm. 
13 maja 1878 w Zurychu) – polski ziemianin, filozof i przywódca religijny, mesjanista. 
Charyzmatyczny przywódca towiańczyków, organizacji zwanej też Kołem Sprawy Bożej. 

Pochodził z Wileńszczyzny. Był synem Jakuba i Izabelli z domu Pomarnackiej. Studiował prawo na
Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim, był asesorem Sądu Głównego w Wilnie.  11 maja 1828 w
tamtejszym kościele oo. Bernardynów doznał objawienia religijnego.

 Utwierdziło go to w przekonaniu, które towarzyszyło mu od dziecka, że walką z bronią w ręku,
wynikającą z nienawiści do drugiego człowieka, nie da się zmienić rzeczywistości na lepszą. 

W  1830  roku  ożenił  się  z  Karoliną  Maksówną.  W  1837  objął  po  śmierci  ojca  majątek  w
Antoszwińciach.  W roku 1840 zostawił rodzinny majątek i  udał się do Paryża, gdzie po klęsce
powstania  listopadowego przebywała  polska  elita  kulturalna.  Zgromadził  wokół  siebie  uczniów
spośród emigrantów, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego,
Karola Balińskiego,  Hieronima Napoleona Bońkowskiego,  malarza Walentego Wańkowicza  czy
fotografa Michała Szweycera. W 1842 został usunięty z Francji pod zarzutem szpiegostwa na rzecz
Rosji. Osiadł na stałe w Zurychu, gdzie do końca życia prowadził swoją działalność. Dwukrotnie
udawał się do papieża,  aby przekonać go do rewolucji chrześcijańskiej,  tj.  wprowadzenia zasad
ewangelicznych w stosunki międzynarodowe. Niewpuszczony przed oblicze papieskie, pisał listy
do Grzegorza XVI i Piusa IX, na które nie otrzymał odpowiedzi. 

Został  pochowany na  cmentarzu  Sihlfeld  w dzielnicy  Wiedikon w Zurychu.  Podczas  pogrzebu
tamtejszy proboszcz ksiądz Lochbrunner "powiedział bardzo wzniosłe słowa nad jego trumną", a H.
Bońkowski wyraził nadzieję, że po odzyskaniu niepodległości Polacy przeniosą "te święte zwłoki"
do ziemi ojczystej. Jego żoną była Karolina z domu Max (1805-1878), a ich córką Aleksandra, po
mężu Czarnowska (1832-1886), matka inż. Stanisława Czarnowskiego (1864-1926). 

Istota towianizmu

Idee  Towiańskiego  były  połączeniem  mistycyzmu  z  konkretnymi  ideami  politycznymi,
odnoszącymi się bezpośrednio do sytuacji w Europie, do losu Polski i Polaków. Towianizm głosił
potrzebę autentycznego naśladowania Chrystusa, widzenia bliźniego nawet we wrogu politycznym.
Dlatego Towiański był oskarżany o brak patriotyzmu, a nawet szpiegostwo. Jego zdaniem świat jest
zespołem  rozwijających  się  moralnie,  nieśmiertelnych  duchów,  uszeregowanych  w  "kolumny",
jasne  i  ciemne  (reprezentujące  dobro  i  zło),  działających  poprzez  ludzi.  Wszystko  zmierza  ku
doskonałości, choć – jak podkreślał – droga ta jest pełna trudów i wyrzeczeń. 

Uważał, że Bóg chce, aby wszyscy zostali zbawieni, jednak szanuje ludzką wolę. Upomina świat
przez swoich wysłanników, z których pierwszym i najważniejszym był Jezus Chrystus. 

Towiańczycy  szczególnym  kultem  obdarzali  Napoleona,  ponieważ  według  nich  rozpoczął  on
demokratyzację  świata.  Sprzeniewierzył  się  jednak  swej  misji,  stąd  też  uważali,  że  muszą  ją
kontynuować.  Jednym  z  podstawowych  założeń  towianizmu  było  przekonanie,  że  w  proces
historyczny włączone są posłannictwa poszczególnych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem
Polaków, Francuzów i Żydów. 

Co ciekawe  , w nauce Towiańskiego można dostrzec idee ekumeniczne rozwinięte później przez
W. Sołowjowa, w których można dopatrzyć się analogi  do idei głoszonych przez Jana Pawła II.
Towiański  jako  pierwszy  nazwał  naród  żydowski  "starszymi  braćmi".  Określenie  to  utrwalił
Mickiewicz w "Składzie zasad", skąd – jak twierdzą niektórzy – zaczerpnął je i spopularyzował
polski papież. 

                                                                           78.



A  pomimo to , co świadczy o  przerabianiu  dzieł  Towiańskiego  : 

Towiański odrzucał instytucję Kościoła w jej XIX-wiecznym kształcie. Domagał się kościoła 
wewnętrznego, duchowego. Dla patriotów polskich najbardziej kontrowersyjne były jego idee 
prymatu Sprawy Bożej nad sprawą niepodległości Narodu. Negatywnie ocenił jego działalność bp 
J. Pelczar. 

Przypisy

• Antoszwińce w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. 
Warszawa 1880. 

• Andrzej Towiański. geni.com. [dostęp 2017-05-18]. 
• Agnieszka Zielińska, Kim był Andrzej Towiański 
• Aleksandra Czarnowska. geni.com. [dostęp 2017-05-18]. 
• Stanisław Czarnowski. geni.com. [dostęp 2017-05-18]. 
• Agnieszka Zielińska, "Ortodoksyjny heretyk", Kraków 2010 
7. Sprawę pozytywnie ocenił arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński (Z.S. Feliński 

"Pamiętniki",oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1986). Błędy pseudomistycyzmu, towianizm i 
kozłowityzm 

Bibliografia
• Alina Witkowska, Ryszard Przybylski: Romantyzm. Wyd. VIII – 3 dodruk. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 675, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. 

DZIEŁA  MISTRZA  MICKIEWICZA 

Poezje t. 1 – wydane w Wilnie w roku 1822; zawierały Ballady i romanse, a także przedmowę O 
poezji romantycznej. Ten tom poezji miał przełomowe znaczenie w literaturze polskiej, 
zapoczątkowując nurt romantyczny oparty na ludowości, poezji ludowej, obyczajach i 
wyobrażeniach ludu 

• Poezje t. 2 – wydane w roku 1823, zawierały Grażynę oraz II i IV część Dziadów; 
• Sonety krymskie – wydane w roku 1826 w Moskwie; 
• W Dreźnie  powstała  III  część  Dziadów  –  najwybitniejszy  polski  dramat  romantyczny,

napisany wiosną 1832 roku[48]; 
• Konrad Wallenrod – wydane w roku 1828 w Petersburgu; 
• Pan Tadeusz, czyli ostatni Zajazd na Litwie – epopeja napisana w Paryżu w latach 1832–

1834, wydana w 1834 roku. W Panu Tadeuszu Mickiewicz przedstawił romantyczną i pełną
nostalgii wizję Polski szlacheckiej; 

• Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego – broszura polityczna z 1832 roku; 
• Prelekcje  paryskie  –  cykl  wykładów  Mickiewicza  na  temat  literatury  słowiańskiej

wygłoszony w Collège de France w latach 1840–1844; pierwsze wydania były redagowane
przez Mickiewicza; 

• Liryki lozańskie wydane dopiero pośmiertnie; 
• Pisana przez całe życie I część Dziadów, ukazuje się prawdopodobnie na początku 1821

roku; 
• Historia  przyszłości  –  traktat  prekursorski  wobec  osiągnięć  europejskiej  fantastyki

naukowej. Mickiewicz   RZEKOMO zniszczył rękopisy dzieła, zachowało się jedynie
kilka kart oraz relacje przyjaciół autora; 

• Konfederaci barscy (fr. Les confédérés de Bar) – dramat z 1836 roku; 
• Jakub Jasiński albo dwie Polski (fr. Jacques Jasiński ou les deux Polognes) – dramat z 1836; 
• Oda do młodości
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Historia  przyszłości,  fr.  L’histoire  d’avenir  –  nigdy  nieopublikowane,  monumentalne  dzieło
literackie Adama Mickiewicza, pisane przez autora od roku 1829 przez kilkanaście kolejnych lat,
podczas pobytu w Petersburgu, Dreźnie i Paryżu. Okresem szczególnie intensywnej pracy poety
nad redakcją tego utworu były lata 1834–1838. Rękopisy kolejnych wersji  zaginęły lub zostały
zniszczone,  lecz  pewnych  informacji  o  nich  dostarczają  zachowane  zapiski  i  korespondencja
przyjaciół poety. Antoni Edward Odyniec w liście do Juliana Korsaka nazwał Historię przyszłości
Don Kichotem swojego czasu.  Wiadomo, że powstało siedem wersji Historii..., przetrwało z nich
jednak tylko kilka kart (z roku 1833 i 1835) oraz liczne relacje z drugiej ręki. Adam Mickiewicz
bowiem, za namową przyjaciół  ( jakich ?)  sukcesywnie darł,  palił i  wyrzucał kolejne rękopisy,
gdyż  obawiał  się,  iż  ich  publikacja  mogłaby  zaszkodzić  sprawie  polskiej,  jako  że  utwór
prognozował  nader  poważną  wizję  przyszłości,  rozbieżną  z  ówczesną  sytuacją  społeczno-
polityczną. 

Najwcześniejsza, tzw. petersburska wersja Historii przyszłości to powieść utopijna, zaliczana do
fantastyki  politycznej,  naukowej  i  społecznej,  przedstawia  wizję  przyszłości  o  typie
racjonalistycznym.  Kolejne  wersje  mają  charakter  traktatów  historycznych,  publicystyki,  bądź
historii alternatywnych z elementami humoru i groteski, a ostatnia stanowi powieść antyutopijną.
Historia...  to utwór napisany przez Mickiewicza częściowo po polsku, a częściowo – w języku
francuskim. Inspirowana była w pewnym stopniu lekturą technicystycznej  utopii  Jana Tadeusza
Bułharyna (Сцена из частной жизни в 2028 году, 1828), a później także twórczością Władimira
Odojewskiego (Косморама, 1840). 

Wersja pierwsza

Znamy ją z informacji przekazanych przez przyjaciela poety Antoniego Odyńca (od niego pochodzi
także wiadomość o tytule utworu). Powstała w Petersburgu w roku 1829, rękopis zaginął. Napisana
po francusku, przedstawiała fantazję na temat dalszych losów ludzkości – przyszły triumf techniki i
upadek moralny Europy, a także jej uratowanie przez kobiety przed najazdem Chińczyków. 

Obserwacja konkretnych osiągnięć współczesnej  wynalazczości  i  pierwszych prób technicyzacji
życia, doprowadziła Mickiewicza do stworzenia oryginalnego obrazu przyszłych czasów, w których
człowiek przezwycięży czas i przestrzeń oraz nawiąże komunikację międzyplanetarną. Świat uległ
rozszerzeniu  dzięki  wejściu  Ziemi  w  stosunki  z  planetami  –  nie  zachowały  się  jednak  opisy
Mickiewiczowskich Obcych. 

Autor zdawał sobie sprawę z roli komunikacji kolejowej, stąd też jego Europa zostaje pokryta gęstą
siecią  kolei  żelaznych,  co  przemienia  postać  świata.  Dzięki  wielkim statkom przemierzającym
oceany i  rozwożącym towary  w różne  części  świata,  dojdzie  do  powstania  międzynarodowych
targów. Mickiewicz opowiada o całych miastach domów i sklepów budowanych z żelaza na kołach,
a pędzących po kolejach żelaznych ze wszech stron ludu na jarmark pod Lizboną, dokąd znowu
ocean w olbrzymich okrętach przynosi płody innych części świata. 

Pojawiają  się  w  prognozie  poety  Archimedesowe  zwierciadła  ustawione  na  ogromnych
przestrzeniach w ten sposób, że ogniste litery odbite w pierwszym w okamgnieniu odbijane są w
ostatnim. Dzięki temu możliwe stało się błyskawiczne przekazywanie informacji do najdalszych
zakątków naszego globu. Na niebie wiszą olbrzymie teleskopy, przez które z balonów można całą
Ziemię obejrzeć, a z Ziemi widzieć, co się dzieje na jej satelitach. 

Przewidziany  został  przez  Mickiewicza  niebywały  rozkwit  techniki,  a  więc  balony,  latające  w
powietrzu jak żurawie lub gęsi, mogące docierać na inne planety, czy przyrządy akustyczne, za
pomocą których siedząc spokojnie przy kominku, w hotelach, można słuchać dawanych w mieście
koncertów lub  wykładów lekcji  publicznych.  Autor  widział  także  możliwość budowy samolotu
(cięższej  od powietrza machiny latającej  z  własnym napędem):  Kiedyś może się  ta  sztuka tyle
wydoskonalić, że maszyna parowa będzie latać na własnych skrzydłach, bez balonu. 
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Mickiewicz ukazuje Europę, która padła w przyszłości pod najazdem Chińczyków, lecz Zachód
uratowały kobiety – to one są wojownikami jutra. W dwuizbowym polskim parlamencie zasiadają
w izbie  niższej,  mężczyźni  –  w  izbie  wyższej.  Zwycięską  bitwę  nad  Wisłą  stoczy  bohaterska
kobieta-wódz, stojąca na czele  niewiast  i  młodzieży,  czyli  tych części  społeczeństwa,  która nie
wyzbyły się uczucia, poświęcenia i heroizmu. 

Utwór Mickiewicza jest nie tylko utopijnym obrazem przyszłości, ale także historią. Przedstawiona
wizja została bowiem ujęta z pozycji spraw należących już do przeszłości. Narrator wypowiada
swoje  kwestie  w trzecim wieku trzeciego tysiąclecia;  on sam jest  historykiem, a  jego dzieło –
historiografią.  Wyjściowa  sytuacja  fabularna  przypada  na  rok  2000,  dwa  dalsze  rozdziały
przedstawiają obraz lat 2100–2200. Utwór kończy się opisem nawiązania przez ludzi kontaktu z
innymi cywilizacjami w Kosmosie. 

Wersja druga

Powstała w Paryżu i Dreźnie, napisana po francusku w latach 1831–1833 i podobno spalona w roku
1833,  określana  również  jako  redakcja  I.  Wersja  ta  nawiązuje  do  publicystycznej  fazy  utopii
oświecenia,  narracja  przybiera  postać  historiograficznego  opisu  wolteriańskiego.  Autor  ukazuje
sytuację  polityczną  we  Francji  po  obaleniu  rządów  Ludwika  Filipa.  Europa  zostaje  ogarnięta
rewolucją. 

Republikanie  dostają  się  w  kleszcze  dwóch  armii:  monarchistycznej  i  wojsk  sfederowanych
(nieludzkich  w  okrucieństwie  proletariuszy,  którzy  doprowadzili  do  rozłamu  w  starej  partii
radykalistów na realistów i ludzi). Na czele sfederowanych stoją rozzuchwaleni przywódcy: Didko,
Wizat i  Oprawca, domagający się zniesienia praw dziedziczenia i zastąpienia nazwisk liczbami.
Przedkładano zatem, aby nazwiska zastąpić znakami liczb, gdyż te nie wyrażają nic i jako takie
łatwo można je zmieniać. W ten sposób Francja, podzielona na dziesięć serii,  obejmowałaby w
każdej  serii  pewną  liczbę  obywateli.  Pierwszy  urzędnik  pierwszej  serii  miałby  numer  1,  jego
podwładni – numery 2, 3 itd. Prości obywatele nie mieliby żadnego współczynnika. Systemat tego
rodzaju zadałby ostatni cios osobistej miłości własnej tudzież indywidualizmowi. Krwawe walki
kończą się rzezią monarchistów, a republikanie rozprawiają się z proletariuszami. 

Uwidacznia się wyraźnie w tych prognozach zapowiedź nieuchronnych zmian politycznych i 
społecznych, które zwiększają nadzieję na wyzwolenie Polski, ale zarazem przerażają 
konsekwencjami rozpętanych żywiołów, emocji, zwierzęcych instynktów człowieka. 

Wersja trzecia

O jej istnieniu zaświadcza wyjątek z listu do jednego z redaktorów, ogłoszony w języku polskim w
Pielgrzymie Polskim w roku 1933. Ta wersja Historii przyszłości powstała w czasie pisania Pana
Tadeusza, jest rodzajem historii alternatywnej. 

Mickiewicz  przedstawia  powstanie  listopadowe  zakończone  zwycięstwem  Polaków.  Wojsko
polskie, armia powszechnej rewolucji europejskiej, maszeruje z zachodu na wschód, z Francji przez
Niemcy,  Dyneburg,  Nowogród  Wielki,  by  z  końcem XIX wieku  zniszczyć  carską  Rosję  i,  po
zwycięstwie nad Oką, stworzyć Rzeczpospolitą Syberyjską.  W roku 1899 pokój  powszechny w
Europie. Autor powraca do założeń powieści przyszłościowej, kreśląc nieco humorystyczną wizję
przyszłej Polski na tle nowych instytucji społecznych i cudownych wynalazków. W kraju buduje się
olbrzymie gmachy,  w powszechnym użyciu znajduje się moneta zwana kościuszkiem, powstaje
nawet nowe słownictwo, odpowiadające nowym potrzebom i stosunkom socjalnym (np.: wodnica,
Wielki Bakałarz itp.). W historii alternatywnej, w której powstanie listopadowe poniosło klęskę,
Polska została wchłonięta przez Rosję. Europa jęczała pod batem cara Iwana. Wszystko zmierzało
ku gorszemu. We Francji instytucje społeczne istniały tylko na pokaz i od zewnątrz. 
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Wersja czwarta

Powstała ona po napisaniu Pana Tadeusza w latach 1834–1835, nazywana jest także redakcją II. 
Rękopis został przez autora zniszczony, wiadomo jedynie, że ta wersja ujmuje przyszłość w świetle 
zwycięskiego bonapartyzmu. 

Wersja piąta

Z  niej  pochodzi  fragment  zachowany  w  autografie  stanowiącym  obecnie  własność  Muzeum
Mickiewicza w Paryżu. Są to właściwie dwa fragmenty Historii przyszłości w języku francuskim,
które  stanowią  kopie  dwóch fragmentów z  wersji  II  i  III,  lecz  tworzą  nowy,  samoistny  układ
literacki. 

Wersja szósta

Powstała  około  roku  1842  (rękopis  spalony).  Znana  z  relacji  Jana  Scovazziego  przekazanej
Władysławowi  Mickiewiczowi.  Wiadomo stąd  jedynie  to,  że  wersja  ta  nie  podejmuje  wątków
imaginary history, choć opiera się na racjonalistycznych motywacjach. 

Wersja siódma

Zamieszczona  w  Avant-propos  Władysława  Mickiewicza  w  Melanges  posthu-mes.  Stanowi
improwizację  na  temat  przyszłości  według  opowiadania  Stefana  Gałęziowskiego.  Adam
Mickiewicz wygłosił ją, gdy znajdował się pod wpływami towianizmu i dość radykalnie zmienił
swój pogląd w kwestii postępu technicznego i prognozy przyszłości. Sama wypowiedź powstała
jako replika  na koncepcję  miasta  –  falansteru  Karola  Fouriera  zawartego w traktacie  Traile  de
Fassociation demestique et agricole (1822). Mickiewicz poznał doktrynę saintsimonistów w czasie
pobytu  w  Rosji,  przestudiował  ją  dokładniej  w  Paryżu;  wywołała  ona  u  niego  lęk  przed
przyszłością,  w  której  człowiek  zostałby  zagubiony  w  społeczeństwie  zorganizowanym  przez
pedantyczne i małostkowe reformy. 

W  satyrycznej  improwizacji  poeta  opowiada  o  mieście  przykrytym  dachem  tak  jak  dom  i
wyparkietowanym tak jak mieszkanie, ogrzanym i oświetlonym, odciętym od przyrody i kaprysów
klimatu. Poza miastem znajduje się szczęśliwa wyspa, pozbawiona dobrodziejstw cywilizacji, lecz
dostępna tylko nielicznym. 

Autor karykaturuje przyszłe społeczeństwo dobrobytu – odizolowane od natury, wyręczane przez
technikę z walki o byt, umniejszone duchowo, niewidujące nawet księżyca i gwiazd, a więc odcięte
od źródła wzruszeń i  najcenniejszych podniet estetycznych.  W wyniku polemiki z koncepcjami
saintsimonistów Mickiewicz stworzył zalążki nowej odmiany literackiej antyutopii, choć nie był w
swych refleksjach osamotniony (traktaty Ruskina, Musseta, Emersona). 

Mickiewicz jako prekursor science-fiction

Utwór, chociaż zachowany tylko w niewielkich fragmentach i relacjach z drugiej ręki, wskazuje na
niespotykany zmysł profetyczny autora, który już w pierwszej połowie XIX wieku prognozował
olbrzymi  postęp  cywilizacyjny  ludzkości.  Mickiewicz  przewidział  w  Historii  przyszłości  wiele
przełomowych  wynalazków,  jak  urządzenia  do  zapisu  i  transmisji  dźwięku i  obrazu,  samoloty,
pojazdy kosmiczne, światłowody (idea przekazywania informacji za pomocą promieni świetlnych
odbijających się od luster – zwierciadła Archimedesowe), elektroniczne systemy ewidencji ludności
(powstanie społeczeństw ludzi ponumerowanych poprzez zastąpienie nazwisk liczbami). Jak dalece
zaawansowana była myśl wieszcza wskazuje fakt, że telefon wynaleziono dopiero w 1875 roku,
fonograf – dwa lata później, a Juliusz Verne, najsłynniejszy dziewiętnastowieczny pisarz science-
fiction wydał swoją pierwszą powieść dopiero w roku 1863. 
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Badacze literatury uznają, że nieopublikowane dzieło Mickiewicza, prekursorskie wobec osiągnięć
europejskiej fantazji naukowej, tworzące podwaliny pod wykształconą znacznie później konwencję
science-fiction, mogło zrewolucjonizować literaturę światową. Najprawdopodobniej wyprzedzało
ono wizje Juliusza Verne’a, Herberta George’a Wellsa i Jerzego Żuławskiego, a nawet prześcigało
je w naukowo-technicznych i społecznych spekulacjach. Było również nader odważne i trafne w
ocenie przemian społecznych i świadomościowych. 

Autor  Historii...  okazał  się  głębokim realistą  dostrzegając  uzależnienia  pomiędzy osiągnięciami
nauki, techniki i przemysłu a typem psychicznym wytwarzającego je człowieka, jego charakterem,
postawą, moralnością, kulturą. Racjonalistyczna wizja przyszłości nie zyskuje całkowitej aprobaty
Mickiewicza. Współczesne poecie wynalazki, postęp techniczny, rozwój przemysłu budzą obawę,
że ułatwione życie i komfort doprowadzą człowieka do jego jednostronnego rozwoju. Po pierwsze,
pogrążając się w kulcie rozumu i materializmie, straci zdolność do porywu ideowego. Po drugie –
popadnie w gnuśność, egoizm i obojętność, które zadecydują o bezbronności całych społeczeństw
nieprzygotowanych na odparcie ataku innych zbiorowości zachowujących siłę,  wolę,  pragnienie
przekształcenia świata. 

Mickiewicz tworzy w ten sposób nowy gatunek literacki – historię przyszłości, i to na długo przed
analogiczną koncepcją Herberta Wellsa. Wizja Polski ratującej Europę przed zagładą jest śladem
mesjanistycznych zainteresowań poety. Ciekawa jest także koncepcja zagrożenia ze Wschodu – na
najeźdźców wybrał Mickiewicz Chińczyków, choć ówczesne Chiny nie były silne pod względem
politycznym, a poza tym – w znacznym stopniu uzależnione od Anglii. Tworząc wersję prognozy
katastroficznej, Mickiewicz dał wyraz pewnym możliwościom myślowym rozwiniętym na szerszą
skalę w literaturze i filozofii dwudziestolecia międzywojennego, np.: Spengler (Zmierzch Zachodu,
1917),  Znaniecki,  Zdziechowski  –  scjentyficzne  historie  batalistyczne,  twórczość  Witkacego
(Pożegnanie jesieni, 1927; Nienasycenie, 1930). 

Mickiewicz  nie  przekreślał  ani  zdobyczy  nauki,  ani  postępu  technicznego.  Był  jednak
konsekwentnym krytykiem rozumu i nauki bez sumienia. Wynikało to z jego przeświadczenia, że
absolutyzacja nauki, szkiełka i oka, jest uzurpacją, która może doprowadzić ludzkość do katastrofy,
że sumienie i moralność ludzi, którzy w przyszłości będą rządzić cudami przemysłu, a przez nie
światem, nie jest sprawą obojętną, mało ważną. I że już teraz – wyprzedzając przyszłość – należy o
tym myśleć i nad tym pracować. 

W roku 1843 Mickiewicz mówił o przyszłości cywilizacji przemysłowej, zwracając się do swoich
młodych słuchaczy w College de France: Niechaj was nie uwodzi doktryna prawiąca nieustannie o
„specjalnościach”,  jak  gdyby  przeznaczeniem  młodzieży  dzisiejszej  było  tylko  doskonalić
drobiazgowe szczegóły  przemysłu.  Nikt  bardziej  od nas  nie  podziwia  cudów przemysłu  i  jego
niezmiernej potęgi, która opanuje na koniec cały świat; ale tu chodzi o sprawę wyższą, chodzi o to,
jaki to duch posłuży się tymi wszystkimi niezmiernymi środkami przemysłowymi, jaki to duch
obejmie rządy świata. Arsenały nie mają własnego zdania, arsenały są do użytku zwycięzcy. 

Przypisy

• List E. Odyńca do J. Korsaka z dnia 9 maja 1829. 
• A. Mickiewicz, Dzieła, t. 4, pod red. J. Krzyżanowskiego, Czytelnik, Warszawa 1955. 
• Pielgrzym Polski 28 VI 1833. 
• Avant-propos Władysława Mickiewicza w: Melanges posthu-mes, ser. 1 (s. 156 i nast.). 
• A. Wójcik, M. Englender: Budowniczowie gwiazd. Warszawa 1980. 
• Smuszkiewicz: Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej. Poznań 1982,

s. 40–41. 
7. S. Skwarczyńska: Mickiewicza „Historia przyszłości” i jej realizacje literackie. Łódź 1964. 
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Marian Hemar  Polak ochotniczy 
Marian  Hemar (urodzony  jako  Jan  Maria  Hescheles,  pseud.  Jan  Mariański,  Marian
Wallenrod  i  in.;  1901–1972)  –  polski  poeta,  satyryk,  komediopisarz  i  tłumacz.  Żyd
aszkenazyjski czyli chazarski, ale  Polak z  wyboru  i  polski  patriota. 

Wikicytaty.

• Autorzy dzielą się na dwie kategorie: od jednych nie można nic wydostać, od drugich nie 
można się opędzić. 

• Źródło: artykuł w zbiorze Awantury w rodzinie.

• Co to jest pech? Jest to zdrobniała katastrofa.

• Cóż za szmata
Pod pozorami literata.
Popatrzcie na ten rzymski profil:
Były frankofil i angliofil
I były sanacyjny cwaniak,
Pan-europejczyk i Pen-klubczyk,
Przechrzta co tydzień, na wyścigi
Co z wszystkich sobie wziął religii
Jedną religię: Oportunizm –
Dziś się obrzezał na komunizm. 

• Opis: o Antonim Słonimskim.

• Czy pani Marta jest grzechu warta?
– Ta myśl uparta zabija mnie.
Bo dla mnie Marta – zakryta karta,
Być może warta, być może nie. 

• Źródło: Czy pani Marta jest grzechu warta? 
• Zobacz też: Marta

• Dla dyskusyjnych krętaczy,
Dla szczwaczy, dla posługaczy -
Polska nie jest pod żadną
Okupacją.
To znaczy -

Dla nich rządzi w Warszawie
Rząd normalny, legalny,
Prawny, konstytucyjny,
Narodowo-moralny.

Dla innych, dla nas, prawda
Inna jest. Gorzka i sroga:
Polska na dnie nieszczęścia,
Pod okupacją wroga,

Pobita, na ziemi leży,
Sztych szabli ma u krtani.
Stoją nad nią bezkarni,
Przez cały świat uznani
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Gwałciciele bezwstydni,
trupojady, hyjeny,
A ją świat zdradził. I oczy
Odwraca od tej sceny. 

• Źródło: Dyskusja, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, 1969

• Dużo chaosu o nic. 
• Źródło: Drzewo genealogiczne

• Gotowiście na wszystko?
Ha, dobrze, jam też gotów.
Słuchajcie: światem rządzi
Wielka zmowa idiotów. 

• Źródło: Moje wielkie odkrycie

• Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na 
zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan 
Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla 
ludzi w wieku męskim, wieku klęski. 

• Źródło: „Tydzień Polski”, 1966

• Kłaniam się Tobie – Ziemio Podolska
Moja Ojczyzno – Ziemio Tarnopolska
Mlekiem i miodem obficie płynąca
Wszelakim dobrem swoich gleb słynąca! 

• Źródło: Kłaniam się Tobie…

• Kochać nie warto – lubić nie warto (…) Jedno co warto – to upić się warto! 
• Źródło: Upić się warto (1931), piosenka śpiewana przez Stefana Jaracza w kabarecie 

Banda

• Kto nie ma pięćdziesięciu własnych książek, jest człowiekiem niedocywilizowanym. 
• Źródło: felieton Toast w zbiorze Awantury w rodzinie.

• Może w maju, może w grudniu,
Może jutro popołudniu,
W każdym razie dzisiaj nie.

• Największą wartością dobrego dowcipu jest jego niezależność od umysłu, w którym 
powstaje.

• O co wolno się modlić po przegranej bitwie?
By znowu – nasza klęska – nie poszła na marne.
Ale żal, zamiast pomóc, przeszkadza w modlitwie. 

• Źródło: Kiedy znów zakwitną białe bzy, Wydawn. Literackie, 1991, s. 222.

• O, Panie Marszałku,
O, Marszałku Piłsudski.
Stertami kwiaty kładli
Na belwederskim dziedzińcu –
Ziemię znosili, kopiec
Sypali Ci na Sowińcu.
Serce zanieśli na Rossę.
A ciało, jak próżną zbroję
Złożyli w krypcie Wawelu. 

• Opis: o Józefie Piłsudskim 
• Źródło: O , Panie Marszałku,, zwiazek-strzelecki.pl
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• Polacy to mają przekonanie płonne, że co zabawne – błahe, co nudne – uczone 
• Źródło: Agata Szwedowicz, Hemar miałby dziś 110 lat, PAP, 5 kwietnia 2011

• Szczera to rada
Ex abrupto:
Kiedy cię gwałcą,
Leż i lub to. 

• Źródło: Z przysłów murzyńskich

• Taki gęsty cień od niej pada,
Tak tu nieprzenikniony,
Jakby jakieś ogromne światło
świeciło z tamtej strony. 

• Źródło: Na śmierć 
• Zobacz też: śmierć

• To już nie błąd, to już zaleta,
Bo pan poeta! Pan poeta!
Bo pan artysta! Bo artyście
Wolno tym kurrrkiem być na dachu!

Nie mógł, Słonimski, rzeczywiście,
Lepszego sobie dobrać fachu
(…) Do Leszka piszesz, były śmieszku.
Znasz kawał ten o Leszku?

Leż ku.

• Opis: wiersz był odpowiedzią na apele Słonimskiego o powrót do PRL 
emigracyjnych poetów, m.in. Lechonia. 

• Źródło: Do poety reżimu

• W dyskotece, nie widząc mnie,
Siedziała przytulona para.
Czytali Im dalej w LSD
Marijuana Hemara. 

• Źródło: Moja popularność fraszka z 1969 (Im dalej w LSD to żart z tytułu tomu 
wierszy Im dalej w las).

• Zanim spłoniesz na stosie, o warszawska chwało,
Zawiążą twoje usta, ręce będą pętać.
Przyjaciele – to wszystko co nam pozostało –
Żałować. Płakać? – płakać. Pamiętać? – pamiętać. 

• Źródło: Lata londyńskie, wyd. nakładem Pisarzy Polskich, 1946, s. 30.

• Że niezależnie od tego
Z jakiego pochodzę miasta
Ja w ogóle nie jestem
Polakiem od Króla Piasta,

Z krwi lechickiej, z przypadku
Nie z metrykalnych przyczyn.
Moja ambicja, że jestem
Polakiem ochotniczym,(…) 

• Źródło: Trzy powody                     87.



Marian  Hemar, urodzony  jako  Jan  Marian  Hescheles,  ps.  „Jan  Mariański”,  „Marian
Wallenrod”,  „Harryman”  i  inne  (ur.  6  kwietnia  1901  we  Lwowie,  zm.  11  lutego  1972  w
Dorking) – polski poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor tekstów
piosenek.  

Marian Hemar był autorem tekstów ponad dwóch tysięcy piosenek, m.in. takich szlagierów jak
Kiedy znów zakwitną białe bzy, Czy pani Marta jest grzechu warta, Ten wąsik, Nikt, tylko ty, Może
kiedyś innym razem, Upić się warto, Jest jedna, jedyna. 

Marian Hemar urodził się 6 kwietnia 1901 we Lwowie w rodzinie żydowskiej jako syn Ignacego i 
Berty. Jego bratem był Henryk Hescheles, a kuzynem Stanisław Lem (matka Hemara i ojciec S. 
Lema byli rodzeństwem). Kształcił się w VII Gimnazjum we Lwowie. Studiował medycynę i 
filozofię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie studiów parał się satyrą. Po 
studiach wyjechał na trzy miesiące do Włoch, skąd pisał korespondencje do „Gazety Porannej” 
zatytułowane Z Włoch. Brał udział w walkach o Lwów w latach 1918–1920. 

Pierwsze wiersze opublikował w 1922. W 1925 przeprowadził się do Warszawy, pracował wraz z
Julianem Tuwimem w kabarecie literackim „Qui Pro Quo”, „Banda” i „Cyruliku Warszawskim”.
Wraz z innymi żydami - Tuwimem, Lechoniem i Słonimskim był autorem wielu skeczy i dowcipów
i szopek politycznych. Jego dorobek literacki jest ogromny: ponad 3000 niezwykle popularnych
piosenek,  do  których  sam komponował  muzykę,  setki  wierszy,  kilkanaście  sztuk  i  słuchowisk
radiowych. 

Był  również  współpracownikiem  „Wiadomości  Literackich”  i  „Wiadomości”,  oraz  dyrektorem
teatru Nowa Komedia (1934–1935). W 1939 jego piosenka Ten wąsik (wykonywana przez Ludwika
Sempolińskiego  w  popularnej  rewii  Orzeł  czy  Rzeszka),  spowodowała  interwencję  ambasadora
Niemiec w Warszawie. Pod koniec czerwca 1926 Marian Hescheles, przebywając we Lwowie przy
ul.  Jagiellońskiej  11,  podjął  nieudaną  próbę  samobójczą  (strzelił  do  siebie  z  rewolweru)[6].
Startował  w  rajdowych  wyścigach  samochodowych,  m.in.  w  czerwcu  1928  w  Rajdzie
Krajoznawczym  Małopolskiego  Klubu  Automobilowego  o  Puchar  „Lwowskiego  Kurjera
Porannego”, gdzie zajął 9. miejsce na Bugattim. 

W 1935 w Warszawie przyjął chrzest katolicki, w związku z czym został wykreślony z ewidencji
gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie. 

Po wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939, przedostał się do Rumunii. W latach 1940–
1941 walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich w Libii (m.in. pod Tobrukiem). W
wojsku prowadził pracę kulturalno-oświatową. Wraz z ppłk. Mieczysławem Młotkiem redagował
czasopismo brygady pod tytułem „Ku Wolnej Polsce”. Był kierownikiem polskich audycji w Radiu
Cair, prowadząc słuchowiska z cyklu „V”. Był autorem  Marszu Karpackiej Brygady oraz pieśni
Myśmy tutaj szli z Narwiku. Rozkazem naczelnego wodza gen. Sikorskiego na początku 1942 został
przeniesiony  do  Londynu.  Został  przydzielony  do  Ministerstwa  Informacji  i  Dokumentacji,  w
którym zwalczał m.in. kłamstwa propagandy, głównie niemieckiej, ale także angielskiej. 

Po wojnie  pozostał  w Londynie.  Prowadził  tam teatrzyk polski  w klubie emigrantów polskich.
Współpracował m.in. z muzą „Wesołej Lwowskiej Fali” – Władą Majewską. 
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Prowadził  także  jednoosobowy  „Teatr  Hemara”  –  cotygodniowy  kabaret  radiowy  na  antenie
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Wygłaszał w nim wierszowane komentarze satyryczne do
bieżących wydarzeń. Sam siebie określił mianem „Polaka z ochotniczego zaciągu”. Pisał o sobie:
Moja  gorąca  miłość  nie  może  się  pogodzić  z  inną  Polską,  tylko  najlepszą,  najszlachetniejszą,
najuczciwszą  w  świecie.  Uczyli  mnie  tej  miłości  Słowacki,  Żeromski  i  Piłsudski.  Był
bezkompromisowy  i  do  końca  wierny  prawdzie  i  sprawiedliwości.  Nie  zgadzał  się  na
komunistyczne zniewolenie Polski.  Jego utwory były  objęte  cenzurą  PRL. Do końca  życia  był
urzeczony polskością i Lwowem. Laureat Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w 1959
roku. W jego poezji wyraźnie zarysowały się dwa nurty – żartu i satyry oraz refleksji i tęsknoty.
Oprócz licznych piosenek (tekst i  muzyka), wierszy, sztuk i  słuchowisk radiowych był autorem
wierszy lirycznych, satyr, fraszek, parodii. Robił też przekłady poetyckie (m.in. wszystkie sonety
Szekspira,  połowa  ód  Horacego),  pisał  sztuki  teatralne  od  dramatu  do  komedii  muzycznych,
jednoaktówki  poświęcone  Fredrze,  Kochanowskiemu,  Chopinowi.  Parał  się  także  prozą:  pisał
reportaże, felietony, eseje, krytykę literacką, a nawet traktat polityczny o Hitlerze. 

W  1967  otrzymał  nagrodę  londyńskiego  „Dziennika  Polskiego”  za  całokształt  twórczości
dramatycznej, rewiowej i teatralnej na emigracji. 

Jego pierwszą żoną była aktorka i piosenkarka Maria Modzelewska, jednak małżonkowie rozstali
się  w  sierpniu  1939.  Z  uwagi  na  wybuch  wojny,  trwałe  rozdzielenie  z  Modzelewską,  która
wyjechała  do  USA,  niejasne  informacje  przez  nią  przekazywane  (w  listach  sugerowała,  że  na
własną rękę przeprowadziła rozwód, bądź już w ambasadzie polskiej w Rumunii, czy w USA przed
tamtejszym  sądem)  oraz  silną  osobistą  urazę,  Hemar  nie  interesował  się  formalnym  stanem
małżeństwa. W Londynie,  18 lipca 1946 ożenił  się z Dunką żyjącą w USA, tancerką i  aktorką
Caroll Ann Eric (określana jako Caja Hemar, żyjąca w latach 1910–1982), popełniając bigamię.
Oficjalne unieważnienie małżeństwa z Hemarem Modzelewska przeprowadziła w Nowym Jorku w
1956.  Do  końca  życia  zamieszkiwał  w  Leith  Hill,  Dorking,  Surrey.  Zmarł  11  lutego  1972  w
Dorking. 18 lutego 1972, po spopieleniu ciała i po mszy św. odprawionej przez ks. Kazimierza
Sołowieja jego prochy zostały pochowane na cmentarzu w Coldharbour w pobliżu Leith Hill. 

Ulice Mariana Hemara ustanowiono: w Krakowie (1991), w Warszawie (2009), w Gdańsku (2012),
a  w  2015  we  Wrocławiu  ustanowiono  rondo  Mariana  Hemara  (u  zbiegu  ulic  Słonimskiego  i
Rychtalskiej, w dzielnicy Ołbin). 

Publikacje

• 2001 – Moja przekora: satyry polityczne z lat 1943–1971; Kraków; Wyd. Literackie, 
ISBN 83-08-03088-2. 

• 2000 – Dom jest daleko, Polska wciąż jest blisko: wybór wierszy i piosenek; Warszawa; 
Świat Książki

• 1994 – Pięć sztuk scenicznych; Londyn; Polska Fundacja Kulturalna,
• 1991 – Kiedy znów zakwitną białe bzy: utwory wybrane; Kraków; Wyd. Literackie, 
• 1990 – Chlib kulikowski: wiersze, satyry, piosenki; Warszawa; „Maj”, 
• 1990 – Liryki, satyry, fraszki (wiersze do druku zebr. Włada Majewska); Londyn; Polska 

Fundacja Kulturalna 
• 1971 – Chlib kulikowski, Londyn 
• 1971 – Wiersze staroświeckie; Londyn; Oficyna Poetów i Malarzy 
• 1968 – Ściana uśmiechu; Londyn; 
• 1968 – Rzeź Pragi; Londyn; 
• 1963 – Im dalej w las: wiersze; Londyn; nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej 
• 1955 – Siedem lat chudych; New York; Roy Publishers 
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• 1947 – Satyry patetyczne; Londyn; nakł. Klubu Orła Białego 
• 1946 – Lata londyńskie (tomik wierszy); Londyn 
• 1943 – Adolf Wielki: pamflet i dygresje; London; M. I. Kolin 
• 1943 – Marchewka: pamiętnik satyryczny; London; M. I. Kolin
• 1936 – Koń trojański; Warszawa; Wydawnictwo J. Przeworskiego

Odznaczenia

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (udekorowany w swoim domu 22 stycznia 
1972)

• Złota odznaka honorowa Koła Lwowian w Londynie (1970)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Hemar

https://culture.pl/pl/tworca/marian-hemar

Jan Marian Hescheles, syn Ignacego i Berty z domu Lem [był kuzynem Stanisława Lema], urodził
się we Lwowie, gdzie mieszkał 24 lata. Później w Warszawie 14 lat, a w Londynie 30 lat. Ukończył
VII gimnazjum we Lwowie, następnie studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza medycynę i
filozofię. Debiutancki wiersz "Więzień" ukazał się na łamach "Gazety Porannej i Wieczornej" (nr
4771).

W wieku siedemnastu lat  zgłosił  się jako ochotnik do wojska polskiego i  brał  udział  w wojnie
polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po zakończeniu kampanii wrócił na studia, jednak nigdy ich nie
ukończył. Po powrocie do Lwowa podjął współpracę z Henrykiem Zdzierzchowskim redaktorem
"Szczutka", w którym zaczął publikować swoje utwory: fraszki, bajki, wiersze, utwory rewiowe,
parodie.  Jako osobne publikacje ukazały się: zbiorek  "Dzik i  świnia" (1922), oraz  "Ballada o
białym byku" (1923). Sukces odniosła rewia wystawiona w 1924 w Teatrze Miejskim pt. "Łątki
lwowskie", do której teksty w przeważającej mierze sam napisał. Dzięki Ludwikowi Lawińskiemu i
L. Orlańskiemu w 1924 w grudniowym programie "Qui pro Quo" pt. "Kupa śmiechu" znalazł się
obrazek  "U  Lwowi"  -  składający  się  z  najlepszych  fragmentów  tekstów  Hemara.  Z  okresem
lwowskim wiąże się jeszcze jeden fakt - epizodyczna współpraca z Brunonem Jasieńskim, z którym
stworzyli kabaret - jednak nie istniał on długo. Jasieński wyjechał do Paryża jako korespondent
"Wieku  Nowego",  a  Hemar  otrzymał  z  dyrekcji  "Qui  pro  Quo"  propozycję  podjęcia  stałej
współpracy.

W roku  1925  Hemar  przeniósł  się  do  Warszawy  i  do  1931  razem  z  Julianem  Tuwimem  był
kierownikiem literackim teatrzyku "Qui  pro  Quo",  a  następnie  kabaretów:  "Banda",  (1931-33),
"Cyganeria Warszawska" (1933-34), "Wielka Rewia" (1934-35), "Cyrulik Warszawski" (1935-39).
W latach 1933-34 kierował założonym wraz ze Stefanem Jaraczem i Marią Modzelewską teatrem
"Nowa  Komedia".  Repertuar  musiałnawiązywać  bezpośrednio  do  współczesności  widzów,
oddziaływać na emocje, komentować rzeczywistość, był "formą obrachunków inteligenckich", jak
określił go Artur Sandauer i "serialem epoki przedtelewizyjnej", jak określili go późniejsi krytycy.
Wpływało  to  na  zmianę  statusu  pisarza,  który  stawał  się  z  niezależnego twórcy -  "technikiem
rozrywki", jak określił to zjawisko Stefan Żółkiewski. 

Takim technikiem stał się Hemar, jego zadaniem było nawiązanie porozumienia z publicznością,
wsłuchanie się w jej  głos, wyrażanie jej nastrojów i zaspokajanie jej potrzeb i  w tej dziedzinie
Hemar  okazał  się  mistrzem.  Nie  tylko  odnosił  triumfy  dzięki  odpowiadaniu  na  życzenia
publiczności,  on  jednocześnie  publiczność  tę  wychowywał,  ucząc  ją  rozpoznawać  literaturę
wyższego  lotu  w  odróżnieniu  od  wulgarności  tekstów  krytykanckich  i  wypaczających  osąd
rzeczywistości.                                                                                                                               91.
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Wraz z rozwojem kabaretu i estrady nastąpił rozwój piosenki i Hemar był jednym z najciekawszych
piosenkarzy  dwudziestolecia  (słowo  "piosenkarz"  w  znaczeniu  używanym  w  czasach  Hemara,
kiedy o autorach tekstów nie mówiono tekściarz, ale piosenkarz właśnie). 

Napisał, opracował, przetłumaczył, sparafrazował do momentu wybuchu II wojny światowej około
3  tysiące  piosenek,  z  których  kilkaset  zasłużyło  sobie  na  miano  przebojów.  Pisał  o  fatalnej
dramatycznej  miłości,  życiu  codziennym,  nie  unikał  podejmowania  żartu  czy  satyrycznego
komentarza. Poetyka jego piosenek w dużej mierze nawiązywała do skamandryckiego ducha spod
znaku Juliana Tuwima.

Hemar był  niewątpliwym mistrzem tzw. szlagwortów, tj.  refrenowych zwrotów zapadających w
pamięć, jak np.: "Czy pani Marta jest grzechu warta", "Chciałabym i boję się", "Nikt, tylko ty",
"Wspomnij mnie". Być może w powiedzeniu, że Hemar opracował własną teorię piosenki, tkwi
odrobina przesady, niemniej jednak wyłożył swoje poglądy na ten temat w 1934 roku na łamach
"Wiadomości Literackich". Według niego doskonałość piosenki polega na jej zgodności z prostotą
codziennego języka i z muzyką, jej melodycznymi rymami. Natomiast sukces piosenki to zupełnie
odrębna i właściwie trudna do przewidzenia dziedzina, niemająca wiele wspólnego z doskonałością
utworu.

Hemar pisywał także wiersze i fraszki, które opublikował w 1936 roku w wyborze zatytułowanym
"Koń trojański".  Drwił  w nich z samego siebie,  z otaczającej go rzeczywistości,  przybierając
niekiedy ton wręcz profetyczny. Podejmował próbę zrozumienia, w czym tkwią źródła słabości,
kapitulacji wobec faszyzmu i dzielił się smutnym przeświadczeniem, że zawsze epoka beztroskiego
hedonizmu  kończy  się  zwycięstwem totalitaryzmu.  Jeszcze  inną  dziedziną  twórczości  Mariana
Hemara  było  pisanie  szopek  politycznych  od  1927,  kiedy  to  dołączył  do  wielkiej  trójki
"szopkopisarzy": Lechonia, Słonimskiego, Tuwima.

Pod koniec września 1939 roku przedostał się do Rumunii, a następnie na przełomie 1940/41 do
Palestyny i Egiptu. Walczył jako żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w stopniu
starszego strzelca. Został przydzielony do Wydziału Prac Kulturalno-Oświatowych Biura Opieki
nad Żołnierzem. Hemar prowadził  program radiowy oraz Karpacką Czołówkę Teatralną,  pisząc
teksty propagandowe, rozrywkowe, piosenki żołnierskie, wiersze. Publikował je w czasopismach
Brygady: "Nasze Drogi", "Gazetka Obozowa", "Ku wolnej Polsce". Od 1942 pracował w Londynie
w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji, współpracował z "Wiadomościami Polskimi" (1941-
44),  "Dziennikiem Polskim"  (1942-43),  "Dziennikiem Żołnierza"  (1942-43),  "Polską  Walczącą"
(1942-44). Od 1944 stale współpracował z "Dziennikiem Polskim" i "Dziennikiem Żołnierza". Po
wojnie pozostał  na emigracji  w Londynie,  gdzie  założył  wkrótce kabaret  "Biały Orzeł"  (White
Eagle).  Związał  się  z  tygodnikiem  "Wiadomości"  [wydawanym  przez  Mieczysława
Grydzewskiego] - regularnie do niego pisywał,  był również w jury przyznającym nagrody tego
pisma. W latach 1952-68 współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, w której miał
swój cotygodniowy autorski program kabaretowy. W 1955 powstał w Londynie Teatr Literacko-
Satyryczny Hemara, w którym prezentował swoje nowe rewie i kompozycje muzyczne. Zajmował
się  również  działalnością  translatorską,  tłumacząc  wiele  z  języka  angielskiego  i  łacińskiego.

Marian Hemar był laureatem wielu nagród, w tym m.in.: Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
(1959), "Wiadomości" (1962), "Dziennika Polskiego" i "Dziennika Żołnierza"(1967), Fundacji A.
Jurzykowskiego  w  Nowym  Jorku  (1969).  Władze  emigracyjne  uhonorowały  go  Krzyżem
Oficerskim (1966),  Krzyżem Komandorskim (1971) Orderu Polonia  Restituta.  Zmarł  11 lutego
1972 roku w Dorking pod Londynem.
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Źródło:  www.diapozytyw.pl  (portal  powstał  jako  element  działalności  Instytutu  Adama
Mickiewicza)

Czy ty wiesz, moja mała? 

Moja mała, mnie jest źle na duszy
Nie myślę o tem, czy piosenka ciebie wzruszy
Kiedy serce się z sercem pokłóci
To już piosnka serca z drogi nie zawróci

I nie tego mi żal dziś najwięcej
Czym może ciebie kochał mocniej i czy goręcej
I żeś poszła, toś temu nie winna
To już inna, nieważna jest rzecz

Ale, wiesz, moja mała
Że to smutny jest żal
Żeś mnie tak zapomniała
Jakbym nic nie był wart

Jakby było niewarte
Twej pamięci, twej łzy
Moje serce uparte
Ach, któż znał je, jak ty

Gdybym wiedział, że ty tęsknisz i cierpisz też

Że ci brak miłości mej

Gdybym wiedział, że mi jakoś dopomóc chcesz

Może byłoby mi lżej

Ale dziś, moja mała
To brzmi trochę, jak zgrzyt
Żeś mnie tak zapomniała
Jest mi, wierz, jest mi wstyd

Byłem z tobą tak długo, tak blisko
Co się stało z tym dzisiaj, gdzie to poszło wszystko
Nie przysięgi i nie pocałunki
Lecz najdroższe te zmartwienie i frasunki 

Wszystkie rzeczy, te drobne, te małe
Tajemne słowa tylko dla nas zrozumiałe
To co w sercach narasta powoli
A gdy wyrwać to boli jak ząb
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Gdybym wiedział, że ty tęsknisz i cierpisz też
Że ci brak miłości mej
Gdybym wiedział, że mi jakoś dopomóc chcesz
Może było by mi lżej

Ale to nadaremnie 
To już taki twój żart
Żeś tak poszła ode mnie 
Jak się wstaje od kart

Karpacka  Brygada 

Myśmy tutaj szli z Narwiku!
My przez Węgry! A my z Czech! 
Nas tu z Syrii jest bez liku
A nas z Niemiec zwiało trzech!

My przez morza! A my z Flandrii! 
My górami! My przez las! 
Teraz wszyscy do Aleksandrii! 
Teraz my już wszyscy wraz!

Karpacka Brygada!
Daleki jest świat
Daleki żołnierza tułaczy ślad

Daleka jest droga
W zawiejach i mgłach
Od śniegów Narwiku
W libijski piach

Maszeruje Brygada, maszeruje
Maszeruje co tchu, co tchu!
Bo z daleka jej Polska wypatruje
Wyczekuje dzień po dniu

I wzrok na nią zwraca
Zza gór i zza mórz
Czy idzie Brygada
Czy widać już

Co noc słuch wytęża
Przez dal i przez mrok
Czy słychać Karpackiej
Brygady krok!

Karpacka Brygada
Do domów, do chat
Do Polski idziemy
Przez cały świat!                                             94.



Nie zbraknie na świecie
Bezdroży ni dróg
Dojdziemy do Polski!
Tak daj nam Bóg!

Moje serce zostało we Lwowie 

Stryjski park tonął cały w jaśminach
Zapach bzów po ogrodach się snuł
Jeden tramwaj pod górę się wspinał

Drugi z góry katulał się w dół

Rój gołębi wiecował na Rynku
Król Jan III z pomnika się śmiał
Fiakry stały przed Georgem w ordynku
Batiar nocą sztajerka mi grał

Moje serce zostało we Lwowie
W moim mieście zieleni i wzgórz
A ja chodzę po świecie i ten żal ciągle mam
I zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam

Moje serce zostało ze Lwowie
Dzieli nas tysiąc lądów i mórz
Zatrzymałem się w drogi połowie
Chciałbym iść, a tu dojść ani rusz

Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się zdaje
Chociaż obcy pod stopą mam bruk
Że to wczoraj jechałem tramwajem
Który wolno pod górę się wlókł

Że to wczoraj w pasażu Hausmana
Za dwie szóstki kupiłem kiść bzu
Że to wczoraj w gałęziach kasztana
Lwowski słowik mi śpiewał do snu

Moje serce zostało we Lwowie
W moim mieście kasztanów i bzów
A ja chodzę wśród ludzi samotny przez świat
Tyle dni i tygodni, miesięcy i lat

Zatrzymałem się w drogi połowie
Okradziony z mych marzeń i snów
Ale czekam na dzień, gdy we Lwowie
Ze swym sercem połączę się znów 
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