
Apetyt nA „bAwArkę”
*wiadom zasadno$ci twierdzenia mówi!cego, &e podró&e 
kszta"c!, wykorzystuj# ka&d! okazj# do weryfikowania wiedzy 
nabytej za po$rednictwem ksi!&ek wzgl#dnie mass-mediów 
z realnym obrazem zak!tków Polski, Europy lub $wiata. Jest 
to obraz ogl!dany g"ównie z pozycji dziennikarza (jeden z nie-
licznych walorów tego zawodu), zapraszanego czasami na sym-
pozja, konferencje, testy i inne tego rodzaju imprezy.

Od o$miu lat eskapady powy&sze naznaczone s! pi#tnem 
spodziewanej wizji naszego „wej$cia do Europy” i wynikaj!cym 
st!d poszukiwaniem takiego miejsca, które odpowiada"oby 
moim „europejskim” oczekiwaniom najbardziej. Aby nie by"o 
jakichkolwiek w!tpliwo$ci – Polska zajmuje w tych oczekiwa-
niach miejsce wi#cej ni& poczesne. Mam wystarczaj!c! $wiado-
mo$% naszego po"o&enia geograficznego, a przede wszystkim 
tradycji kulturowych, religijnych oraz cywilizacyjnych, aby nie 
popada% w kompleksy, jakie usi"uj! nam zainfekowa% „Euro-
pejczycy” w rodzaju Kwa$niewskiego, Balcerowicza, Michnika, 
Kuronia, Bieleckiego, Lewandowskiego czy Bartoszewskiego. 
Ich wysi"ki zmierzaj!ce do uzyskania statusu jedynie s"usz-
nych autorytetów decyduj!cych o tym, co jest europejskie, 
a co wsteczne, za$ciankowe i „ciemnogrodzkie”, przyjmuj# 
z takim samym przekonaniem jak deklaracje Judasza o potrze-
bie lojalno$ci wobec przyjació".

Ponad pó" wieku panowania czerwono-ró&owej bolszewii 
(z pó"roczn! przerw! na rz!dy J. Olszewskiego) zrobi"o jednak 
swoje i nie ma co ukrywa%, &e mamy spore zaleg"o$ci w sta-
raniach o odzyskanie nale&nej pozycji kraju na wskro$ i bez 



cudzys"owów europejskiego. Trzeba zatem da% sobie spokój 
z wywa&aniem otwartych drzwi i skorzysta% z do$wiadcze' 
tych, którzy nie uronili nic z dobrych, rdzennie europejskich 
tradycji, a jednocze$nie zachowali $cis"y kontakt ze wszystkim, 
co nowoczesne i post#powe w dobrym tego s"owa (wszak para-
li& te& mo&e by% post#powy) znaczeniu.

Nie jest to zadanie "atwe. Europa ju& dawno przesta"a by% 
kontynentem w miar# jednorodnym etnicznie i kulturowo. 
Móg"bym wskaza% wiele europejskich, wydawa"oby si#, metro-
polii, w których funkcjonuj! ca"e dzielnice przeniesione jakby 
&ywcem np. z Tel-Awiwu czy Algieru. Ba, rdzenny Europej-
czyk traktowany jest w nich na podobie'stwo je$li nie intruza, 
to przynajmniej „jelenia”, którego nale&y maksymalnie oskuba% 
z gotówki. To te& jest Europa i warto czasami zapyta% naszych 
„chor!&ych”, czy przypadkiem nie namawiaj! nas do pogoni 
za takim w"a$nie celem. Mnie osobi$cie Europa np. na wzór 
skomusza"ego Pary&a czy pe"nej bliskowschodnich akcentów 
Antwerpii zupe"nie nie interesuje, tote& trwam konsekwentnie 
w poszukiwaniu innych wzorców.

Ostatnio uda"o mi si# znale(% jeden i to w miejscu naj-
mniej spodziewanym, bo w niemieckiej Bawarii oraz w stolicy 
tego landu, Monachium. Najmniej spodziewanym, poniewa& 
nasi propagandzi$ci, zwani bezzasadnie dziennikarzami lub 
komentatorami, wykazali wiele trudu, aby w polskich mediach 
przedstawia% ten zak!tek Niemiec jako ostoj# wstecznictwa, 
nacjonalizmu oraz gro(nego fundamentalizmu katolickiego. 
Po prostu – „ciemnogród” do pot#gi.

A jak jest naprawd#? Mówi!c krótko – przera&aj!co i wyj!t-
kowo niewygodnie dla piewców pseudo-liberalnej mi#dzyna-
rodówki spod znaku UW UP i SLD. Oto land, którego miesz-
ka'cy do dzisiaj witaj! si# odpowiednikiem naszego „Szcz#$% 
Bo&e”, a swoje przywi!zanie do wiary katolickiej udokumento-



wali zwyci#sk! batali! o pozostawienie krzy&y w szko"ach, jest 
on zarazem zdecydowanie najbardziej zamo&nym regionem 
Niemiec. Luksusowe samochody na ulicach (dominuj! oczy-
wi$cie produkowane tutaj BMW), przestronne domy i miesz-
kania "!cz!ce tradycyjn! architektur# z nowoczesnym wyposa-
&eniem, rzucaj!ca si# w oczy na ka&dym niemal kroku ogólna 
czysto$% i schludno$%, znikomy odsetek przest#pstw (Mona-
chium to miasto o najmniejszej liczbie kradzie&y samochodów 
w Niemczech) stanowi! najlepszy dowód, &e wizja prawdzi-
wie wolnej, a przy tym nowoczesnej i bogatej Europy nie tyl-
ko mo&e, ale wr#cz musi wspó"brzmie% z poszanowaniem dla 
wielowiekowej tradycji, kultury i religii. Co warto u$wiadomi% 
naszej internacjonalistycznej ho"ocie, mieni!cej si# „elit!” 
i próbuj!cej przej!% koncesj# na jedynych przewodników zdol-
nych wprowadzi% Polsk# do europejskiej czo"ówki.

A propos tytu"u tego felietonu... „Bawarka” to mocna her-
bata zaprawiona mlekiem. Przy pierwszym kontakcie napój 
ten odrzuca, podobnie jak serwowana nam przez dziesi#cio-
lecia wizja Bawarii. Wystarczy jednak kilka "yków, aby pozby% 
si# uprzedze'. Miejmy nadziej#, &e z wizj! Europy na kszta"t 
i podobie'stwo najbogatszego i najbardziej cywilizowanego 
z niemieckich landów b#dzie podobnie. Zw"aszcza &e „europej-
scy inaczej” maj! do swobodnego wyboru sporo innych miejsc 
na naszym kontynencie. Byle tylko nie wciskali nam Europy 
wed"ug swoich chorych preferencji.
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