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16 I 1951 
Bądź Polakiem, to znaczy 
całe zdolności zużyj dla 
dobra Polski i wszystkich 
Polaków [fragment 
nieczytelny]. Bądź 
katolikiem, to znaczy 
pragnij poznać Wolę Bożą, 
przyjmij ją za swoją  
i realizuj w życiu. Katolik  
to nie niedołęga, ale zdolny, 
przedsiębiorczy, służący 
dobru i walczący ze złem. 
Przez wykształcenie umysłu 
i charakteru osiągnąć musisz 
odpowiednie stanowisko 
społeczne – by cele te móc 
realizować. Łukasz 

20 I 1951 
 Andrzejku! Wymodlony, 
wymarzony i kochany mój 
Synku. Piszę do Ciebie po 
raz pierwszy i ostatni.  
W tych dniach bowiem 
mam być zamordowany. 
Chciałem być Tobie ojcem  
i przyjacielem. Bawić się  
z Tobą i służyć radą  
i doświadczeniem  
w kształtowaniu Twego 
umysłu i charakteru. 
Niestety, okrutny los zabiera 
mnie przedwcześnie,  
a Ciebie zostawia sierotą. 
Dlatego piszę i płaczę.  
Ja odchodzę – Ty zostajesz, 
by w czyn wprowadzać  
idee ojca. 

Elżbieta Jakimek-Zapart 
„Sny wstaną. Grypsy  
Łukasza Cieplińskiego 
z celi śmierci”  
IPN 2020
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 Amerykańska Akademia Filmowa 
określiła zasady przyznawania Osca-
rów. Od 2022 r. najlepszym filmem 
zostanie tylko ten obraz, przy którego 
produkcji i obsadzie ról promuje się 
kobiety, osoby o innym pochodzeniu 
rasowym lub społeczność lgbt, a 
główny wątek fabularny jest związany 
z co najmniej jedną spośród tych 
grup. To koniec kina? 
– Sytuacja przypomina tę, którą zna-

my z Literackiej Nagrody Nobla. W 
ostatniej dekadzie jej prestiż podupadł, 
a to właśnie za sprawą lewicowych 
postulatów, które stały się głównym 
kryterium przy wyłanianiu jej laurea-
tów. Gdy wszystkie drzwi otwiera tylko 
i wyłącznie klucz ideologiczny, to koń-
czy się to bardzo źle. Bardzo podobna 
sytuacja szykuje się w przypadku fil-
mowych Oscarów. Ciśnie się wręcz 
samo na usta pytanie, czy kino skazane 
będzie na ostateczne samobójstwo. 
Chodzi tu już nie tylko o produkcje 
hollywoodzkie, ale też kinematografię 
światową. Takie mogą okazać się skutki 
tej decyzji. 

 Możliwa jest obrona przed takimi 
groźnymi trendami? 
– Hollywood już dawno obrało dro-

gę lewicowej ideologii. Produkowane 
tam filmy realizowane są według 
politycz nopoprawnej nieznośnej 
sztampy. Teraz jednak następuje przy-
śpieszenie w stronę lewicowej dykta-
tury. Warto zastanowić się, jak za-
chowają się twórcy, którzy mają już 
ugruntowaną pozycję w świecie kina. 
Czy wielcy producenci i reżyserzy po-
zwolą narzucić sobie tego typu ogra-
niczenia i stereotypy. Pamiętajmy, że 
na świecie jest wielu wspaniałych 
twórców, którzy nie akceptują naka-
zów płynących z Hollywood. Oni two-
rzą dzisiaj kino niezależne. Na całym 
świecie organizowane są festiwale 
kina ambitnego. Jeżeli dzisiaj miała-
bym wskazywać miejsce, gdzie kino 
się obroni, to głównie wśród tych 
młodych, ambitnych twórców, dla 
których kultura i sztuka są czymś wię-
cej niż tylko formą zarabiania pie-
niędzy. Myślę, że wkrótce będziemy 
świadkami wielkiej, otwartej konfron-
tacji, której polem będzie kino.   

 I to będzie wojna o młode pokolenie? 
– Kino ma tę szczególną siłę od-

działywania, że kształtuje szeroką opi-
nię publiczną. Oscar uważany jest za 
coś niezwykłego. Przyznanie tej nagrody 
do niedawna w jakiś sposób dawało 
nieśmiertelność, lokowało w panteonie 
gwiazd kina i na trwałe zapisywało w 
jego historii. Na świecie żyją miliony 
osób, które bezrefleksyjnie podchodzą 
do przekazów filmowych. Informacja 
o tym, że film otrzymał Oscara, jest 
równoznaczna ze stwierdzeniem, że 
jest to dzieło wyjątkowe. Zwłaszcza 
młodzi widzowie utożsamiają się z bo-
haterami filmów. Gwiazdy kina na-
rzucają standardy zachowań, sposoby 
myślenia, modę. Bardzo żałuję, że w 

Polsce wciąż nie docenia się możliwości 
kina. Niegdyś pojawiały się pomysły 
promowania naszego kraju na dużym 
ekranie. Były wielkie plany, miały po-
wstać filmy, m.in. o rtm. Witoldzie Pi-
leckim. Tworzono listy osób z naszej 
historii, które należy przedstawić świa-
tu, aby przez to kreować historyczną 
politykę, zmieniać fałszywe stereotypy 
obrazu Polski w świecie. Niestety, te 
pomysły gdzieś zagubiono. Siłę kina 
rozumieją za to środowiska lewicowe, 
ich przekaz zdominował od dekad 
całą kulturę masową. Czego dowodem 
jest także sytuacja z przyznawaniem 
filmowych Oscarów. 

 W Polsce mamy doświadczenia in-
gerencji w kino. W kulturze wyróżnia 
się nawet oddzielną epokę – soc-
realizm. Kino miało być podporząd-
kowane partii. Nastąpił powrót do 
przeszłości? 

– To dobre porównanie. W wytycz-
nych Amerykańskiej Akademii Fil-
mowej widzę upadek zachodniego 
kina. Oczywiście – tak jak w pierw-
szych latach PRL-u – znajdą się osoby, 

które się tym zachwycą. W skali globu 
może będą ich nawet setki milionów. 
Ale czy ponownie zostanie utworzony 
urząd cenzora? Czy powstanie spe-
cjalna instytucja, która będzie stwier-
dzać, czy wątki homoseksualne w da-
nym filmie są odpowiednio wyekspo-
nowane? Czy dostatecznie poruszono 
sprawy rasy, problemy płci itp.? Nie 
wierzę w to, że młody człowiek o od-
powiednim poziomie wrażliwości będzie 
w stanie przyjąć narzucane prymitywne 
schematy. Kultura wielokrotnie prze-
żywała poważne kryzysy, chociażby w 
okresie propagandy III Rzeszy, później 
w czasie systemu komunistycznego i 
literacko-filmowych produkcyjniaków. 
Jednak nie sądzę, by możliwy był 
powrót do takiej przeszłości. Obecne 
nowoczesne technologie pozwalają wi-
dzom budować repertuar według po-
trzeb i zainteresowań. 

 Dlaczego to USA są tym miejscem, 
gdzie teraz szczególnie mocno reali-
zowane są lewackie idee w kulturze? 
– To zaczęło się dużo wcześniej. 

Dopiero teraz, gdy prezydentem jest 
Donald Trump, lewicowi ideolodzy 
działają tak otwarcie i agresywnie. 
Zauważmy, że już dużo wcześniej po-
szczególne stany zinstytucjonalizowały 
związki homoseksualne i nadały im 
prawo adopcji dzieci. Ta prawna pa-
tologia obowiązuje prawie we wszyst-
kich stanach USA. Dlaczego tam? 
Bo jest to największe światowe mo-
carstwo, wciąż ma największe wpływy 
i możliwości oddziaływania, zwłaszcza 
kulturowego. Ma ono również ogrom-
ną możliwość wywierania wpływu na 
inne kraje. Jeżeli chrześcijańska kul-
tura Zachodu także tam ostatecznie 
upadnie, to polegnie w całym świecie 
Zachodu. 

 Świat jest areną rywalizacji dwóch 
wielkich mocarstw: Stanów Zjedno-
czonych i Chin. Niszcząc własną kul-
turę, Amerykanie osłabiają się w 
tym wyścigu? 
– To jest niezwykle ważny wątek. 

Chiny w ostatnich latach bardzo mocno 
postawiły na propagandę. Nie tylko 
przedstawiają się jako kraj wyjątkowy, 
silny, stabilny, ale też medialnie i spo-
łecznie niszczą swoich wrogów. De-
strukcja świata Zachodu to klasyczny 
przykład pogrążania społeczeństw bez 
użycia armat. Kraje bez wartości umie-
rają. Nie zdziwiłabym się, gdyby glo-
balna ateizacja i rewolucja seksualna 
w USA, ale też w Unii Europejskiej, 
odbywały się nie tylko za pieniądze 
wielkich międzynarodowych korporacji, 
ale także i za pieniądze Państwa Środ-
ka. Anomia i destrukcja kreowana w 
sferze ludzkiej seksualności jest naj-
szybszą drogą do rozpadu nie tylko 
jednostki czy społeczeństw, ale całych 
cywilizacji. 

 Dziękuję za rozmowę.  

Rafał Stefaniuk 
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