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W s³u¿bie prawdzie i Polsce
Jednym z g³ównych tematów publicznej debaty w Polsce w ostatnim czasie s¹ konflikt rosyjskogruziñski i polskie stanowisko wzglêdem niego oraz kwestia instalacji amerykañskiej tarczy antyrakietowej na naszym terytorium. Debata ta przybiera jednak w praktyce postaæ jednostronnego monologu
zwolenników opcji proamerykañskiej, którzy mog¹ do znudzenia powtarzaæ w kó³ko swoje wyklepane
na pamiêæ slogany, nie krêpuj¹c siê zupe³nie tym, ¿e nierzadko s¹ one sprzeczne nawet ze zdrowym
rozs¹dkiem i elementarnymi zasadami logiki. Mog¹ sobie na to pozwoliæ, poniewa¿ druga strona nie
ma tak naprawdê prawa g³osu, a wiêc przyk³adowo wszystkie dyskusje w telewizji odnoœnie tarczy
antyrakietowej odbywaj¹ siê w konwencji: czterech „za” — jeden „przeciw”, w dodatku temu jednemu
zazwyczaj przerywa siê w po³owie zdania. Na miarê naszych skromnych mo¿liwoœci staramy siê
zatem poruszaæ te starannie przemilczane lub zak³amywane przez praktycznie wszystkie polskojêzyczne media kwestie na ³amach naszego czasopisma. O niedawnych wydarzeniach na Kaukazie,
które spowodowa³y tak niespodziewanie du¿¹ zmianê sytuacji politycznej w œwiecie i o zwi¹zanej
bezpoœrednio z nimi sprawie budowy tarczy antyrakietowej w Polsce piszemy obszernie w niniejszym
numerze Nowego Przegl¹du Wszechpolskiego, dotykaj¹c przy okazji zarazem tak bardzo istotnej
i nabieraj¹cej ostatnio coraz wiêkszego znaczenia kwestii, jak¹ s¹ obecne stosunki polsko-rosyjskie.
Zamieszczamy te¿ materia³y obrazuj¹ce rozwój wydarzeñ wokó³ procesu ratyfikacji Traktatu
Lizboñskiego w skali ca³ej Unii Europejskiej, gdy¿ ta niezmiernie istotna sprawa zosta³a si³¹ rzeczy
nieco przyg³uszona i zepchniêta na dalszy plan przez wymienione wy¿ej sprawy, a przecie¿ nie powinna ani na chwilê umykaæ naszej uwadze. Ratyfikacja eurotraktatu utknê³a, co prawda, przede wszystkim dziêki odwa¿nemu „nie” Irlandczyków, a tak¿e dziêki twardej postawie czeskiego Prezydenta
Wac³awa Klausa, a w ostatnim czasie zaczê³y docieraæ z samej Brukseli wyraŸne sygna³y, ¿e mo¿e
byæ on wprowadzony w ¿ycie najwczeœniej na pocz¹tku 2010 r. Oznacza to, ¿e zaczê³a ona w koñcu
przyjmowaæ do wiadomoœci stanowczy sprzeciw spo³eczeñstw zdecydowanej wiêkszoœci krajów cz³onkowskich UE wobec tego¿ Traktatu i ¿e ten sprzeciw, a tak¿e nasilaj¹cy siê kryzys gospodarczy,
zmusi³ j¹ w koñcu do zarzucenia rozpaczliwych prób w istocie typowo si³owego, poprzez wywieranie
brutalnych nacisków na oporne pañstwa, wprowadzenia go w ¿ycie jeszcze przed zbli¿aj¹cymi siê
wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Zaczê³y siê nawet pojawiaæ g³osy, ¿e byæ mo¿e
eurotraktat, tak jak wczeœniej projekt unijnej konstytucji, trafi ostatecznie po prostu do kosza.
Mamy uzasadnion¹ nadziejê, ¿e tak w³aœnie w koñcu siê stanie, musimy jednak mieæ zarazem pe³n¹
œwiadomoœæ, ¿e do tego jeszcze daleka droga. Wyznawcy europejskiego federalizmu, dzier¿¹cy ster
rz¹dów w prawie wszystkich pañstwach cz³onkowskich, nie dadz¹ bowiem tak ³atwo za wygran¹
i bêd¹ tylko wyczekiwaæ dogodnego momentu, by wznowiæ proces ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego,
ewentualnie bêd¹ usi³owaæ w ostatecznoœci wprowadziæ niektóre zapisane w nim rozwi¹zania,
np. powo³anie unijnego prezydenta czy ministra spraw zagranicznych tylnymi drzwiami. Zatem wojna
o nasz¹ suwerennoœæ ca³y czas trwa, a wiêc nie wolno nam ani na moment opuszczaæ broni.
Drodzy czytelnicy! Docieraj¹ do nas ró¿ne opinie odnoœnie naszego pisma, a w szczególnoœci
odnoœnie poruszanej w nim tematyki. Otrzymujemy od Was liczne wyrazy aprobaty i zadowolenia,
trafiaj¹ siê jednak tak¿e i g³osy krytyczne. Taka krytyka jest nawet po¿¹dana i twórcza, pod tym
wszak¿e warunkiem, i¿ jest szczera i konstruktywna oraz ma celu udoskonalanie i rozwijanie pisma,
a nie rozmyœlne, podstêpne szkodzenie mu. Musicie te¿ ca³y czas zdawaæ sobie w pe³ni sprawê
z tego, jak trudn¹ rzecz¹ w obecnych uwarunkowaniach spo³eczno-politycznych jest wydawanie w pe³ni
niezale¿nego, równie¿ w wymiarze finansowym, polskiego pisma, w dodatku poruszaj¹cego dra¿liwe
kwestie polityczne. Zwracamy siê do Was z gor¹cym apelem o zaanga¿owanie siê w kolporta¿
i propagowanie Nowego Przegl¹du Wszechpolskiego, jak równie¿ o nadsy³anie, jeœli tylko ktoœ ma ku
temu predyspozycje i mo¿liwoœci, materia³ów do druku.
Od Redakcji
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Dziedzictwo Testamentowe
Jana Paw³a II

“Przecie¿ nieca³y umieram. — To, co we mnie niezniszczalne, trwa”
“TRYPTYK RZYMSKI”

Rozwa¿aj¹c jak wielkie dziedzictwo pozostawi³ po sobie Koœcio³owi
Powszechnemu nasz ukochany Papie¿ Jan Pawe³ II, dotyka nas olœnienie, ¿e
zrealizowa³o siê ono w osobie wykonawcy papieskiego przes³ania zawartego w Jego
testamencie.
Dziedzicem - W³odarzem ca³ego dorobku Koœcio³a Powszechnego, ubogaconego
przez naszego Papie¿a Jana Paw³a II, autentycznie Wielkiego na miarê naszych
czasów, zosta³ Jego bliski wspó³pracownik w Winnicy Pañskiej Kardyna³ Joseph
Ratzinger i ma On spe³niæ to, czego Jan Pawe³ II nie zd¹¿y³ wykonaæ.
To za wstawiennictwem Jana Paw³a II Duch Œwiêty natchn¹³ kardyna³ów w dniu
Konklawe, by dziedzictwo to zosta³o przekazane w rêce tego w³aœnie Kardyna³a.
W tej wiêzi bêdziemy uczestniczyæ przez pryzmat poczynañ Papie¿a
Benedykta XVI-ego i staraæ siê przybli¿aæ, wed³ug naszych skromnych mo¿liwoœci,
Jego nauczanie, jako Wykonawcy Testamentu Jana Paw³a II-go.
J.N.
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DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW£A II
ks. Henryk Nowik

WEZWANIE JANA PAW£A II
DO WIERNOŒCI PRZYSIÊDZE HIPOKRATESA
W licznych krajach publiczne w³adze, przeciwstawiaj¹ce siê usankcjonowaniu prawnemu
dopuszczalnoœci praktyk aborcyjnych, s¹ przedmiotem bezwzglêdnych nacisków, argumentuj¹c, ¿e to nie narusza niczyjego sumienia, gdy¿ ka¿demu pozostawia³oby siê wolnoœæ wyboru
pójœcia za w³asnymi przekonaniami. ¯¹da siê przy tym ideologii „pluralizmu etycznego” jako
logicznej konsekwencji „pluralizmu œwiatopogl¹dowego”, gdy tymczasem idzie o sprawy,
które zasadniczo siê ró¿ni¹ wzglêdem siebie. Postêpowania ludzkie, odnosz¹ce siê do dobra
innych osób, dosiêgaj¹ ich szybciej ni¿ teoretyczne opinie. Nikomu zatem nie wolno
powo³ywaæ siê na prawo wolnoœci opinii, gdy narusza siê prawa innych, w szczególnoœci
prawo do ¿ycia.
Jesteœmy œwiadkami, jak wielu chrzeœcijan œwieckich, szczególnie lekarze, politycy,
mê¿owie stanu i wybitne osobistoœci ¿ycia zbiorowego stanowczo przeciwstawiali siê strategicznie prowadzonej kampanii na rzecz wolnoœci opinii w tej sprawie, i nie tylko... Nade wszystko
zaœ biskupi w ramach konferencji episkopatów swoich krajów, jak równie¿ biskupi koœcio³ów
lokalnych, uznaj¹ za rzecz stosown¹ pouczaæ wiernych i to w sposób jednoznaczny, o nauce
Koœcio³a Katolickiego. ¯ycie jest tym, co jest przede wszystkim zamierzone, a wszystkie rzeczy we wszechœwiecie s¹ powo³ane do istnienia ze wzglêdu na cz³owieka, gdy¿ on jest obrazem Boga i tym samym punktem szczytowym ca³ego stworzenia. Jest tak równie¿ dlatego, ¿e
cz³owiek by³ zadany ca³ej przyrodzie, g³osi tê myœl antropiczna zasada kosmologii empiriologicznej: „kosmos jest taki, by móg³ zaistnieæ cz³owiek”. Mimo tej wielkiej godnoœci antropokosmicznej podlega on prawu œmierci. Pycha szatana zosta³a ura¿ona, gdy¿ cz³owiek, przez
sw¹ wielkoœæ, zosta³ powo³any na Króla stworzenia. Zatem „...œmieræ wesz³a na œwiat przez
zawiœæ szatana” (Mdr 2,24). Nigdy jednak nie bêdzie mog³a zatriumfowaæ nad œwiatem i cz³owiekiem. Jezus Chrystus potwierdzi³ bowiem prawdê o zmartwychwstaniu cz³owieka i tym
samym og³osi³ w Ewangelii, ¿e Bóg nie jest Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych (Mt 22,32) oraz,
¿e œmieræ na równi z grzechem bêdzie przezwyciê¿ona przez fakt zmartwychwstania w Synu
Bo¿ym (Kor 15, 20-27). St¹d Chrzeœcijanie g³osz¹, ¿e ¿ycie cz³owieka nawet na ziemi jest
skarbem nieocenionym. „Nie bêdziesz zabija³” (Wj 20,13); to jest nakaz Bo¿y. ¯ycie cz³owieka
jest dane, ale jego ¿ywot jest zadany. Na to bytowanie sk³ada siê praca nad charakterem,
rozwijanie zdolnoœci, kszta³towanie umiejêtnoœci, pielêgnowanie uczuæ wy¿szych (ofiarna mi³oœæ), rozwój umys³owy. ¯ywot ludzki, wspierany ³ask¹, wys³uguje ¿ycie wieczne. Koœció³ Katolicki zawsze naucza³, ¿e ¿ycie powinno byæ zawsze spo³ecznie i prawnie chronione. W staro¿ytnym dokumencie: „Didache” stwierdza siê ewidentnie: „Nie bêdziesz zabija³ p³odu, przerywaj¹c ci¹¿ê, ani nie zabijesz narodzonego dziecka”. Atenagoras wspomina, ¿e kobiety,
pos³uguj¹ce siê œrodkami aborcyjnymi, uwa¿ane s¹ u chrzeœcijan za winne zabójstwa. Tertulian pisze wrêcz: „Uniemo¿liwienie porodzenia jest przyœpieszeniem zabójstwa”. Pierwszy
Synod Moguncki (847r) uznaje kary za przerywanie ci¹¿y, nawet z uprzednich Synodów.
Dekret Gracjana powo³uje siê na s³owa papie¿a Stefana V: „Kto by zg³adzi³ ¿ycie poczête, jest
morderc¹”. Œw. Tomasz utrzymywa³, ¿e usuniêcie p³odu jest grzechem ciê¿kim, przeciw prawu natury. W czasach wspó³czesnych papie¿e jednoznacznie odrzucali poczynania aborcyjne.
Sobór Watykañski II, pod przewodnictwem Paw³a VI bardzo surowo potêpi³ praktykê spêdzania
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p³odu ludzkiego: „Nale¿y wiêc z najwiêksz¹ trosk¹ ochroniæ ¿ycie od samego jego poczêcia;
spêdzanie p³odu, jak i dzieciobójstwo, s¹ okropnymi przestêpstwami”. Pawe³ VI, który bardzo
czêsto zabiera³ glos w sprawie obrony ¿ycia nienarodzonych, stwierdzi³ kategorycznie, ¿e
nauka Koœcio³a Katolickiego, w tym wzglêdzie: „nie zosta³a zmieniona i nie mo¿e nigdy ulec
zmianie”. Niezwyk³ym orêdownikiem, sprawy ochrony poczêtych dzieci, okaza³ siê Jan Pawe³
II: „Po upadku ustrojów zbudowanych na „ideologii z³a” [...] formy eksterminacji w tych krajach
wprawdzie usta³y - pisze Papie¿ -utrzymuje siê jednak nadal legalna eksterminacja poczêtych
istnieñ ludzkich przed ich narodzeniem. Równie¿ i to jest eksterminacja zadecydowana przez
demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana w imiê cywilizacyjnego postêpu spo³eczeñstw i ca³ej ludzkoœci” (Pamiêæ i to¿samoœæ, Kraków 2005, s.20).
Cz³owiek jako istota rozumna jest podmiotem osobowym, uzdolnionym do autorefleksji
oraz do wyborów miêdzy wartoœciami. St¹d otwiera siê on na Boga i tylko w Nim znajduje
pe³n¹ doskona³oœæ. Osoba ludzka ¿yje jednak w wiêzi spo³ecznej i to w ró¿nych wspólnotach,
zachowuj¹c to, co nale¿ne jest spo³eczeñstwu i poszczególnym jednostkom. Okazuje siê jednak, ¿e ¿ycie doczesne nie zawiera wszystkiego, co przys³uguje osobie. Albowiem ona ma
w³asny, wy¿szy poziom egzystencji i to bezkresnej. ¯ycie biotyczne winno siê uznawaæ za
fundamentalne dobro, bêd¹ce warunkiem wszystkich pozosta³ych wartoœci ¿ycia ziemskiego.
Istniej¹ jednak dobra, dla których nawet konieczna jest ofiara z ¿ycia na ziemi. W spo³ecznoœci ludzkiej dobro wspólne jest celem, któremu w³aœnie cz³owiek powinien s³u¿yæ i podporz¹dkowaæ w³asne dobra. Nie jest ono jednak osobowym dobrem najwy¿szego rzêdu; z tego powodu obowi¹zkiem ludzkiej spo³ecznoœci jest s³u¿ba osobie, gdy¿ ona mo¿e osi¹gn¹æ zadany
sobie cel najwy¿szy w Bogu, gdy¿ ostatecznie jest ona poddana Bogu. St¹d nigdy nie wolno
cz³owieka uwa¿aæ za narzêdzie do innych celów.
Gdy idzie o prawa i obowi¹zki, to do teologii moralnej nale¿y formowanie sumieñ, a do
dziedziny prawa definiowanie i porz¹dkowanie obowi¹zku. Istniej¹ jednak takie prawa,
których prawodawca nie mo¿e nadawaæ. Winien natomiast zabezpieczaæ i czyniæ je skutecznymi. S¹ to prawa cz³owieka i narodów, które wywodz¹ siê z wrodzonej godnoœci osoby ludzkiej. Pierwszym prawem osoby ludzkiej jest prawo do ¿ycia. Ono jest podstaw¹ dla innych
praw. Dlatego winno siê go strzec najbardziej ze wszystkich praw. „Prawo do ¿ycia w ca³oœci
przys³uguje nawet najbardziej upoœledzonemu starcowi, nie traci go ten, kto cierpi na nieuleczaln¹ chorobê, tak samo pozostaje w mocy dla dziecka dopiero co zrodzonego, jak dla cz³owieka dojrza³ego. Niew¹tpliwie wszelkie ¿ycie ludzkie domaga siê poszanowania ju¿ od momentu poczêcia”. (Deklaracja o przerywaniu ci¹¿y, p. 12, Watykan 1974 r.)
Zadaniem prawa ludzkiego jest sprawianie i inspirowanie odnowy spo³ecznej narodu,
takich warunków bytowania, ¿eby we wszystkich okolicznoœciach ¿ycia by³o mo¿liwe przyjêcie, przychodz¹cego na œwiat dziecka w sposób godny osoby ludzkiej. Winna byæ rozwijana
powszechna pomoc dla rodzin i matek niepoœlubionych, Po¿¹dana tu jest m¹drze zorganizowana adopcja, by mo¿na by³o przeciwstawiæ aborcji alternatywê zasadnicz¹ i uczciw¹.
Tekst ten, zamykaj¹c wprowadzenie, w kontekœcie; „Deklaracji o przerywaniu ci¹¿y”,
Watykan 1974 r. w ramach Kongregacji Nauki i Wiary, otwiera równoczeœnie drogê do wybranych tekstów z Nurtu Nauczania Jana Paw³a II. A oto one:
Ustawy pañstwowe winne wiec wyra¿aæ troskê o jak najlepsze warunki bytowe rodziny
i pomagaæ w realizacji jej zadañ. Wobec coraz bardziej dziœ natarczywej tendencji do uprawomocnienia owych namiastek zwi¹zku ma³¿eñskiego, które ze wzglêdu na swe istotne cechy
lub swa zamierzon¹ nietrwa³oœæ nie mog¹ w ¿adnym wypadku wyra¿aæ sensu rodziny ani
s³u¿yæ jej dobru, obowi¹zkiem Pañstwa jest popieranie i ochrona autentycznej instytucji rodziny, poszanowanie jej naturalnego kszta³tu raz przyrodzonych i niezbywalnych praw. Wœród
nich fundamentalne znaczenie ma prawo rodziców do wolnego i odpowiedzialnego decydoNumer 9-10, 2008
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wania - w œwietle w³asnych przekonañ moralnych i religijnych oraz w³aœciwie ukszta³towanego
sumienia - o tym, kiedy daæ ¿ycie dziecku, aby nastêpnie wychowaæ je zgodnie s takimi przekonaniami. Istotn¹ rolê odgrywa te¿ Pañstwo w tworzeniu warunków umo¿liwiaj¹cych rodzinom zaspokojenie swych podstawowych potrzeb w sposób odpowiadaj¹cych ich ludzkiej godnoœci. Ubóstwo czy wrêcz nêdza -nieustannie zagra¿aj¹ce ³adowi spo³ecznemu, rozwojowi
ludów i sprawie pokoju - dotykaj¹ dziœ zbyt wielu rodzin. Zdarza siê czasem, ¿e z braku odpowiednich œrodków m³ode pary ma³¿eñskie zmuszone s¹ odk³adaæ decyzjê o stworzeniu rodziny lub wrêcz tego zaniechaæ, natomiast rodziny ¿yj¹ce w niedostatku nie mog¹ w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczeñstwa lub zostaj¹ ca³kowicie zepchniête na jego margines. Powinnoœci Pañstwa nie zwalniaj¹ jednak z odpowiedzialnoœci poszczególnych obywateli rzeczywiste
zaspokojenie najpowa¿niejszych potrzeb ka¿dego spo³eczeñstwa mo¿liwe jest bowiem dziki
zgodnej solidarnoœci wszystkich Istotnie, nikt nie powinien zaznaæ spokoju, dopóki problem
ubóstwa, nêkaj¹cy rodziny i jednostki, nie znajdzie w³aœciwego rozwi¹zania. Niedostatek jest
zawsze zagro¿eniem dla ³adu spo³ecznego i dla rozwoju gospodarczego, a wiêc – w ostatecznym rozrachunku – dla pokoju. Pokój pozostanie zawsze chwiejny, dopóki jednostki i rodziny
zmuszone bêd¹ walczyæ o w³asne przetrwanie.
Watykan, 8.12.1993 r.

Musi istnieæ w³aœciwa wiêŸ miêdzy etyk¹ a prawem; zasada ta winna odwo³ywaæ
siê zawsze do podstawowych praw cz³owieka, wyraŸnie sformu³owanych w encyklice
Evangelium vitae.
Intencj¹ encykliki by³o bowiem potwierdzenie wizji ludzkiego ¿ycia, która wyp³ywa z pe³ni
chrzeœcijañskiego objawienia, ale której istotna treœæ jest poznawalna tak¿e dla ludzkiego
rozumu. Encyklika zrealizowa³a ten cel, uwzglêdniaj¹c tak¿e dorobek refleksji racjonalnej,
wypracowany w ci¹gu stuleci. Uznanie wartoœci ludzkiego ¿ycia od poczêcia do naturalnego
koñca jest bowiem jedn¹ ze zdobyczy cywilizacji prawa, któr¹ nale¿y chroniæ jako podstawowe dobro cz³owieka i spo³eczeñstwa. Dzisiaj jednak w wielu spo³eczeñstwach obserwujemy
nieraz swoisty rozk³ad cywilizacji, który jest owocem cz¹stkowej i czasem zniekszta³conej
koncepcji ludzkiej wolnoœci, znajduj¹cej czêsto oparcie w prawodawstwie pañstwowym.
Dochodzi zatem do tego, ¿e postawie nale¿nego szacunku dla niezbywalnego prawa ka¿dego cz³owieka do ¿ycia zostaje przeciwstawiona subiektywistyczna koncepcja wolnoœci,
oderwana od prawa moralnego. Koncepcja ta, oparta na zdecydowanie b³êdnej wizji natury
cz³owieka i jego praw, wykorzystuj¹c zasadê podejmowania decyzji wiêkszoœci¹ g³osów,
zdo³a³a w wielu wypadkach wprowadziæ do systemu prawnego ustawy, które legalizuj¹
odbieranie prawa do ¿ycia niewinnym i jeszcze nienarodzonym istotom ludzkim.
Warto zatem podkreœliæ œcis³¹ wie¿ — na p³aszczyŸnie zarówno filozoficznej jak prawnej
– istniej¹c¹ miêdzy encyklikami Veritatis splendor a Ewangelium vitae: pierwsza z nich
zwraca uwagê na „wp³yw nurtów myœlowych, które prowadz¹ do rozerwania istotnej i konstytutywnej wiêzi pomiêdzy ludzk¹ wolnoœci¹ a prawd¹” (Veritatis splendor, 4) i tym samym
podwa¿aj¹ podstawy ³adu moralnego. Encyklika Evangelium vitae, mówi¹c o pilnej potrzebie
rozwijania nowej kultury ¿ycia, przypomina, ¿e „decyduj¹ce znaczenie (...) ma ponowne
odkrycie konstytutywne ³¹cz¹cej wolnoœæ z prawd¹”, poniewa¿ „oderwanie wolnoœci od
obiektywnej prawdy uniemo¿liwia oparcie praw cz³owieka na solidnej bazie racjonalnej” (n.96).
Jeœli g³osi siê prawo cz³owieka do wolnoœci w oderwaniu od obiektywnej prawdy o nim
samym, uniemo¿liwia siê praktycznie zbudowanie wewnêtrznie sprawiedliwego ³adu
prawnego, poniewa¿ w³aœnie cz³owiek – tak jak zosta³ stworzony – jest fundamentem i celem
¿ycia spo³ecznego, któremu winno s³u¿yæ prawo [...].
Konstytutywne elementy obiektywnej prawdy o cz³owieku i o jego godnoœci s¹ g³êboko
zakorzenione w recta ratio, w etyce i w prawie naturalnym: s¹ to wartoœci uprzednie wobec
wszelkiego stanowionego porz¹dku prawnego i dlatego praworz¹dne pañstwo powinno ich
8
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broniæ w swoim ustawodawstwie przed samowol¹ jednostek i arogancj¹ mo¿nych. W obliczu
ateistycznego humanizmu, który lekcewa¿y lub wrêcz odrzuca istotny wymiar ludzkiego istnienia, zwi¹zany z jego boskim pochodzeniem i wiecznym przeznaczeniem, zadaniem chrzeœcijan ,a zw³aszcza pasterzy i teologów jest g³oszenie Ewangelii ¿ycia, zgodnie z nauczaniem
Soboru Watykañskiego II, który uj¹³ istotê problemu w lapidarnym stwierdzeniu: „Tajemnica
cz³owieka wyjaœnia siê naprawdê dopiero w tajemnicy S³owa Wcielonego” (GeS,22). To pilne
zadanie spoczywa w szczególny sposób na chrzeœcijañskich prawnikach: w dziedzinach
swojej kompetencji powinni oni wykazywaæ wewnêtrzn¹ s³aboœæ prawa, które zamyka siê
na transcendentny wymiar cz³owieka .Najtrwalszym fundamentem wszelkiego prawa,
strzeg¹cego nietykalnoœci i wolnoœci cz³owieka, jest fakt, ¿e zosta³ on stworzony na obraz
i podobieñstwo Bo¿e (por.Rdzl,27) [...].
Ludzki embrion ma pewne fundamentalne prawa, to znaczy przys³uguj¹ mu konstytutywne uprawnienia niezbêdne do tego, aby jego przyrodzona aktywnoœæ jako istoty mog³a siê
rozwijaæ zgodnie z zasad¹, która kieruje jego ¿yciem [...].
Norma prawna powinna zw³aszcza okreœliæ status prawny embrionu jako podmiotu praw,
uznaj¹c niezaprzeczalny fakt biologiczny, wskazuj¹cy na wartoœci, których nie mo¿na ignorowaæ ani na p³aszczyŸnie moralnej, ani na p³aszczyŸnie prawnej.
Watykan, 24.05.1996 r.

Nagl¹ca potrzeba tej odnowy kultury wynika z sytuacji dziejowej, w jakiej obecnie
¿yjemy, ale przede wszystkim jest zakorzeniona w samej misji ewangelizacyjnej, powierzonej
Koœcio³owi. Ewangelia bowiem zmierza do „przemienienia od wewn¹trz i do odnowienia ludzkoœci” (EN 18); jest jak zaczyn, który zakwasza ca³e ciasto (por. Mt 13,33) i dlatego ma przenikaæ wszystkie kultury i o¿ywiaæ je od wewn¹trz, aby wyra¿a³y ca³¹ prawdê o cz³owieku i o jego ¿yciu. Jest zatem konieczne, aby cz³owiek uzna³ swoj¹ pierwotn¹ i niezaprzeczaln¹ kondycjê stworzenia, które otrzymuje od Boga istnienie i ¿ycie jako dar i zadanie :tylko akceptuj¹c
tê przyrodzon¹ zale¿noœæ swego bytu, cz³owiek mo¿e realizowaæ w pe³ni swoje ¿ycie i wolnoœæ ,a zarazem szanowaæ dog³êbnie ¿ycie i wolnoœæ ka¿dej innej osoby. Tutaj przede wszystkim ujawnia siê, ¿e „osi¹ ka¿dej kultury jest postawa cz³owieka wobec najwiêkszej tajemnicy:
tajemnicy Boga (CA24). Kiedy odrzuca siê Boga i ¿yje siê tak, jakby On nie istnia³, albo nie
szanuje siê Jego przykazañ ,³atwo odrzuca siê lub podwa¿a godnoœæ ludzkiej osoby i nienaruszalnoœæ jej ¿ycia.
Z formacj¹ sumienia ³¹czy siê œciœle praca wychowawcza, która pomaga cz³owiekowi
stawaæ siê coraz bardziej cz³owiekiem, wprowadza go coraz g³êbiej w prawdê, kszta³tuje w nim
coraz wiêkszy szacunek dla ¿ycia, wychowuje go do prawid³owych relacji miêdzyosobowych.
Nale¿y zw³aszcza wpajaæ szacunek dla wartoœci ¿ycia, i to poczynaj¹c od samych jego
korzeni. Z³udne jest przekonanie, ¿e mo¿na budowaæ prawdziw¹ kulturê ludzkiego ¿ycia, nie
pomagaj¹c m³odym w pojmowaniu i prze¿ywaniu p³ciowoœci, mi³oœci i ¿ycia zgodnie z ich
prawdziwym znaczeniem i w ich œcis³ej wspó³zale¿noœci. P³ciowoœæ jest bogactwem ca³ego
cz³owieka, „ujawniaj¹cym swe g³êbokie znaczenie w doprowadzeniu osoby do z³o¿enia daru
z siebie w mi³oœci” (FC 37). [...]. Dzie³o wychowania do ¿ycia obejmuje formacjê ma³¿onków
do odpowiedzialnego rodzicielstwa. [...]. Prawo moralne zobowi¹zuje ich w ka¿dym przypadku do panowania nad sk³onnoœciami instynktu i namiêtnoœciami oraz do szanowania praw
biologicznych wpisanych w ich osoby. [...].
W pracy wychowawczej nie mo¿na te¿ pomijaæ refleksji nad cierpieniem i œmierci¹. W rzeczywistoœci bowiem ka¿dy cz³owiek ich doœwiadcza i daremne jest, a ponadto b³êdne, przemilczaæ je czy te¿ usuwaæ z pola uwagi. [...] Nikt nie powinien czuæ siê wy³¹czony z tej mobilizacji na rzecz nowej kultury ¿ycia: wszyscy maj¹ do odegrania wa¿n¹ rolê. Obok rodziny
szczególnie donios³e zadanie spe³niaj¹ nauczyciele i wychowawcy. [...].
Tak¿e intelektualiœci mog¹ wiele uczyniæ dla budowy nowej kultury ludzkiego ¿ycia. SzczeNumer 9-10, 2008
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gólne zadanie maj¹ do spe³nienia intelektualiœci katoliccy, powo³ani do aktywnej obecnoœci
w œrodowiskach kulturotwórczych, w szko³ach i uniwersytetach, w oœrodkach badañ naukowych i technicznych, na polu twórczoœci artystycznej i refleksji humanistycznej. [...] Szczególny wk³ad powinny tu wnieœæ tak¿e Uniwersytety, zw³aszcza katolickie oraz Oœrodki, Instytuty
i specjalne Komisje bioetyki.
Wielka i powa¿na odpowiedzialnoœæ spoczywa na pracownikach œrodków przekazów: maj¹
oni troszczyæ siê o oto, aby treœci przekazywane w sposób tak skuteczny s³u¿y³y kulturze
¿ycia..
Evangelium vitae, 95-98

Sobór Watykañski II mówi jasno i otwarcie: „wszystko, co godzi w samo ¿ycie, jak
wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spêdzanie p³odu, eutanazja i dobrowolne samobójstwa; wszystko cokolwiek narusza ca³oœæ osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane cia³u i duszy, wysi³ki w kierunku przymusu psychicznego; wszystko, co ubli¿a godnoœci
ludzkiej, jak nieludzkie warunki ¿ycia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo,
prostytucja, handel kobietami i m³odzie¿¹; a tak¿e nieludzkie warunki pracy, w których
traktuje siê pracowników jak zwyk³e narzêdzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby:
wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki s¹ czymœ haniebnym; zaka¿aj¹c cywilizacjê
ludzk¹, bardziej hañb¹ tych, którzy siê ich dopuszczaj¹, ni¿ tych, którzy doznaj¹ krzywdy, i s¹
jak najbardziej sprzeczne z czci¹ nale¿n¹ Stwórcy „(GeS 27).
Chocia¿ z tytu³u swojej misji i odpowiedzialnoœci wszyscy ludzie s¹ wezwani do tego, by
uznaj¹c osobow¹ godnoœæ ka¿dej ludzkiej istoty , broniæ jej prawa do ¿ycia, to owo zadanie
spoczywa w szczególny sposób na niektórych œwieckich: rodzicach, wychowawcach, pracownikach s³u¿by zdrowia oraz osobach, sprawuj¹cych w³adzê gospodarcz¹ i polityczn¹. [...].
Ogromny postêp biologii i medycyny, id¹cy w parze ze zdumiewaj¹c¹ potêga technologii,
stworzy³y dziœ nowe mo¿liwoœci i now¹ odpowiedzialnoœæ w odniesieniu do horyzontów
ludzkiego ¿ycia: cz³owiek dzisiaj jest w stanie nie tylko „obserwowaæ”, ale tak¿e
„manipulowaæ” ludzkim ¿yciem od jego pocz¹tku i w pierwszych stadiach rozwoju.
Sumienie moralne ludzkoœci nie mo¿e nie widzieæ ani patrzeæ obojêtnie na gigantyczny
rozwój potêgi technologii, której w³adza nad mechanizmami rz¹dz¹cymi prokreacj¹ i pierwszymi fazami ludzkiego ¿ycia staje siê coraz wiêksza. Dziœ, bardziej dla cz³owieka, by móg³ on
w swoich badaniach naukowych i poczynaniach praktycznych postêpowaæ rozumnie i z mi³oœci¹, a wiêc zachowuj¹c szacunek, a nawet czeœæ dla nietykalnej godnoœci osobistej ka¿dej
ludzkiej istoty od pierwszej chwili jej istnienia.
Christifideles Laici, 38

Zachêcam was do refleksji nad tym, co sprawia, ¿e ka¿dy z was jest istot¹ naprawdê cudown¹ i niepowtarzaln¹. Tylko istota ludzka taka jak wy mo¿e myœleæ, mówiæ i przekazywaæ swoje myœli w ró¿nych jêzykach innym ludziom na ca³ym œwiecie, i wyra¿aæ jêzykiem
piêkno sztuki i poezji, muzyki, literatury i teatru, a tak¿e wielu innych wy³¹cznie ludzkich dzie³.
A co najwa¿niejsze, tylko istoty ludzkie, tak cenne w oczach Bo¿ych, s¹ zdolne kochaæ.
Mi³oœæ ka¿e nam szukaæ dobra; mi³oœæ czyni nas lepszymi. To mi³oœæ sprawia, ¿e mê¿czyŸni
i kobiety zawieraj¹ ma³¿eñstwa, ¿e tworz¹ rodziny, wydaj¹ na œwiat dzieci. To mi³oœæ sprawia,
ze inni wybieraj¹ ¿ycie zakonne lub staj¹ siê kap³anami. Mi³oœæ ma wychodziæ naprzeciw
potrzebuj¹cym, kimkolwiek s¹, gdziekolwiek siê znajduj¹. Ka¿da prawdziwa ludzka mi³oœæ to
odblask Mi³oœci, któr¹ jest sam Bóg, do tego stopnia, ¿e Pierwszy List œw. Jana mówi: „Kto nie
mi³uje, nie zna Boga, bo Bóg jest mi³oœci¹” (l J 4,8).
I wy, m³odzi, podobnie jak Maryja, powinniœcie bez obawy przyzwoliæ, aby Duch Œwiêty
pomóg³ wam staæ siê serdecznymi przyjació³mi Chrystusa. Tak jak Maryja musicie odrzuciæ
wszelki lêk, aby wprowadziæ Chrystusa w œwiat przez wszystko co czynicie – przez ma³¿eñ10
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stwo i ¿ycie samotne, jako studenci, ludzie pracy i inteligencja. Chrystus chce przez was
dotrzeæ do wielu miejsc na œwiecie i wejœæ do wielu serc. Tak jak Maryja nawiedzi³a El¿bietê,
tak i wy jesteœcie powo³ani, aby „nawiedzaæ” i zaspakajaæ potrzeby ubogich, g³odnych,
bezdomnych, samotnych i chorych, na przyk³ad na AIDS. Jesteœcie powo³ani, aby stan¹æ
w obronie! Aby szanowaæ tajemnicê ¿ycia i broniæ go zawsze i wszêdzie, tak¿e ¿ycia nienarodzonych dzieci, a zarazem okazywaæ realn¹ pomoc i nieœæ otuchê matkom, które zmagaj¹ siê
z trudnoœciami. Jesteœcie powo³ani, aby modliæ siê i dzia³aæ przeciw aborcji, przeciw wszelkim
formom przemocy, w tym tak¿e przeciw deptaniu godnoœci kobiet i dzieci przez pornografiê.
Stañcie w obronie ¿ycia ludzi starszych i niepe³nosprawnych, przeciw próbom upowszechniania „wspomnianego samobójstwa” i eutanazji! Stañcie w obronie czystoœci! Nie ulegajcie
naciskom i pokusom œwiata, który zbyt czêsto próbuje lekcewa¿yæ najbardziej podstawow¹
prawdê: ¿e ka¿de ¿ycie jest darem Boga Stwórcy i ¿e musimy zdaæ sprawê przed Stwórc¹
z tego czy u¿yliœmy go dla dobrych, czy dla z³ych celów
Nowy Jork, 7.10.1995 r.

Jest dla wszystkich oczywiste, ¿e obrona ¿ycia to sprawa dotycz¹ca nie tylko
moralnoœci prywatnej, ale nale¿¹ca tak¿e do sfery spo³ecznej i politycznej;
wiec – wi¹¿e siê oraz sam¹ racj¹ bytu spo³ecznoœci politycznej. Wynika st¹d, ¿e przedsiêwziêcia na rzecz obrony ¿ycia musz¹ znajdowaæ odzwierciedlenie tak¿e na p³aszczyŸnie
obyczajów, kultury i prawodawstwa, gdzie potrzebne jest dzia³anie wywa¿one, prowadzone
z przekonaniem i we wspó³dzia³aniu z innymi.
Zwyciêstwo prawdy i ¿ycia ju¿ dziœ stanowi czêœæ historii zbawienia: zadaniem wszystkich si³, kieruj¹cych siê zasad¹ poszanowania ludzkiej godnoœci, jest wpisanie tego zwyciêstwa tak¿e w doczesn¹ historiê cz³owieka.
Ten wzmo¿ony i rozleg³y wysi³ek jest konieczny przede wszystkim ze wzglêdu na nowe
problemy jakie siê pojawiaj¹ w zwi¹zku z postêpem nauk medycznych i z realizacj¹ ró¿nych
rodzajów polityki demograficznej w œwiecie. Mamy dziœ bowiem do czynienia z ca³¹ gam¹
kwestii biotycznych o ogromnym znaczeniu dla dziejów ludzkoœci. S³u¿ba ¿yciu w ka¿dej
fazie w imiê Zasad moralnych obejmuje dziœ obronê dziedzictwa etycznego cz³owieka przede
wszystkim przed zniekszta³ceniami czy selekcj¹, zachowanie w³aœciwego kszta³tu mi³oœci
ma³¿eñskiej i prokreacji, d¹¿enie do sprawiedliwoœci i równouprawnienia w korzystaniu ze
œrodków przeznaczonych na ochronê zdrowia, wreszcie ochronê naturalnej równowagi
œrodowiska.
Mówi siê dziœ o ochronie ¿ycia i zdrowia, o organizacji publicznych s³u¿b ochrony zdrowia, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê; mówi siê te¿ o szansach ludzkoœci na przetrwanie mimo zagro¿eñ, jakie stwarza broñ atomowa, broñ chemiczna i mo¿liwoœæ manipulacji
genetycznych.
Wobec tak wielkiej rozleg³oœci frontów walki, dawnych i nowych, na których pojawiaj¹ siê
„zagro¿enia zaprogramowane w sposób naukowy i systematyczny” (Evangelium vitae, 17),
trzeba koniecznie zgromadziæ si³y, zjednoczyæ umys³y, okreœliæ wspólne sposoby dzia³ania,
wzajemnie zharmonizowane i skuteczne.
Doprawdy szeroki jest horyzont, jaki otwiera siê przed wasz¹ misj¹: obejmuje on równie¿
tak niezast¹pion¹ wartoœæ jak wychowanie m³odzie¿y i rodzin do mi³oœci prawdziwej, wiernej
i czystej. [...].
Dzia³alnoœæ duszpasterska instytucji koœcielnych, do których do³¹cza siê ostatnio
Papieska Akademia „Pro Vita”, maj¹ca wspó³pracowaæ z Papiesk¹ Rad¹ ds. Rodziny
i z Papiesk¹ Rad¹ ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia, mo¿e okazaæ siê niezwykle pomocna
we wspólnych dzia³aniach w obronie ¿ycia. Szczególnie cenny bêdzie jednak dla wszystkich
ruchów wk³ad intelektualistów, prawników i lekarzy, podobnie zreszt¹ jak niezast¹piona pozostaje
rola wychowawców m³odzie¿y i ludzi kieruj¹cych ruchami formacyjnymi, pod warunkiem,
Numer 9-10, 2008
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¿e oni sami jako pierwsi bêd¹ g³êboko œwiadomi niezbywalnych zasad moralnych, nakazuj¹cych
broniæ ludzkiego ¿ycia.
Równie konieczne jest œledzenie tego, co dzieje siê w parlamentach, gdzie pojawiaj¹ siê
próby wprowadzenia w dziedzinie bioetyki oraz ochrony ludzkiej cielesnoœci i rodziny ustaw,
które z wielu wzglêdów budz¹ zaniepokojenie. Wszyscy, którym le¿y na sercu godnoœæ
cz³owieka i przysz³e losy ludzkoœci, musz¹ okazywaæ czujnoœæ i gotowoœæ do dzia³ania w tej
dziedzinie.
Watykan, 3.10.1995 r.

Nie zabijaj, lecz chroñ ¿ycie. Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament,
który ma prawo zalegalizowaæ zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo
powiedzieæ: „wolno zabijaæ”, nawet: „trzeba zabijaæ”, tam gdzie trzeba najbardziej chroniæ
i pomagaæ ¿yciu? Zauwa¿my jeszcze, ze przykazanie: „nie zabijaj” zawiera w sobie nie tylko
zakaz. Ono wzywa nas do okreœlonych postaw i zachowañ pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroñ ¿ycie, chroñ zdrowie i szanuj godnoœæ ludzk¹ ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie od
jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia œwiadomoœci czy wieku, zdrowia czy
choroby. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego cz³owieka jako dar Bo¿y – zw³aszcza jeœli
jest to twoje w³asne dziecko. Nie zabijaj, ale raczej staraj siê pomóc twoim bliŸnim, aby
z radoœci¹ przyjêli swoje dziecko, które – po ludzku bior¹c – uwa¿aj¹, ¿e pojawi³o siê nie
w porê. Musimy zwiêkszyæ równoczeœnie nasz¹ spo³eczn¹ troskê nie tylko o dziecko poczête,
ale równie¿ o jego rodziców, zw³aszcza o jego matkê – jeœli pojawienie siê dziecka stawia ich
wobec k³opotów i trudnoœci ponad ich si³y, przynajmniej tak myœl¹. Toska ta winna znaleŸæ
wyraz zarówno w spontanicznych ludzkich postawach i dzia³aniach, jak te¿ w tworzeniu
instytucjonalnych form pomocy dla tych rodziców poczêtego dziecka, których sytuacja jest
szczególnie trudna. Niech równie¿ parafie i klasztory w³¹czaj¹ siê w ten ruch solidarnoœci
spo³ecznej z dzieckiem poczêtym i jego rodzicami.
Radom, 4.6.1991 r.

O wiernoœæ przysiêdze Hipokratesa. Brak szacunku wobec ¿ycia ludzkiego, nie traktowanie jego obrony i ratowania jako obowi¹zku, zw³aszcza gdy nie ma ono jeszcze g³osu, by
upominaæ siê o swe prawa, nie jest kwesti¹ wiary lub niewiary. Oby wszyscy lekarze umieli
dochowaæ wiernoœci przysiêdze Hipokratesa, sk³adanej podczas promocji lekarskiej! Id¹c po
tej linii, Zgromadzenie Ogólne Œwiatowego Towarzystwa Lekarskiego przyjê³o w 1948 r.
w Genewie formu³ê przysiêgi, która mówi: „Bêdê zachowywa³ absolutny szacunek dla ¿ycia
ludzkiego od chwili jego poczêcia i nawet pod groŸb¹ nie dopuszczê do tego, aby
mojej wiedzy lekarskiej u¿yto przeciw prawom ludzkoœci”. Mam nadziejê, ze owo uroczyste zobowi¹zanie nadal pozostanie w ca³ej rozci¹g³oœci wytyczn¹ postêpowanie lekarzy.
Chodzi przecie¿ o ich sumienie niezale¿ne od ustêpstw, na jakie pozwala sobie w tej dziedzinie
prawo cywilne, np. w przypadku przerywania ci¹¿y czy eutanazji. Oczekuje siê od was podejmowania walki ze z³em, z tym, co siê ¿yciu sprzeciwia, ale bez poœwiêcenia samego ¿ycia,
tego najwiêkszego dobra, nie do nas nale¿y. Tylko Bóg jest Panem ludzkiego ¿ycia i jego
integralnoœci.
Watykan, 29.10.1983 r.

Nauka „Humanae vitae” szanuje mi³oœæ ma³¿eñsk¹, popiera godnoœæ kobiety i pomaga parom wzrastaæ w rozumieniu potrzeb o ich szczególnej drodze do œwiêtoœci. Jest ono
równie¿ odpowiedzi¹ na pokusê wspó³czesnej kultury do redukowania ¿ycia do wygody. Jako
biskupi, wraz z ksiê¿mi, diakonami, seminarzystami i innymi osobami zaanga¿owanymi w dzia³alnoœæ duszpastersk¹, winniœcie znaleŸæ w³aœciwy jêzyk i w³aœciwe obrazy dla przedstawienia tego nauczania w sposób zrozumia³y i przekonuj¹cy. Program kursów przedma³¿eñskich
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winien zawieraæ uczciwe i pe³ne przedstawienie nauczania Koœcio³a o odpowiedzialnym ¿yciu,
a tak¿e objaœniaæ naturalne metody regulacji poczêæ, których s³usznoœæ wynika z szacunku
do ludzkiego sensu stosunków seksualnych. Pary, które przyjê³y nauczanie Paw³a VI, odkry³y,
¿e prawdziwie jest ono Ÿród³em g³êbokiej jednoœci i radoœci, karmionych ich wzrastaj¹cym
wzajemnym zrozumieniem. Takie pary nale¿y zachêcaæ do dzielenia siê swoim doœwiadczeniem,
z narzeczonymi, bior¹cymi udzia³ w kursach przedma³¿eñskich.
Do biskupów amerykañskich, Watykan, 1988 r.

„Ewangelia ¿ycia” - przes³aniem dla ludzkiej spo³ecznoœci. Ewangelia ¿ycia nie jest
przeznaczona jedynie dla wierz¹cych: jest dla wszystkich, [...] ¯ycie ma w sobie niew¹tpliwie
coœ œwiêtego i religijnego: chodzi bowiem o wartoœæ, któr¹ ka¿da ludzka istota mo¿e poj¹æ
tak¿e w œwietle rozumu i dlatego bez w¹tpienia odnosi siê ona do wszystkich.
Dlatego dzia³anie, które podejmujemy jako „lud ¿ycia i dla ¿ycia”, domaga siê w³aœciwego
zrozumienia i przychylnego przyjêcia. Kiedy Koœció³ stwierdza, ¿e bezwarunkowe poszanowania prawa do ¿ycia ka¿dej niewinnej osoby - jest jednym z filarów ka¿dego cywilizowanego
spo³eczeñstwa, „pragnie po prostu przyczyniaæ siê do budowy pañstwa o ludzkim obliczu”,
pañstwa, które uznaje za sw¹ podstawow¹ powinnoœæ obronê fundamentalnych praw cz³owieka, zw³aszcza cz³owieka s³abszego” (Jan Pawe³ II, Przemówienie do uczestników Sympozjum
naukowego na temat „Prawo do ¿ycia a Europa”, 18 grudnia 1987).
Ewangelia ¿ycia jest przeznaczona dla ca³ej ludzkiej spo³ecznoœci. Dzia³aæ na rzecz ¿ycia
znaczy przyczyniaæ siê do wspólnego dobra. Nie mo¿na bowiem budowaæ wspólnego dobra.,
jeœli siê nie uznaje i nie chroni prawa do ¿ycia, na którym siê opiera i z którego wynikaj¹
wszystkie inne niezbywalne prawa cz³owieka. Nie mo¿e te¿ mieæ solidnych podstaw spo³eczeñstwo, które – choæ opowiada siê za wartoœciami takimi jak godnoœæ, sprawiedliwoœæ
i pokój – zaprzecza radykalnie samemu sobie, przyjmuj¹c i naruszaj¹c najrozmaitsze formy
poni¿enia i naruszania ¿ycia ludzkiego, zw³aszcza ¿ycia ludzi s³abych i zepchniêtych na
marginesie. Tylko szacunek dla ¿ycia mo¿e stanowiæ fundament i gwarancjê najcenniejszych
i najpotrzebniejszych dla spo³eczeñstwa wartoœci, takich jak demokracja i pokój. Nie mo¿e
bowiem istnieæ prawdziwa demokracja, je¿eli nie uznaje siê godnoœci ka¿dego cz³owieka i nie
szanuje siê jego praw.
Nie mo¿e istnieæ, je¿eli siê nie bierze w obronê i nie popiera ¿ycia, jak przypomnia³ papie¿
Pawe³ VI; „Ka¿de przestêpstwo przeciw ¿yciu jest zamachem na pokój, zw³aszcza wówczas,
gdy wypacza obyczaj narodu (...); natomiast tam, gdzie prawa cz³owieka s¹ naprawdê szanowane, publicznie uznawane i chronione, spo³eczeñstwo ¿yje i rozwija siê w radosnej atmosferze pokoju” (Orêdzie na Œwiatowy Dzieñ Pokoju 1977).
„Lud ¿ycia” raduje siê z tego, ze mo¿e dzieliæ siê swoj¹ misj¹ z wieloma innymi, dziêki
czemu coraz liczniejszy staje siê „lud dla ¿ycia”, a nowa kultura mi³oœci i solidarnoœci mo¿e
wzrastaæ i s³u¿yæ prawdziwemu dobru ludzkiego spo³eczeñstwa.
Evangelium vitae, 101

Bardziej boimy siê przysz³oœci, ni¿ jej pragniemy. Niepokoj¹c¹ oznak¹ tego jest miêdzy innymi wewnêtrzna pustka drêcz¹ca wielu ludzi i utrata sensu ¿ycia. Jednym z wyrazów
i owoców tej egzystencjalnej udrêki jest zw³aszcza dramatyczny spadek liczby urodzeñ, [...],
trudnoœci w podejmowaniu definitywnych wyborów ¿yciowych – jeœli nie wprost rezygnacja –
równie¿ w ma³¿eñstwie.
Ecclesia in Europa, 8

Jesteœmy œwiadkami narodzin nowej kultury, pozostaj¹cej w znacznej mierze pod
wp³ywem œrodków masowego przekazu, której cechy charakterystyczne i treœci czêsto sprzeczne s¹ z Ewangeli¹ i z godnoœci¹ osoby ludzkiej. Do kultury tej nale¿y te¿ coraz bardziej rozNumer 9-10, 2008
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powszechniony agnostycyzm religijny, zwi¹zany z pog³êbiaj¹cym z relatywizmem moralnym
i prawnym, który jest nastêpstwem zagubienia prawdy o cz³owieku jako fundamencie niezbywalnych praw ka¿dego. Oznak¹ gaœniêcia nadziei bywaj¹ niepokoj¹ce formy tego, co mo¿na
nazwaæ „kultur¹ œmierci”.
Ecclesia in Europa, 9

S³u¿yæ Ewangelii ¿ycia. Starzenie siê i zmniejszanie liczby ludnoœci, które obserwuje
siê w ró¿nych krajach Europy, musi budziæ zaniepokojenie; spadek liczby urodzeñ jest bowiem symptomem niezbyt optymistycznego stosunku do w³asnej przysz³oœci; jest wyraŸnym przejawem braku nadziei, jest znakiem „kultury œmierci” przenikaj¹cej dzisiejsze spo³eczeñstwo.
Oprócz spadku liczby urodzeñ nale¿y przypomnieæ inne oznaki, które przyczyniaj¹ siê do
przes³ania ma wartoœci ¿ycia i powoduj¹ jak gdyby swoist¹ zmowê przeciw niemu. Wœród nich
trzeba ze smutkiem wymieniæ przede wszystkim aborcjê, [...], „zabiegi dokonywane na
embrionach ludzkich”, szerzenie siê eutanazji [...].
Wobec tego stanu rzeczy konieczne jest „s³u¿enie Ewangelii ¿ycia”, równie¿ poprzez „powszechn¹
mobilizacjê sumieñ i wspólny wysi³ek etyczny, aby wprowadziæ w czyn wielk¹ strategi¹ obrony
¿ycia. Wszyscy razem musimy budowaæ now¹ kulturê ¿ycia”. Jest to wielkie wyzwanie, do którego
nale¿y podejœæ odpowiedzialnie, z przekonaniem, ¿e „przysz³oœæ cywilizacji europejskiej zale¿y
w znacznej mierze od stanowczej obrony i promowania wartoœci ¿ycia, stanowi¹cych rdzeñ jej
kulturowego dziedzictwa”; chodzi bowiem o przywrócenie Europie jej prawdziwej godnoœci, zwi¹zanej z tym, ¿e jest ona miejscem, gdzie uznaje siê niezrównan¹ godnoœæ ka¿dej osoby ludzkiej.
Chêtnie podzielamy nastêpuj¹ce s³owa Ojców synodalnych: „Synod Biskupów europejskich
nawo³uje wspólnoty chrzeœcijañskie, by stawa³y siê g³osicielami Ewangelii ¿ycia. Zachêcamy
chrzeœcijañskie ma³¿eñstwa i rodziny, by wspiera³y siê wzajemnie w wiernoœci swej misji
wspó³pracowników Boga w rodzeniu i wychowaniu nowych istot ludzkich; doceniamy wszelkie
wielkoduszne próby reagowania na egoizm w dziedzinie przekazywania, ¿ycia, podsycane fa³szywymi wzorcami bezpieczeñstwa i szczêœcia; wzywamy pañstwa i Unie Europejsk¹, by prowadzi³y
politykê dalekowzroczn¹, promuj¹c¹ konkretne warunki mieszkania, pracy i us³ug spo³ecznych,
mog¹ce sprzyjaæ za³o¿eniu rodziny i odpowiedzi na powo³anie do macierzyñstwa i ojcostwa, a ponadto zapewniaj¹ce dzisiejszej Europie najcenniejszy potencja³: Europejczyków jutra”
Ecclesia in Europa, 89-91.

Mimo wielu chwalebnych wysi³ków przygotowany tekst Europejskiej Karty nie
zaspokoi³ s³usznych oczekiwañ wielu ludzi. Odwa¿niejsza mog³a byæ zw³aszcza obrona
praw osoby i rodziny. W pe³ni uzasadniona jest bowiem troska o nale¿yt¹ ochronê tych praw,
nie zawsze w³aœciwie rozumianych i respektowanych. W wielu krajach europejskich s¹ one
zagro¿one na przyk³ad przez politykê sprzyjaj¹c¹ aborcji, prawie wszêdzie legalnej, przez
postawê coraz bardziej tolerancyjn¹ wobec eutanazji, a ostatnio przez pewne projekty ustaw
reguluj¹cych kwestiê technologii genetycznych, ale nie respektuj¹cych w dostatecznej
mierze ludzkiej godnoœci embrionu. Nie wystarczy opiewaæ wielkimi s³owami o godnoœci
cz³owieka, jeœli potem samo prawodawstwo jawnie jej zaprzecza.
Watykan, 14.12.2000 r.
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Ja, Benedykt XVI, nastêpca Papie¿a Jana Paw³a II,
— proszê was, byœcie stoj¹c na ziemi, wpatrywali siê w niebo – w Tego, za którym od dwóch
tysiêcy lat pod¹¿aj¹ kolejne pokolenia ¿yj¹ce na naszej ziemi, odnajduj¹c w Nim ostateczny
sens istnienia;
— proszê was, byœcie umocnieni wiar¹ w Boga, anga¿owali siê ¿arliwie w umacnianie Jego
Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwoœci, solidarnoœci i mi³osierdzia;
— proszê was, byœcie odwa¿nie sk³adali œwiadectwo Ewangelii przed dzisiejszym œwiatem,
nios¹c nadziejê ubogim, cierpi¹cym, opuszczonym, zrozpaczonym, ³akn¹cym wolnoœci,
prawdy i pokoju;
— proszê was, byœcie czyni¹c dobro bliŸniemu i troszcz¹c siê o dobro wspólne, œwiadczyli, ¿e Bóg
jest mi³oœci¹;
— proszê was w koñcu, byœcie skarbem wiary dzielili siê z innymi narodami Europy i œwiata,
równie¿ przez pamiêæ o waszym Rodaku, który jako Nastêpca Œwiêtego Piotra czyni³ to
z niezwyk³¹ moc¹ i skutecznoœci¹;
— proszê was tak¿e, byœcie pamiêtali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiêtaliœcie o moim wielkim Poprzedniku, bym wype³ni³ misjê powierzon¹ mi przez Chrystusa.
Proszê was:
Trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w mi³oœci!
(Homilia na krakowskich B³oniach, 28 maja 2006 )
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ENCYKLIKA SPE SALVI
OJCA ŒWIÊTEGO BENEDYKTA XVI
DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW
DO OSÓB KONSEKROWANYCH
I WSZYSTKICH WIERNYCH ŒWIECKICH

O NADZIEI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
Cz. III

Prawdziwe oblicze chrzeœcijañskiej nadziei
24. Zapytajmy jeszcze raz: w czym mo¿emy pok³adaæ nadziejê? W czym nie mo¿emy
pok³adaæ nadziei? Przede wszystkim musimy stwierdziæ, ¿e postêp sumaryczny jest mo¿liwy
tylko w zakresie materialnym. Tu, w coraz lepszym poznaniu struktur materii i w pojawiaj¹cych siê w zwi¹zku z tym coraz bardziej doskona³ych wynalazkach, jawi siê oczywiœcie ci¹g³oœæ postêpu maj¹cego na celu coraz wiêksze panowanie nad natur¹. Natomiast w sferze
œwiadomoœci etycznej i decyzji moralnej nie ma podobnej mo¿liwoœci sumowania, z prostego
powodu, ¿e wolnoœæ cz³owieka jest wci¹¿ nowa i wci¹¿ na nowo musi decydowaæ. Nie s¹ one
nigdy po prostu podejmowane za nas przez innych – w takim bowiem przypadku nie bylibyœmy ju¿ wolni. Wolnoœæ zak³ada, ¿e przy podejmowaniu fundamentalnych decyzji ka¿dy cz³owiek, ka¿de pokolenie jest nowym pocz¹tkiem. Oczywiœcie, nowe pokolenia musz¹ budowaæ
na wiedzy i doœwiadczeniu tych, które je poprzedza³y, jak te¿ mog¹ czerpaæ ze skarbca moralnego ca³ej ludzkoœci. Ale mog¹ to te¿ odrzuciæ, poniewa¿ nie musi to byæ tak samo ewidentne
dla nich, jak odkrycia materialne. Skarbiec moralny ludzkoœci nie jest obecny w taki sposób,
w jaki obecne s¹ narzêdzia, których siê u¿ywa; istnieje on jako zaproszenie do wolnoœci i jako
jej mo¿liwoœæ. To jednak oznacza, ¿e:
a) W³aœciwy stan rzeczy ludzkich i zdrowie moralne œwiata nie mog¹ byæ nigdy zagwarantowane jedynie przez struktury, jakkolwiek s¹ one wartoœciowe. Struktury takie nie tylko s¹
wa¿ne, ale tak¿e konieczne; nie mog¹ one jednak i nie powinny pozbawiaæ cz³owieka wolnoœci. Nawet najlepsze struktury funkcjonuj¹ dobrze tylko wtedy, gdy w spo³ecznoœci s¹ ¿ywe
przekonania, które s¹ w stanie sk³aniaæ ludzi do wolnego przyjêcia ³adu wspólnotowego.
Wolnoœæ potrzebuje przekonania; przekonanie nie istnieje samo z siebie, ale wci¹¿ musi byæ
wspólnotowo zdobywane.
b) Poniewa¿ cz³owiek zawsze pozostaje wolny, a jego wolnoœæ jest zawsze krucha, nigdy
na tym œwiecie nie zaistnieje definitywnie ugruntowane królestwo dobra. Kto obiecuje lepszy
œwiat, który mia³by nieodwo³alnie istnieæ na zawsze, daje obietnicê fa³szyw¹; pomija ludzk¹
wolnoœæ. Wolnoœæ musi wci¹¿ byæ zdobywana dla dobra. Wolne przylgniêcie do dobra nigdy
nie istnieje po prostu samo z siebie. Jeœli istnia³yby struktury, które nieodwo³alnie ustanowi³yby jakiœ okreœlony – dobry – stan œwiata, zosta³aby zanegowana wolnoœæ cz³owieka, a z tego
powodu ostatecznie struktury takie nie by³yby wcale dobre.
25. Konsekwencj¹ tego, co zosta³o powiedziane jest fakt, ¿e wci¹¿ nowe, ¿mudne poszukiwanie s³usznego ³adu rzeczy ludzkich jest zadaniem ka¿dego pokolenia; nigdy nie jest zadaniem skoñczonym. Ka¿de pokolenie powinno wnosiæ wk³ad w ustalenie przekonuj¹cego
³adu wolnoœci i dobra, który by³by pomocny dla przysz³ego pokolenia jako wskazówka, jak
16

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

Numer 9-10, 2008

DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW£A II
w³aœciwie korzystaæ z wolnoœci ludzkiej, a w ten sposób da³by, oczywiœcie w granicach ludzkich
mo¿liwoœci, pewn¹ gwarancjê na przysz³oœæ. Inaczej mówi¹c, dobre struktury pomagaj¹, ale same
nie wystarcz¹. Cz³owiek nigdy nie mo¿e byæ po prostu zbawiony z zewn¹trz. Byli w b³êdzie
Francis Bacon i ci, którzy przynale¿¹ do nurtu myœli œwiata nowo¿ytnego, zainspirowanego przez
niego, uwa¿aj¹c, ¿e cz³owiek zostanie zbawiony przez naukê. Maj¹c takie oczekiwania, zbyt wiele
wymaga siê od nauki; tego rodzaju nadzieja jest zwodnicza. Nauka mo¿e wiele wnieœæ w proces
humanizacji œwiata i ludzkoœci. Mo¿e jednak równie¿ zniszczyæ cz³owieka i œwiat, jeœli nie jest
ukierunkowana przez si³y, które s¹ poza ni¹. Z drugiej strony, musimy równie¿ zdaæ sobie sprawê,
¿e gdy nauka odnosi³a sukcesy w stopniowym rozwoju œwiata nowo¿ytne chrzeœcijañstwo w du¿ej
mierze koncentrowa³o siê tylko na jednostce i jej zbawieniu. W ten sposób zawêzi³o horyzont
nadziei i nie rozezna³o wystarczaj¹co wielkoœci swojego zadania – nawet jeœli trzeba uznaæ
za wielkie to, czego nieustannie dokonywa³o w dziedzinie formacji cz³owieka i troski o s³abych
i cierpi¹cych.
26. To nie nauka odkupuje cz³owieka. Cz³owiek zostaje odkupiony przez mi³oœæ. Odnosi siê to
ju¿ do sfery czysto œwiatowej. Kiedy ktoœ doœwiadcza w swoim ¿yciu wielkiej mi³oœci, jest to
moment «odkupienia», który nadaje nowy sens jego ¿yciu. Szybko jednak zda sobie równie¿
sprawê z tego, ¿e mi³oœæ, która zosta³a mu dana, sama nie rozwi¹zuje problemu jego ¿ycia. Jest
to krucha mi³oœæ. Mo¿e zostaæ zniszczona przez œmieræ. Istota ludzka potrzebuje mi³oœci bezwarunkowej. Potrzebuje tej pewnoœci, dziêki której mo¿e powiedzieæ: «Ani œmieræ, ani ¿ycie, ani
anio³owie, ani Zwierzchnoœci, ani rzeczy teraŸniejsze, ani przysz³e, ani Moce, ani co [jest] wysoko,
ani co g³êboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od mi³oœci Boga, która jest
w Jezusie Chrystusie, Panu naszym» (Rz 8, 38-39). Je¿eli istnieje ta absolutna mi³oœæ, z jej absolutn¹ pewnoœci¹, wówczas – i tylko wówczas – cz³owiek jest «odkupiony» niezale¿nie od tego, co
wydarzy³oby siê w jego szczególnym przypadku. To mamy na myœli, gdy mówimy: Jezus Chrystus
nas «odkupi³». Przez Niego nabraliœmy pewnoœci Boga – Boga, który nie stanowi tylko dalekiej
«pierwszej przyczyny» œwiata, gdy¿ Jego Syn jednorodzony sta³ siê cz³owiekiem i o Nim ka¿dy
mo¿e powiedzieæ: «Obecne ¿ycie moje jest ¿yciem wiary w Syna Bo¿ego, który umi³owa³ mnie
i samego siebie wyda³ za mnie» (Ga 2, 20).
27. W tym sensie prawd¹ jest, ¿e kto nie zna Boga, chocia¿ mia³by wielorakie nadzieje,
w gruncie rzeczy nie ma nadziei, wielkiej nadziei, która podtrzymuje ca³e ¿ycie (por. Ef 2, 12).
Prawdziw¹, wielk¹ nadziej¹ cz³owieka, która przetrwa wszelkie zawody, mo¿e byæ tylko Bóg –
Bóg, który nas umi³owa³ i wci¹¿ nas mi³uje «a¿ do koñca», do ostatecznego «wykona³o siê!» (por.
J 13, 1; 19, 30). Kogo dotyka mi³oœæ, ten zaczyna intuicyjnie pojmowaæ, czym w³aœciwie jest «¿ycie».
Zaczyna przeczuwaæ, co znaczy s³owo nadziei, które napotkaliœmy w obrzêdzie Chrztu:
od wiary oczekujê «¿ycia wiecznego» – prawdziwego ¿ycia, które ca³kowicie i bez zagro¿eñ,
w ca³ej pe³ni, po prostu jest ¿yciem. Jezus, który powiedzia³ o sobie, ¿e przyszed³ na œwiat,
abyœmy mieli ¿ycie i mieli je w pe³ni, w obfitoœci (por. J 10, 10), wyjaœni³ nam tak¿e, co oznacza
«¿ycie»: «A to jest ¿ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego pos³a³eœ, Jezusa Chrystusa» (J 17, 3). ¯ycia we w³aœciwym znaczeniu nie mamy dla
siebie ani wy³¹cznie z samych siebie: jest ono relacj¹. ¯ycie w swojej pe³ni jest relacj¹ z Tym, który
jest Ÿród³em ¿ycia. Jeœli pozostajemy w relacji z Tym, który nie umiera, który sam jest ¯yciem
i Mi³oœci¹, wówczas mamy ¿ycie. Wówczas «¿yjemy».
28. Rodzi siê jednak pytanie: czy w ten sposób nie popadamy znowu w pojmowane indywidualistycznie zbawienie? Czy nie jest to nadzieja tylko dla mnie, która w³aœnie nie jest prawdziw¹
nadziej¹, bo zapomina i pomija innych? Nie. W wiêŸ z Bogiem wchodzi siê poprzez komuniê
z Jezusem – sami i tylko naszymi mo¿liwoœciami tego nie osi¹gniemy. Relacja z Chrystusem jest
jednak relacj¹ z Tym, który samego siebie odda³ na okup za nas wszystkich (por. 1 Tm 2, 6).
Trwanie w komunii z Chrystusem w³¹cza nas w Jego «bycie dla wszystkich», które odt¹d staje
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siê naszym sposobem bycia. On zobowi¹zuje nas wobec innych, ale tylko w komunii z Nim jest
mo¿liwe, abyœmy prawdziwie byli dla innych, dla ogó³u. W tym kontekœcie chcia³bym zacytowaæ
wielkiego greckiego doktora Koœcio³a, œw. Maksyma Wyznawcê († 662), który wpierw napomina,
aby niczego nie przedk³adaæ nad poznanie i nad mi³oœæ Boga, ale zaraz potem przechodzi do
bardzo konkretnych sytuacji: «Kto mi³uje Boga, nie mo¿e zachowywaæ pieniêdzy dla siebie. Dzieli
siê nimi w sposób „Bo¿y” [...] w taki sam sposób wed³ug miary sprawiedliwoœci»[19]. Z mi³oœci do
Boga wynika udzia³ w sprawiedliwoœci i dobroci Boga dla innych; mi³oœæ Boga domaga siê wewnêtrznej wolnoœci wobec ka¿dego rodzaju posiadania i wszystkich rzeczy materialnych: mi³oœæ
Boga objawia siê w odpowiedzialnoœci za drugiego[20]. Ta sama zale¿noœæ pomiêdzy mi³oœci¹
Boga i odpowiedzialnoœci¹ za ludzi we wzruszaj¹cy sposób przejawia siê w ¿yciu œw. Augustyna.
Po nawróceniu na wiarê chrzeœcijañsk¹ on i jego przyjaciele o podobnych ideach pragnêli wieœæ
¿ycie oddane ca³kowicie s³owu Bo¿emu i rzeczom wiecznym. Chcia³ realizowaæ, zgodnie z chrzeœcijañskimi wartoœciami, idea³ ¿ycia kontemplacyjnego zawarty w wielkiej filozofii greckiej, wybieraj¹c w ten sposób «najlepsz¹ cz¹stkê» (por. £k 10, 42). Ale wszystko potoczy³o siê inaczej.
Gdy Augustyn uczestniczy³ w niedzielnej Mszy œw. w portowym mieœcie Hipponie, zosta³ wywo³any z t³umu przez biskupa i zmuszony do przyjêcia œwiêceñ kap³añskich i pos³ugi w tym mieœcie.
Wspominaj¹c to wydarzenie, napisa³ w Wyznaniach: «Przera¿ony moimi grzechami i brzemieniem mojej nêdzy, bi³em siê z myœlami i zamierza³em nawet uciec do pustelni. Lecz zabroni³eœ
mi tego i umocni³eœ mnie s³owami: „Oto za wszystkich Chrystus umar³, aby ci, którzy ¿yj¹, ju¿ nie
dla siebie ¿yli, ale dla Tego, który za nich umar³” (2 Kor 5, 15)»[21]. Chrystus umar³ za wszystkich.
¯yæ dla Niego, to znaczy pozwoliæ siê w³¹czyæ w Jego «byæ dla».
29. Dla Augustyna oznacza³o to ca³kiem nowe ¿ycie. Kiedyœ tak opisa³ swoj¹ codziennoœæ:
«Upominaæ niezdyscyplinowanych, pocieszaæ ma³odusznych, podtrzymywaæ s³abych, zbijaæ
argumenty przeciwników, strzec siê z³oœliwych, nauczaæ nieumiejêtnych, zachêcaæ leniwych,
mitygowaæ k³ótliwych, powstrzymywaæ ambitnych, podnosiæ na duchu zniechêconych, godziæ
walcz¹cych, pomagaæ potrzebuj¹cym, uwalniaæ uciœnionych, okazywaæ uznanie dobrym,
tolerowaæ z³ych i [niestety!] kochaæ wszystkich»[22]. «Ewangelia mnie przera¿a»[23] – to ten zdrowy
lêk nie pozwala nam ¿yæ dla nas samych i popycha nas, abyœmy przekazywali nasz¹ wspóln¹
nadziejê. W³aœnie to by³o intencj¹ Augustyna: w trudnej sytuacji imperium rzymskiego, która
stanowi³a zagro¿enie równie¿ dla rzymskiej Afryki, a pod koniec ¿ycia Augustyna doprowadzi³a do
jej zniszczenia, przekazywaæ nadziejê – nadziejê, która rodzi³a siê w nim z wiary i, choæ by³
introwertykiem, uzdolni³a go do zdecydowanego i ofiarnego uczestnictwa w budowaniu porz¹dku
doczesnego. W tym samym rozdziale Wyznañ, w którym przed chwil¹ wyodrêbniliœmy decyduj¹cy
motyw jego zaanga¿owania «dla wszystkich», mówi: Chrystus «przyczynia siê za nami. Inaczej –
pozosta³aby mi tylko rozpacz. Rozliczne bowiem i ciê¿kie s¹ te moje choroby. Rozliczne
s¹ i ciê¿kie. Lecz nad nimi maj¹ przewagê Twoje lekarstwa. Moglibyœmy mniemaæ, ¿e S³owo
Twoje dalekie jest od wspólnoty z ludŸmi, moglibyœmy zw¹tpiæ w nasze ocalenie – gdyby S³owo
Twoje nie sta³o siê cia³em i nie zamieszka³o miêdzy nami»[24]. Z moc¹ swojej nadziei Augustyn
poœwiêci³ siê ludziom prostym i swemu miastu – zrezygnowa³ ze szlachectwa duchowego, a g³osi³
i dzia³a³ w sposób prosty dla ludu prostego.
30. Podsumujmy teraz to, co do tej pory wynik³o z naszych refleksji. W kolejnych, nastêpuj¹cych po sobie dniach, cz³owiek ma ró¿norakie nadzieje, ma³e i wiêksze – ró¿ne w ró¿nych
okresach ¿ycia. Czasami mo¿e siê wydawaæ, ¿e spe³nienie jednej z tych nadziei zadowoli go
ca³kowicie i ¿e nie bêdzie potrzebowa³ innych nadziei. W m³odoœci mo¿e to byæ nadzieja na wielk¹
i zaspokajaj¹c¹ mi³oœæ; nadzieja na zdobycie pozycji, odniesienie takiego czy innego sukcesu
okreœlaj¹cego przysz³e ¿ycie. Kiedy jednak te nadzieje spe³niaj¹ siê, okazuje siê z ca³¹ wyrazistoœci¹, ¿e w rzeczywistoœci to nie by³o wszystko. Staje siê ewidentne, ¿e cz³owiek potrzebuje innej
nadziei, która idzie dalej. Staje siê jasne, ¿e mo¿e zaspokoiæ go jedynie coœ nieskoñczonego, co
zawsze bêdzie czymœ wiêcej ni¿ to, co kiedykolwiek mo¿e osi¹gn¹æ. W tym sensie czasy nowo18
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¿ytne przynios³y nadziejê na ustanowienie doskona³ego œwiata, który dziêki osi¹gniêciom nauki
i naukowo uzasadnionej polityce wydawa³ siê mo¿liwy do zrealizowania. W ten sposób biblijna
nadzieja królestwa Bo¿ego zosta³a zast¹piona nadziej¹ na królestwo ludzkie, nadziej¹ na lepszy
œwiat, który bêdzie prawdziwym «królestwem Bo¿ym». Ostatecznie ta nadzieja wydawa³a siê wielka
i realistyczna, w³aœnie taka, jakiej potrzebuje cz³owiek. By³a ona zdolna – przez pewien czas –
zmobilizowaæ wszystkie ludzkie energie; wielki cel wydawa³ siê godny tego zaanga¿owania.
Jednak z up³ywem czasu sta³o siê jasne, ¿e spe³nienie tej nadziei coraz bardziej oddala siê.
Przede wszystkim zdano sobie sprawê, ¿e mo¿e to byæ nadzieja dla ludzi w dalekiej przysz³oœci,
ale nie dla nas. A chocia¿ «dla wszystkich» jest czêœci¹ wielkiej nadziei – nie mogê bowiem byæ
szczêœliwy przeciw innym i bez innych – pozostaje prawd¹, ¿e nadzieja, która mnie nie dotyczy,
nie jest prawdziw¹ nadziej¹. I sta³o siê jasne, ¿e by³a to nadzieja przeciw wolnoœci, bowiem ludzka
rzeczywistoœæ zale¿y w ka¿dym pokoleniu na nowo od wolnej decyzji ludzi, którzy do niego nale¿¹.
Gdyby ta wolnoœæ na skutek uwarunkowañ lub struktur zosta³a im odebrana, œwiat ostatecznie nie
by³by dobry, gdy¿ œwiat bez wolnoœci w ¿adnym przypadku nie jest œwiatem dobrym. Tak wiêc,
choæ jest niezbêdne nieustanne zaanga¿owanie na rzecz poprawy œwiata, lepszy œwiat jutra nie
mo¿e stanowiæ w³aœciwego i wystarczaj¹cego zakresu naszej nadziei. I wci¹¿ w nawi¹zaniu do
tego rodzi siê pytanie: Kiedy œwiat jest «lepszy»? Co czyni go lepszym? Wed³ug jakiego kryterium
mo¿na oceniæ, czy jest lepszy? W jaki sposób mo¿na osi¹gn¹æ to «dobro»?
31. I jeszcze: potrzebujemy ma³ych i wiêkszych nadziei, które dzieñ po dniu podtrzymuj¹ nas
w drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewy¿szaæ pozosta³e, s¹ one niewystarczaj¹ce.
T¹ wielk¹ nadziej¹ mo¿e byæ jedynie Bóg, który ogarnia wszechœwiat, i który mo¿e nam zaproponowaæ i daæ to, czego sami nie mo¿emy osi¹gn¹æ. W³aœnie otrzymanie daru nale¿y do nadziei.
Bóg jest fundamentem nadziei – nie jakikolwiek bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umi³owa³ nas a¿ do koñca: ka¿d¹ jednostkê i ludzkoœæ w ca³oœci. Jego królestwo to nie wyimaginowane
zaœwiaty, umiejscowione w przysz³oœci, która nigdy nie nadejdzie; Jego królestwo jest obecne
tam, gdzie On jest kochany i dok¹d Jego mi³oœæ dociera. Tylko Jego mi³oœæ daje nam mo¿liwoœæ
trwania w umiarkowaniu, dzieñ po dniu, bez utraty zapa³u, który daje nadzieja w œwiecie ze swej
natury niedoskona³ym. Równoczeœnie Jego mi³oœæ jest dla nas gwarancj¹, ¿e istnieje to, co
jedynie mgliœcie przeczuwamy, a czego mimo wszystko wewnêtrznie oczekujemy: ¿ycie, które
prawdziwie jest ¿yciem. Postaramy siê nadaæ tej idei konkretny kszta³t w ostatniej czêœci, skupiaj¹c
nasz¹ uwagê na niektórych «miejscach» praktycznego uczenia siê i æwiczenia w nadziei.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
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TARCZA ANTYRAKIETOWA – MITY I PRAWDA
W ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy mieliœmy do czynienia z bardzo zaskakuj¹cymi zwrotami sytuacji
w polsko-amerykañskich negocjacjach w sprawie
budowy amerykañskiej tarczy antyrakietowej na
naszym terytorium. Jeszcze dos³ownie parê tygodni
temu wiele wskazywa³o na to, ¿e negocjacje te znajduj¹ siê w wyraŸnym impasie i ¿e, co za tym idzie, budowa tarczy albo nie dojdzie w ogóle do skutku, albo
przynajmniej odwlecze siê znacznie w czasie.
Ta w sumie dosyæ nieoczekiwana sytuacja by³a w pierwszym rzêdzie nastêpstwem s³ynnego oœwiadczenia
Premiera RP Donalda Tuska, który czwartego lipca
oœwiadczy³ publicznie, ¿e warunki oferowane przez
stronê amerykañsk¹ s¹ absolutnie niezadowalaj¹ce i ¿e
bez ich znacz¹cej korekty jego rz¹d nie zgodzi siê na
lokalizacjê tarczy w Polsce.
Jak siê szybko okaza³o, g³ówn¹ koœci¹ niezgody
sta³o siê ¿¹danie czy te¿ postulat przekazania Polsce
przynajmniej jednej baterii Patriotów, na co Amerykanie nie chcieli siê kategorycznie zgodziæ. A ¿e dodatkowo owo wyst¹pienie Tuska i jego forma stanowi³y
wedle kanonów dyplomacji oczywisty nietakt, przynajmniej w stosunkach pomiêdzy dwoma formalnie zaprzyjaŸnionymi pañstwami, w jego nastêpstwie dosz³o
do powa¿nych zgrzytów we wzajemnych relacjach. Taki
zaœ rozwój wydarzeñ wywo³a³ z miejsca niezwykle
gwa³town¹, by nie powiedzieæ, histeryczn¹ reakcjê
naszych, najbardziej zadeklarowanych amerykanofili,
przede wszystkim Pa³acu Prezydenckiego a tak¿e du¿ej czêœci mediów, wœród nich tak¿e tych uchodz¹cych
w powszechnym odbiorze za najbardziej patriotyczne
i pronarodowe. Posypa³y siê wiec ostre zarzuty pod
adresem Tuska i ministra Rados³awa Sikorskiego, ¿e
swoj¹ postaw¹ narazili na szwank dobre stosunki z USA
i automatycznie polsk¹ racjê stanu. Zaczêto te¿ na
wszelkie sposoby dowodziæ, ¿e jak najœciœlejsza wspó³praca ze Stanami Zjednoczonymi jest jedyn¹ mo¿liwoœci¹ zapewnienia Polsce bezpieczeñstwa. Samego Premiera D. Tuska i jego otoczenie obwiniono o to,
¿e celowo, poprzez stawianie w praktyce zaporowych
warunków, d¹¿y³ do zerwania negocjacji ewentualnie
do znacznego przeci¹gniêcia ich w czasie. Pojawi³y
siê nawet spekulacje, i¿ minister R. Sikorski mia³ zawrzeæ jakiejœ ciche porozumienie w sprawie tarczy
z czo³owymi politykami partii demokratycznej i ¿e obecny rz¹d zamierza zwlekaæ z finalizacj¹ umowy do cza-
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su, gdy w Bia³ym Domu zasi¹dzie nowy gospodarz,
którym bêdzie najprawdopobniej Barack Obama.
Paradoksalnie bodaj szczytowym punktem w tej zmasowanej medialnej kampanii sta³ siê zamieszczony
przez Nasz Dziennik w numerze z dnia 08. 07. 2008 r.
na str. 7 wywiad z niejakim Andrzejem Maciejewskim
pod szokuj¹cym tytu³em „W polskich krêgach rz¹dowych dzia³a lobby prorosyjskie”.
Z kolei druga strona sporu przybra³a skwapliwie
szatkê nieugiêtego obroñcy polskiego interesu narodowego, tylko pojmowanego trochê inaczej, pos³uguj¹c siê argumentem, ¿e tylko przekazanie Polsce
Patriotów pozwoli zneutralizowaæ zagro¿enia zwi¹zane z budow¹ tarczy, nadto twierdz¹c, ¿e jest to praktyczny test, czy USA naprawdê traktuj¹ Polskê w sposób partnerski, mimo ¿e przeciêtny Polak straci³ ju¿
dawno w tym przedmiocie jakiekolwiek z³udzenia.
W rezultacie wytworzy³ siê wokó³ tarczy klimat rosn¹cej niepewnoœci i zamieszania i wydawa³o siê, ¿e taka
sytuacja utrzyma siê jeszcze przez co najmniej kilka
miesiêcy. Wystarczy³o jednak, ¿e dosz³o do zbrojnego
konfliktu rosyjsko-gruziñskiego, zmieniaj¹cego w sposób doœæ zasadniczy relacje Rosji z USA, NATO
i ca³ym œwiatem zachodnim, by owe, znajduj¹ce siê
rzekomo na krawêdzi zerwania negocjacje zosta³y b³yskawicznie wznowione i w jeszcze szybszym tempie
sfinalizowane wstêpn¹ umow¹ polsko-amerykañsk¹
o budowie tarczy. W zaistnia³ej sytuacji Stany Zjednoczone ju¿ bez wiêkszych oporów spe³ni³y oczekiwania
p. D. Tuska i jego otoczenia, godz¹c siê na przekazanie Polsce jednej baterii Patriotów, nadto sk³adaj¹c
stronie polskiej ofertê zakupu na dogodnych warunkach kolejnych piêciu.
Tak oto po raz kolejny mieliœmy w¹tpliw¹ przyjemnoœæ ogl¹daæ kolejny, wielki spektakl medialny, sprowadzaj¹cy siê do wt³aczania do g³ów telewidzów i czytelników prymitywnych i go³os³ownych, propagandowych hase³, spektakl wykluczaj¹cy z góry jak¹kolwiek
zdroworozs¹dkow¹ dyskusjê. Zrobiono wszystko, by
nie dopuœciæ do ch³odnego, pozbawionego niepotrzebnych emocji rozwa¿enia wszystkich argumentów za
i przeciw. Starano siê za to na si³ê zakrzyczeæ polskie
spo³eczeñstwo, i¿ teza, ¿e to w³aœnie USA s¹ naszym,
g³ównym strategicznym partnerem jest do tego stopnia oczywista, ¿e nie podlega ona jakiejkolwiek dyskusji, wiêc nie potrzeba jej nawet szczegó³owo uzasad-
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niaæ. Mimo tych usi³owañ sam rozwój wydarzeñ sprawi³, ¿e wysz³y na wierzch pewne, wysoce k³opotliwe
dla rz¹dz¹cych dzisiaj nami ,a zupe³nie jasne dla bystrego obserwatora sprawy, które postaram siê w tym
miejscu uwypukliæ.
Po pierwsze wiêc, tak szybkie i g³adkie zawarcie
umowy o budowie tarczy najlepiej pokazuje, jak bzdurna, a nawet wrêcz groteskowa jest zacytowana ju¿
powy¿ej teza jakoby wœród dzisiejszej, polskiej klasy
politycznej mia³o dzia³aæ jakieœ wszechmocne lobby
prorosyjskie. Nie jestem w stanie powiedzieæ, czy g³oszenie tego rodzaju ca³kowicie wyssanych z palca opinii to przejaw umyœlnej dezinformacji i pospolitego szalbierstwa, czy te¿ rezultat kompletnej ignorancji ich autora, notabene zaprezentowanego, mimo braku licz¹cego siê tytu³u naukowego, jako ekspert powa¿nej placówki naukowej, po³¹czonej z wybuja³¹ rusofobi¹.
Tak czy inaczej, uciekanie siê do tego rodzaju chwytów powinno byæ powodem do wielkiego wstydu zarówno dla niego samego, jak i gazety, która zdecydowa³a siê te wywody zamieœciæ (choæ chcê w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e ND zrehabilitowa³ siê nastêpnie w du¿ym stopniu za t¹ ewidentn¹ wpadkê paroma du¿o bardziej rzetelnymi i obiektywnymi artyku³ami).
Jeœli bowiem w dzisiejszych, polskich krêgach
rz¹dowych istnieje jakieœ lobby zagraniczne (rzecz jasna, poza proamerykañskim i proizraelskim) jest to
przede wszystkim lobby proniemieckie. Wszyscy bowiem dobrze wiedz¹, jak bliskie powi¹zania ³¹cz¹
p. D. Tuska i w ogóle PO z p. kanclerz A. Merkel i jej
CDU. Powi¹zania te z pewnoœci¹ w du¿ym stopniu
wp³ywa³y te¿ i na jego postawê w omawianej kwestii,
a przecie¿ jest równie¿ powszechnie wiadomo, ¿e
Niemcy odnosz¹ siê do pomys³u budowy w Europie
amerykañskiej tarczy antyrakietowej bardzo sceptycznie. Mo¿na wiêc zak³adaæ, ¿e Rosja mog³a próbowaæ
wp³ywaæ na polskie w³adze w³aœnie za poœrednictwem
Niemiec.
Natomiast twierdzenia jakoby ona sama posiada³a dziœ w Polsce przemo¿ne wp³ywy s¹ grub¹ przesad¹. Gdyby bowiem tak by³o, to polska polityka zagraniczna na przestrzeni powiedzmy ostatnich dziesiêciu lat sz³aby znacznie innym torem – zapewne nie
bylibyœmy w NATO i nie kupowalibyœmy amerykañskich
F16 tylko rosyjskie Migi b¹dŸ Sukchoje. Jeœli Rosja
posiada dziœ w Polsce jakiekolwiek wp³ywy, to wywodz¹
siê one jeszcze z czasów PRL-u i obejmuj¹ czêœæ by³ych funkcjonariuszy s³u¿b specjalnych z tego okresu
oraz byæ mo¿e niektóre œrodowiska lewicowe. Wp³yw
tych ludzi na ¿ycie publiczne jednak sukcesywnie maleje. Doszukiwanie siê natomiast rosyjskich wp³ywów
w szeroko pojêtym obozie solidarnoœciowym, a szczególnie wœród polityków liberalnych pokroju Donalda
Tuska jest ca³kowitym nieporozumieniem. Oczywiœcie
istniej¹ jeszcze pewne powi¹zania biznesowe niektórych grubych ryb polskiego biznesu z rosyjskimi oligar-

Numer 9-10, 2008

chami, ale ¿adn¹ miar¹ nie nale¿y ³¹czyæ tych
ostatnich ani z narodem rosyjskim w œcis³ym tego
s³owa znaczeniu, ani te¿ rosyjsk¹ polityk¹ pañstwow¹.
Natomiast wp³ywy amerykañskie okaza³y siê byæ na
tyle silne na polskim gruncie, by prze³amaæ wszystkie
przeszkody i uzyskaæ zak³adany cel. Okaza³o siê
zatem, ¿e PO jest zale¿na w praktyce zarówno od UE
(Niemiec) jak i od USA. To jest pierwszy zupe³nie oczywisty wniosek, jaki mo¿na wysnuæ z przebiegu i fina³u
wspomnianych negocjacji.
Nastêpnym elementem godnym podkreœlenia jest
w zasadzie ostateczny upadek lansowanej z uporem
maniaka tezy, ¿e tarcza antyrakietowa bêdzie wy³¹cznie wymierzona przeciwko Iranowi, spowodowany
przez nie kogo innego, tylko samych jej twórców i propagatorów.
Okolicznoœci, w jakich dosz³o ostatecznie do wynegocjowania i podpisania umowy, a konkretnie mówi¹c, wyraŸny zwi¹zek tej decyzji z wydarzeniami
w Gruzji, s¹ w zasadzie otwartym przyznaniem siê do
tego, ¿e bêdzie ona wymierzona w pierwszym rzêdzie
przeciwko Rosji, o czym zreszt¹ by³o powszechnie wiadomo ju¿ dawno, tylko nie by³o wolno oficjalnie o tym
mówiæ. Wymowa faktów jest bowiem ca³kowicie oczywista dla wszystkich zainteresowanych . Oto prezydent
RP p. Lech Kaczyñski mobilizuje swych kolegów
z pañstw ba³tyckich i Ukrainy i udaje siê w ich towarzystwie do Tbilisi, gdzie wyg³asza nacechowane wojenn¹
retoryk¹ przemówienie, deklaruj¹c za¿art¹ walkê
z Rosj¹ w obronie nie tylko Gruzji, ale i innych pañstw
wchodz¹cych niegdyœ w sk³ad ZSRR, a parê dni póŸniej Polska, podpisuje umowê o budowie tarczy, przeciwko czemu Rosja protestowa³a bardzo ostro od samego pocz¹tku. Warto wiêc postawiæ pytanie, dlaczego nasza klasa polityczna zachowywa³a siê tak d³ugo
nieuczciwie wobec swych obywateli, dlaczego nie powiedziano Polakom od razu oficjalnie ca³ej prawdy
o rzeczywistym przeznaczeniu tarczy, lecz opowiadano nam dziecinne bajki o jakimœ Iranie czy Korei P³n.?
Muszê siê jednakowo¿ przyznaæ, ¿e w tym ca³ym, medialnym zgie³ku równie¿ ja nie pojmowa³em
d³ugo w³aœciwie pewnych kwestii. Przede wszystkim,
d³ugi czas nie mog³em zrozumieæ, czegó¿ to przekazanie Polsce kilkudziesiêciu sztuk Patriotów jest dla
USA rzecz¹ niemo¿liw¹ do spe³nienia w sytuacji gdy
przekazuj¹ one corocznie nie tylko Izraelowi, ale np.
tak¿e Egiptowi, pomoc wojskow¹ w wysokoœci kilkudziesiêciu miliardów dolarów. Nie jest mi, co prawda,
wiadomo, ile konkretnie s¹ warte owe udostêpnione
Polsce na 4 lata Patrioty, ale jest to na pewno niewielki
u³amek tych sum (w prasie wyczyta³em, ¿e taka bateria
Patriotów mo¿e kosztowaæ miliard- dwa miliardy dolarów,
w zale¿noœci od ró¿nych parametrów technicznych, nie
wiem, czy s¹ to dane œcis³e i rzetelne).
Powierzchowny obserwator móg³ t³umaczyæ sobie to dziwaczne zachowanie Amerykanów tylko na
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dwa sposoby: albo swoim zwyczajem chc¹ wytargowaæ bazê za darmo, albo te¿ nie s¹ jeszcze ostatecznie zdecydowani na budowê tarczy w naszym kraju,
zarówno z obawy przed dalszym pogorszeniem stosunków z Rosj¹, jak i z przyczyn finansowych i przede
wszystkim technicznych, zatem nie zale¿y im a¿ tak
bardzo na szybkiej finalizacji umowy.
Ostatnie wydarzenia uœwiadomi³y mi jednak dostatecznie jasno, ¿e ich postawa wynika³a w g³ównej
mierze wcale nie ze sk¹pstwa i w³aœciwego im lekcewa¿enia polskich oczekiwañ. Amerykanie nie chcieli
tak d³ugo przekazaæ Polsce Patriotów w³aœnie dlatego, ¿e przez taki krok sami poœrednio przyznaliby, ¿e
praktyczne przeznaczenie tarczy jest zgo³a inne od
deklarowanego. Bowiem Patrioty s³u¿¹ zasadniczo do
obrony danego terytorium przed rakietami krótkiego
zasiêgu, a wiêc w tym przypadku wy³¹cznie rosyjskimi
czy bia³oruskimi, gdy¿ od Iranu dzieli nas przecie¿ kilka tysiêcy kilometrów. Tak wiêc, nie chcieli dawaæ po
prostu Rosji pretekstu do jakichkolwiek kroków odwetowych wobec nich samych. Jej gniew mia³ siê skupiæ
wy³¹cznie na Polsce. Rozwój wypadków w Gruzji sprawi³ jednak, i¿ uznali, ¿e w nowej sytuacji mog¹ sobie
ju¿ na taki krok pozwoliæ, traktuj¹c to jako rewan¿ wobec Rosjan, którzy tak ostro potraktowali ich gruziñskiego wasala. Tym sposobem potwierdzi³o siê raz jeszcze, ¿e stosunki na linii Waszyngton–Warszawa s¹ po
prostu pochodn¹ stosunków na linii Waszyngton–
Moskwa. Przecie¿ nietrudno t¹ prost¹ prawid³owoœæ
zrozumieæ – mimo narastaj¹cej rywalizacji pomiêdzy
obydwoma mocarstwami, ¿e Stany Zjednoczone nie s¹
bez wyraŸnego powodu sk³onne jeszcze bardziej pogarszaæ swych stosunków z Rosj¹ w imiê zaspokojenia oczekiwañ tak ma³o znacz¹cego kraju jak Polska.

Czy Patrioty uczyni¹ Polskê
bezpieczniejsz¹?
Pozyskanie baterii Patriotów przedstawia siê
powszechnie jako wielki sukces i znacz¹ce wzmocnienie bezpieczeñstwa Polski. Postawmy sobie jednak konkretne pytanie: co da nam mianowicie jedna
bateria tych pocisków, uzupe³niona ewentualnie
o piêæ kolejnych? Otó¿ wychodzi na to, ¿e w praktyce bardzo niewiele, albo zgo³a nic. A¿eby nie zostaæ
pos¹dzony w tym miejscu o jakieœ chorobliwe czarnowidztwo pozwolê przytoczyæ sobie tutaj opiniê
prof. Andrzeja Nowaka, zawart¹ w zamieszczonym
24.06. 2008 r. przez Nasz Dziennik artykule pt. „Nie
wystarczy oprzeæ siê na UE”(s.24):„Wydaje siê, ze
najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest raczej wynegocjowanie
deklaracji USA jednoznacznie zobowi¹zuj¹cej ten
kraj do aktywnego wsparcia Polski w sytuacji zagro¿enia zewnêtrznego. Chodzi nie tylko o zagro¿enia,
które mog¹ odeprzeæ baterie Patriot. Nawet gdybyœmy otrzymali dziesiêæ baterii, mo¿na by dziêki temu
obroniæ co najwy¿ej kilka centrów dowodzenia przed
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atakiem z kraju o potencjale militarnym Bia³orusi.
Obecnie, warto to podkreœliæ, kraj ten jest lepiej
uzbrojony od Polski. Zawdziêcza to Rosji, od której
otrzymuje swoje rakiety. Takie s¹ po prostu realia:
nasz kraj nie mia³by siê czym obroniæ przed atakiem
Bia³orusi, gdyby – hipotetycznie – do niego dosz³o.
Baterie Patriot nie s¹ natomiast uzbrojeniem pozwalaj¹cym odeprzeæ atak ze strony np. Rosji. Tutaj istotniejsze by³oby formalne zobowi¹zanie najpotê¿niejszego obecnie kraju na œwiecie, z którym wchodzilibyœmy w œcis³y sojusz, do udzielenia nam czynnej
pomocy w sytuacji ka¿dego zagro¿enia”. Jak siê wiêc
okazuje, ta, jedna bateria Patriotów mo¿e co najwy¿ej broniæ naszego sztabu generalnego i to z bardzo w¹tpliwym skutkiem. Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e Amerykanie pocz¹tkowo parli do tego, by
umieœciæ j¹ wokó³ samej bazy, a wiêc w takim przypadku podarowali by j¹ Polsce tylko teoretycznie.
Ostatecznie jednak, chyba wziê³y górê wzglêdy propagandowe i stanê³o na tym, ¿e bêdzie ona rozmieszczona wokó³ Warszawy. Kolejne baterie musimy ju¿ sobie kupiæ, pytanie tylko, czy znajd¹ siê na
to pieni¹dze. Trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e Patrioty nie s¹
wcale jak¹œ cudown¹ broni¹, ani te¿ jakimœ ewenementem na rynku broni. Oferuje on bowiem przynajmniej kilka tego rodzaju systemów, niewykluczone,
¿e s¹ one w praktyce i lepsze i tañsze. Co istotniejsze, moglibyœmy wyposa¿yæ siê w nie bez instalowania tarczy, np. za pieni¹dze, jakie posz³y na zakup kupy z³omu w Postaci F16.
Podsumowuj¹c, jedna bateria Patriotów nie ma
¿adnego znaczenia strategicznego. Nie stanowi ona
skutecznego antidotum na rodz¹ce siê w wyniku instalacji tarczy antyrakietowej zagro¿enia. Potencjalny wróg, czyli Rosja posiada wszelkie mo¿liwoœci,
by z dziecinn¹ ³atwoœci¹ prze³amaæ nasz¹ obronê,
choæ byœmy posiadali nawet setki czy tysi¹ce tego
rodzaju rakiet. Tak wiêc wszystko sprowadza siê
w zasadzie do czystego zabiegu propagandowego,
kojarz¹cego siê jako ¿ywo z wykutym przed wojn¹
przez sanacjê has³em „Silni, Zwarci, Gotowi”, chyba
¿e przyjêto za³o¿enie, i¿ samo posiadanie przez
nasz¹ armiê sprzêtu produkcji amerykañskiej, nawet pomijaj¹c jego realn¹ wartoœæ, dzia³a odstraszaj¹co. Po niedawnych wydarzeniach w Gruzji nikt
chyba jednak w to na serio nie wierzy.

Jaka jest realna wartoœæ amerykañskich
gwarancji?
Zacytowany ju¿ wy¿ej p. Prof. Nowak postuluje
wynegocjowanie „deklaracji jednoznacznie zobowi¹zuj¹cej USA do aktywnego wsparcia Polski w sytuacji
zagro¿enia zewnêtrznego”.
Rzuca siê w oczy nieprecyzyjnoœæ tego sformu³owania. Po pierwsze, nasuwa siê pytanie, co oznacza
termin: zagro¿enie zewnêtrzne? Czy dotyczy on bez-
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poœredniego ataku zbrojnego pañstwa trzeciego na
nasz kraj, czy te¿ obejmuje równie¿ zagro¿enie np. typow¹ wojn¹ gospodarcz¹, podobn¹ choæby do polskoniemieckiej wojny celnej w miêdzywojniu? Podobnie,
tak samo do koñca nie wiadomo, co tak naprawdê
oznacza termin: „aktywne wsparcie”: czy chodzi tu jedynie o dostawy broni i sprzêtu, czy te¿ o bezpoœredni
udzia³ si³ USA w dzia³aniach zbrojnych. A przecie¿
takie nieprecyzyjne sformu³owania bêd¹ interpretowane zawsze na niekorzyœæ strony s³abszej, czyli w tym
wypadku nas. Powinniœmy siê wiêc tego wystrzegaæ.
SprawdŸmy jednak, czy i w jakim stopniu postulat
p. Profesora zosta³ uwzglêdniony w podpisanej umowie. Umowa zawiera ca³y szereg deklaracji i obietnic,
ale jedynym konkretem jest zapis, i¿ USA zobowi¹zuj¹
siê „broniæ Rzeczpospolitej Polskiej przed atakiem
rakiet balistycznych przy u¿yciu swojego systemu
obrony przeciwlotniczej”. Powstaje jednak problem,
¿e tak powiem, gry s³ów. O to bowiem nawet g³ówny,
choæ ju¿ zdymisjonowany, negocjator umowy, p.Witold
Waszczykowski przyznaje, ¿e: „To, co dziœ premier powiedzia³, nieco inaczej brzmi w angielskiej wersji.
WeŸmy np. fragment, ¿e „USA zobowi¹za³y siê na rzecz
zapewnienia bezpieczeñstwa Polski”. W polskiej wersji zabrzmia³o to mocniej. W wersji angielskiej: „commited to the security of Poland”. Niby „commitment” to
zobowi¹zanie, ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿e to tak
samo mocne sformu³owanie co „obligation”
(zobowi¹zanie) czy „guarantee” (gwarancja). Nie ma
takich amerykañskich gwarancji.” (Rozmowa
z Witoldem Waszczykowskim „Patrioty mamy na piœmie”,
Gazeta Wyborcza, 21.08.2008 r., s.4). Swoj¹ drog¹, nale¿a³oby koniecznie ustaliæ, czy w ten sam sposób zapisano amerykañskie „zobowi¹zanie’’ do obrony Polski przed rakietami balistycznymi. Widaæ wiêc, ¿e Amerykanie, nawet przy pomocy ró¿nych kruczków jêzykowych, chc¹ wymigaæ siê od rzeczywistych zobowi¹zañ. I to ma byæ rzekomo autentyczne partnerstwo.
W ca³ej umowie nie znajdziemy te¿ nawet najmniejszej wzmianki, ¿e owe „zobowi¹zania” dotycz¹
równie¿ np. napaœci l¹dowej na nasz kraj. Poza tym,
nawet zak³adaj¹c, ¿e bêd¹ one wype³niane, warto
zastanowiæ siê, czy amerykañska pomoc mo¿e byæ
skuteczna w sytuacji, gdy rosyjskie rakiety z okolic
Kaliningradu maj¹ do Warszawy kilka minut lotu.
Z powy¿szego mo¿e wynikaæ tylko jeden wniosek, mianowicie taki, i¿ owe „zobowi¹zania’’ maja podobn¹ wartoœæ jak gwarancje francuskie i angielskie w 1939 r.
Nikt przy zdrowych zmys³ach nie uwierzy bowiem, ¿e
Stany Zjednoczone zaryzykuj¹ w obronie Polski otwarty
konflikt zbrojny z Rosj¹.

Polska a USA, UE i Rosja
Gdyby rozpatrywaæ kwestiê budowy tarczy antyrakietowej wy³¹cznie tylko jako konkretne, techniczne
przedsiêwziêcie, nies³ychanie trudno bêdzie znaleŸæ

Numer 9-10, 2008

dla niego logiczne uzasadnienie. Jednak nasza klasa
polityczna na ka¿dym kroku podkreœla, ¿e mimo
wszystkich wi¹¿¹cych siê z nim mankamentów i zagro¿eñ, trzeba je traktowaæ jako czeœæ szerszego planu politycznego, który pozwoli trwale zakorzeniæ Polskê w strukturach politycznych i wojskowych Zachodu
i istotnie zwiêkszy poziom jej bezpieczeñstwa.
Chc¹c jednak myœleæ o tym¿e bezpieczeñstwie
i zapewnieniu sobie skutecznej obrony, trzeba najpierw
zlokalizowaæ g³ówne Ÿród³o zagro¿enia. Tym g³ównym
Ÿród³em zagro¿enia w oczach zwolenników tarczy i jej
budowniczych jest w sposób oczywisty Rosja, a wedle
niektórych tak¿e sojusz rosyjsko-niemiecki. Do tej kwestii nawi¹zuje równie¿ cytowany ju¿ wczeœniej prof.
A. Nowak stwierdzaj¹c: „Musimy jednak pamiêtaæ, ze
najwiêkszy kraj UE – Niemcy – nie zrezygnowa³ ze
swoich aspiracji, poczucia w³asnego interesu narodowego, a dysponuje wielokrotnie wiêkszym od nas potencja³em, zarówno gospodarczym, jak i obronnym.
Nasz zachodni s¹siad ujawnia przy tym sk³onnoœæ do
wspólnego realizowania swoich interesów z drugim
naszym potê¿nym s¹siadem, tym razem wschodnim,
czyli Rosj¹. Uk³ady miêdzy tymi dwoma pañstwami
maj¹ obecnie charakter wy³¹cznie gospodarczy. Jednak porozumienia niemiecko-rosyjskie, przede wszystkim gazoci¹g po dnie Ba³tyku, odbywaj¹ siê kosztem
polityki europejskiej, rozbijaj¹ solidarnoœæ europejsk¹,
ale tak¿e kosztem Polski. (…) Dlatego taka sytuacja
stwarza potrzebê zabezpieczenia naszych interesów
tak¿e poza Europ¹, skoro struktury europejskie nie
stwarzaj¹ odpowiedniego zabezpieczenia”. Powy¿sza
diagnoza jest jak najbardziej s³uszna i w³aœciwa, pytanie tylko, czy jej autor zaleca odpowiednie lekarstwo.
Co by jednak nie mówiæ, padaj¹ tutaj wa¿kie stwierdzenia, wskazuj¹ce na przes³anki, które s¹ zazwyczaj
skrupulatnie przemilczane. I tak p. Profesor jako kolejny powa¿ny ekspert czy publicysta, przyznaje otwarcie, i¿ os³awiona solidarnoœæ europejska obowi¹zuje
tylko s³abych, w tej liczbie i Polskê, dla mo¿nych,
silnych i bogatych, a szczególnie w³aœnie dla Niemiec,
jest zaœ tylko wyœwiechtanym, go³os³ownym sloganem.
Stwierdzenie to sugeruje jednak poœrednio, ¿e wobec
tego samo wchodzenie Polski do UE by³o oczywistym
b³êdem. Zwróæmy przy tym uwagê na to, ¿e ci sami
politycy, szczególnie z PiS, którzy wydatnie siê do tego
przyczynili, chc¹ teraz broniæ nas przed hegemoni¹
Niemiec przy pomocy Wielkiego Brata zza oceanu.
Wychodzi wiêc na to, ¿e owi politycy albo pozbawieni
s¹ zupe³nie politycznej wyobraŸni, a zatem niezdatni
do prowadzenia rozumnej polityki i do umiejêtnego
rz¹dzenia krajem, albo te¿ celowo zwi¹zali najpierw
Polskê z UE, aby uzyskaæ nastêpnie pretekst do
podporz¹dkowania jej tak¿e USA.
Kolejnym, donios³ym stwierdzeniem jest to, ¿e
wspó³praca miêdzy Rosj¹ a Niemcami ma obecnie
charakter wy³¹cznie gospodarczy. W tym miejscu
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p. Profesor wykaza³ siê uczciwoœci¹ i rzetelnoœci¹, jak¿e
kontrastuj¹c¹ z postaw¹ wielu rusofobów (celuje w niej
szczególnie p. Macierewicz) rozg³aszaj¹cych na prawo
i lewo o istnieniu rzekomej osi Berlin-Moskwa, która
mia³aby jakoby zmierzaæ do podzielenia siê wp³ywami
w Polsce przez te dwa pañstwa na podobieñstwo paktu Ribbentrop-Mo³otow. Nie miejmy jednak pretensji do
Niemiec, ¿e kieruj¹c siê trzeŸw¹ ocen¹ swych interesów, chc¹ wspó³pracowaæ z Rosj¹, ani te¿ do Rosji, ¿e
z przyczyn nie tylko zreszt¹ gospodarczych, lecz równie¿ i politycznych, na tak¹ wspó³pracê idzie. Ka¿de
wszak pañstwo posiadaj¹ce w³asny, rozumny i niezale¿ny rz¹d kieruje siê w swej polityce przede wszystkim swymi interesami i nie mo¿na mieæ mu tego za
z³e. £atwo te¿ zauwa¿yæ, ¿e w dobie dzisiejszej interesy gospodarcze determinuj¹ te¿ w ogromnej mierze
relacje polityczne i ¿e do tej zupe³nie podstawowej zasady stosuj¹ siê niemal wszyscy, mo¿e za wyj¹tkiem…
Polski, a w³aœciwie tych, co dziœ ni¹ rz¹dz¹. Niemieckie zapotrzebowanie na rosyjski gaz ca³y czas roœnie,
a jeszcze szybciej rosn¹ niemiecki inwestycje w Rosji.
Nie dziwmy siê zatem, ¿e Niemcy zajê³y wobec konfliktu rosyjsko-gruziñskiego takie a nie inne stanowisko.
Z drugiej strony, dla Rosji Niemcy s¹ nie tylko g³ównym odbiorc¹ gazu i kluczowym partnerem gospodarczym, s¹ one te¿ dla niej cennym partnerem politycznym w polityce, wyra¿ê siê tu wprost, dzielenia Zachodu i neutralizowania w ten sposób polityki amerykañskiej. Powstaje jednak pytanie, kto jest bardziej uzale¿niony od kogo: Rosja od Niemiec, czy Niemcy od
Rosji. Moim zdaniem mimo wszystko Niemcy od Rosji. Poza tym, trzeba zauwa¿yæ, ¿e stosunki w trójk¹cie Moskwa-Berlin-Waszyngton s¹ doœæ skomplikowane, w tym sensie, i¿ Niemcy graj¹ wyraŸnie na dwie
strony: chc¹ mieæ dobre stosunki i z jednym i drugim
mocarstwem. W ogóle polityka zagraniczna Niemiec
tym zasadniczo ró¿ni siê np. od polskiej, ¿e ma zawsze pod rêk¹ dobrze obmyœlane alternatywne warianty. Warto te¿ podkreœliæ, ¿e w niemieckiej polityce
wzglêdem Rosji wystêpuje doœæ wyraŸna ró¿nica zdañ
pomiêdzy chadekami, a socjaldemokracj¹, która jest
zdecydowanie bardziej prorosyjska. Na polskim zaœ
odcinku korzyœci z utrzymywania dobrych stosunków
z Rosj¹ zbieraj¹ wy³¹cznie Niemcy i to one dysponuj¹
w tej chwili wszechmocnymi wp³ywami w Polsce.
Jeœli zaœ chodzi o Rosjê, to najwy¿sza pora powa¿nie siê zastanowiæ, czy istotnie musi byæ ona dla
nas nieuchronnym i œmiertelnym, niejako przyrodzonym wrogiem, czy te¿ to w³aœnie my w du¿ej mierze
sami robimy sobie z niej takiego¿ wroga. Zupe³nie nie
trafia to jednak do zagorza³ych zwolenników tarczy,
którzy widz¹ w Rosji uosobienie wszelkiego z³a,
a w Ameryce w³aœciwie jedynego naszego, prawdziwego przyjaciela i opiekuna. Nie razi ich zupe³nie fakt, i¿
to bardzo specyficzny przyjaciel. Ostatni bowiem autentyczny akt przyjaŸni USA do Polski mia³ miejsce bar-
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dzo dawno temu – podczas I wojny œwiatowej i konferencji pokojowej w Wersalu. Nale¿y przy tym mieæ œwiadomoœæ, ¿e przyjazny stosunek Woodrowa Wilsona do
polskich d¹¿eñ niepodleg³oœciowych nie wynika³ wcale z konsekwentnej i d³ugofalowej polityki amerykañskiej, ale by³ raczej rezultatem szczêœliwego splotu ró¿nych sprzyjaj¹cych okolicznoœci, a szczególnie szeroko zakrojonej i skutecznej polskiej akcji politycznej zainspirowanej przez Dmowskiego, a przeprowadzonej
przez Paderewskiego. Nie wolno te¿ zapominaæ, ¿e
oblicze polityczne Stanów Zjednoczonych z pocz¹tku
ubieg³ego wieku by³o znacz¹co inne od dzisiejszego.
Potem przysz³y jednak Ja³ta, Teheran i Poczdam, gdzie
USA bez najmniejszych skrupu³ów zgodzi³y siê oddaæ
Polskê w sowieck¹ strefê wp³ywów. Nale¿a³oby te¿
zapytaæ naszych amerykanofili, czy pamiêtaj¹ jeszcze
o tym, ¿e w razie wybuchu otwartego konfliktu USA
i NATO z ZSRR i Uk³adem Warszawskim, to w³aœnie
Amerykanie, zgodnie ze sw¹ doktryn¹ wojenn¹, planowali powstrzymaæ atak Sowietów poprzez masowe
u¿ycie swojej broni j¹drowej na terytorium Polski i zamienienie jej w radioaktywna pustyniê. Godne zastanowienia jest, dlaczego ten straszny los mia³ w³aœnie
spotkaæ Polskê, a nie np. terytorium NRD. Nastêpne
pytanie, które ciœnie siê w tym miejscu do g³owy, dotyczy rzeczywistej roli, jak¹ USA odegra³y w polskich tzw.
przemianach demokratycznych. Jeœli mnie pamiêæ nie
myli, to w³aœnie obywatelami amerykañskimi s¹ chocia¿by George Soros czy prof. Jeffrey Sachs – g³ówny
promotor i doradca Balcerowicza, a jak niektórzy
twierdz¹ w istocie rzeczywisty twórca planu gospodarczego, który doprowadzi³ w efekcie do zbudowania
w Polsce modelu spo³eczno-gospodarczego przypominaj¹cego najbardziej kraje latynoamerykañskie.
O wymiernych efektach œcis³ego sojuszu politycznomilitarnego z USA, zapocz¹tkowanego decyzj¹ o zakupie F16, podjêt¹ za rz¹du L. Millera, nie bêdê siê ju¿
tu rozpisywa³, bo wszyscy doskonale je znaj¹. Jakim
wiêc prawem mamy wierzyæ w to, ¿e Stany Zjednoczone s¹ dla nas autentycznym przyjacielem i orêdownikiem.
Czy¿by ich praktyczny stosunek do Polski mia³ siê radykalnie zmieniæ w ci¹gu kilku ostatnich miesiêcy?
Wa¿¹c nasze stosunki z USA i Rosj¹, nie zapominajmy te¿ o kilku zupe³nie podstawowych rzeczach.
Mimo, ¿e mamy epokê globaln¹, USA sa od nas dosyæ daleko, Rosja zaœ bardzo blisko. Czy siê nam to
podoba, czy nie, to w³aœnie ona jest dla nas naturalnym partnerem gospodarczym. My zaœ jesteœmy dla
niej mo¿e nielubianym, jednak zawsze doœæ wa¿nym
s¹siadem, oddzielaj¹cym j¹ od Europy Zachodniej. Dla
USA zaœ jesteœmy jednym ze stu kiludziesiêciu pañstw
istniej¹cych na œwiecie, a w najlepszym wypadku jednym z drugorzêdnych sojuszników. Z tych to prostych
powodów szeroko reklamowane strategiczne partnerstwo z USA jest i pozostanie bardziej propagandowym
sloganem i wytworem specjalistów od pewnej dosyæ

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

Numer 9-10, 2008

TEMAT MIESI¥CA
nieetycznej sztuki, któr¹ nazywa siê dzisiaj modnie PR,
ni¿ rzeczywistoœci¹.

Tarcza antyrakietowa a konflikt w Gruzji.
Wojna w Gruzji posiada wyraŸny zwi¹zek podpisaniem umowy o budowie tarczy, zatem choæby z tego powodu koniecznym jest przynajmniej krótkie odniesienie siê do niej, zw³aszcza, ¿e przeciêtny Polak
ma bardzo utrudniony dostêp do rzetelnej i obiektywnej informacji w tej kwestii. Praktycznie wszystkie media, zw³aszcza elektroniczne, przedstawiaj¹ bowiem
konflikt rosyjsko-gruziñski w sposób powierzchowny
i stronniczy. Nieodmiennie przedstawia siê Rosjê jako
brutalnego agresora, realizuj¹cego gwa³tem cywili swoje ambicje imperialne, a Gruzinów jako ca³kowicie niewinn¹ ofiarê ich brutalnej przemocy. Bardzo niewiele,
albo zgo³a nic nie mówi siê o rzeczywistej genezie tego
konfliktu, stosunkowo niewiele te¿ o jego bardzo rozleg³ych powi¹zaniach miêdzynarodowych. Co prawda,
autor nie czuje siê na si³ach przeprowadzaæ tu gruntownej analizy tych kwestii, ale spróbuje przynajmniej
wskazaæ g³ówne niedomówienia i manipulacje.
Przede wszystkim, zdecydowana wiêkszoœæ Polaków nie ma pojêcia, ¿e konflikt ten ma bardzo skomplikowane pod³o¿e historyczne, etniczne i polityczne.
I tak np. uporczywie podkreœla siê, i¿ Gruzja ma pe³ne
prawo do zachowania swej integralnoœci terytorialnej
i ¿e to prawo niejako usprawiedliwia wszelkie poczynania prezydenta Saakaszwilego, nawet strzelanie
w nocy do zupe³nie bezbronnych cywili z armat.
W dodatku, wiêkszoœæ namiêtnych ogl¹daczy i czytelników mediów g³ównego nurtu wyobra¿a sobie zapewne, ¿e Osetyñczycy to jakiœ specyficzny od³am Gruzinów w typie np. naszych górali czy Kaszubów. Przydarzy³o mi siê nawet s³yszeæ tak kuriozalne porównanie, ¿e gdyby od Polski zechcia³o oderwaæ siê przyk³adowo Pomorze, to polski rz¹d musia³ by przecie¿ zareagowaæ podobnie jak gruziñski.
Tymczasem Osetyñczycy a tak¿e Abchazi s¹
zupe³nie odrêbnymi narodami od Gruzinów, maj¹cymi
w³asny, odrêbny jêzyk i kulturê. Zarówno Osetia P³n.
jak i Abchazja zosta³y wcielone do Gruziñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w czasach stalinowskich. Kiedy tylko rozpocz¹³ siê rozpad ZSRR i jedni
i drudzy zapragnêli usamodzielniæ siê. W rezultacie narastania tendencji, jak kto woli, separatystycznych czy
niepodleg³oœciowych wœród obu narodów dosz³o do
wybuchu otwartych konfliktów zbrojnych z Gruzj¹.
W wojnach tych zarówno Osetyñczycy jak i Abchazi
korzystali, rzecz jasna, z pomocy Rosji, czemu zawdziêczali ich pomyœlny fina³. Skoñczy³y siê one mianowicie
podpisaniem w przypadku Abchazji rozejmu, a w przypadku Osetii P³d. porozumienia pokojowego z Gruzj¹.
Nast¹pi³o to w 1992 r.. Na mocy tych uk³adów na ich
terenie zaczê³y stacjonowaæ wojska rosyjskie w charakterze „si³ pokojowych”. Obie prowincje og³osi³y nie-
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podleg³oœæ, której jednak nikt nie uzna³. W sumie wiêc,
z jednej strony trudno potêpiaæ Gruzinów za to, ¿e
chcieliby odzyskaæ utracone terytoria, chocia¿by ze
wzglêdów strategicznych – Osetia P³d. wrzyna siê
wszak g³êboko w terytorium w³aœciwej Gruzji z pó³nocy na po³udnie, a Abchazja ogranicza Gruzji mniej wiêcej o po³owê dostêp do Morza Czarnego. Z drugiej jednak strony trzeba mieæ na uwadze, ¿e jej granice zosta³y arbitralnie wytyczone przez Sowietów, a Osetyñczycy i Abchazi maj¹ równie¿ prawo do posiadania
w³asnej pañstwowoœci, na pewno obiektywnie wiêksze ni¿ kosowscy Albañczycy. A ¿e, bêd¹c zbyt s³abymi, by móc osi¹gn¹æ ten cel samodzielnie, korzystaj¹
z pomocy Rosji, a nie np. USA, to ju¿ zupe³nie inna
sprawa. Przypuszczam, ¿e gdyby w grê wchodzi³ ten
drugi wariant, to nikt spoœród pe³noprawnych cz³onków
tzw. spo³ecznoœci miêdzynarodowej prawa tego by nie
kwestionowa³.
Powróæmy jednak do przerwanego w¹tku.
Wzglêdny spokój na linii Gruzja–Osetia P³d. utrzymuje
siê przez ponad dziesiêæ lat. Sytuacja zmienia siê zasadniczo, gdy w rezultacie tzw. „rewolucji ró¿” zostaje
zmuszony do ust¹pienia dotychczasowy umiarkowanie prorosyjski prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze. Nowym prezydentem zostaje zaufany cz³owiek
Ameryki, przebywaj¹cy wczeœniej d³ugo w USA i tam
przygotowany do tej roli – Michai³ Saakaszwilli, który
zaczyna energicznie d¹¿yæ do odzyskania kontroli na
zbuntowanymi regionami. Kolejnym, prze³omowym
momentem jest og³oszenie za przyzwoleniem i za czynnym wsparciem USA i UE niepodleg³oœci Kosowa,
a wiec dokonanie czêœciowego rozbioru Serbii. W ten
sposób Zachód tworzy niebezpieczny precedens, naruszaj¹c przy okazji interesy geopolityczne Rosji. Rosja w odpowiedzi coraz mocniej wspiera osetyñskie
i abchaskie d¹¿enia do ostatecznego oderwania siê od
Gruzji. Zaczyna dochodziæ do coraz czêstszych incydentów zbrojnych pomiêdzy obydwoma stronami. Nikt
siê jednak chyba nie spodziewa³, ¿e Gruzja pierwsza
zdecyduje siê otwarcie zaatakowaæ Osetiê. Tak siê jednak dzieje. Warto zwróciæ uwagê, ¿e Gruzini z³amali
tym samym wspomniane porozumienie pokojowe
z 1992 r. i pogwa³cili prawo miêdzynarodowe, a w ka¿dym b¹dŸ razie tzw. prawa cz³owieka – atak gruziñski
rozpocz¹³ siê od ostrzelania w nocy przez artyleriê osetyñskiego miasta Cchinwali, w rezultacie czego mia³o
zgin¹æ nawet 2 tys. cywilów. Pogwa³cili te¿ niepisan¹,
ale praktykowana ju¿ od staro¿ytnoœci zasadê powstrzymywania siê od wojny na czas igrzysk olimpijskich. Reakcja Rosji by³a jednak mia¿d¿¹ca. Wojska
rosyjskie prze³ama³y bez trudu opór si³ gruziñskich na
terenie Osetii, a nastêpnie wkroczy³y na terytorium w³aœciwej Gruzji. Jest faktem, ¿e interwencja rosyjska odby³a siê bez przyzwolenia Rady bezpieczeñstwa ONZ
i formalnie rzecz bior¹c z naruszeniem prawa miêdzynarodowego. Jednakowo¿ nie jest to przecie¿ ¿adne
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novum. Czy USA mia³y takie zezwolenie, dokonuj¹c
brutalnej agresji na Irak, a wczeœniej na Serbiê? Czy
to nie by³o równie¿ przypadkiem z³amanie tego prawa
i to jeszcze zdecydowanie bardziej oczywiste? W dodatku Rosja ma w rêce znakomity argument – znaczna czêœæ mieszkañców Osetii P³n. posiada rosyjskie
obywatelstwo, a wiêc mo¿e t³umaczyæ swoje dzia³ania
koniecznoœci¹ obrony w³asnych obywateli wobec zagro¿enia ich ¿ycia, zdrowia i mienia ze strony Gruzinów.
Swoj¹ drog¹, trudno do koñca zrozumieæ w³aœciwe intencje Saakaszwilego. Dlaczego zdecydowa³ siê
na krok oznaczaj¹cy otwarte starcie z Rosj¹ z prostym
przecie¿ do przewidzenia skutkiem.
Kulisy i motywy tej zaskakuj¹cej decyzji pozostaj¹
dla nas w du¿ej mierze tajemnic¹. Jakoœ trudno uwierzyæ mi jednak w oficjaln¹ wersjê, i¿ Saakaszwili dzia³a³ sam, bez aprobaty, a przynajmniej jakiegoœ poinformowania swych mocodawców na Zachodzie. Oczywiœcie, jest mo¿liwe, ¿e da³ siê sprowokowaæ i dzia³a³
spontanicznie, pod wp³ywem emocji. To jednak wystawia³oby mu bardzo kiepskie œwiadectwo. Bardziej prawdopodobnym jest, ¿e liczy³ na element zaskoczenia
i wierzy³, ¿e przynajmniej na kilka dni uda siê si³om gruziñskim powstrzymaæ Rosjan i ¿e to umo¿liwi Zachodowi wywarcie na Rosji silnej presji dyplomatycznej
w kierunku jak najszybszego przerwania dzia³añ wojennych i zawieszenia broni. Kolejnym posuniêciem mog³oby byæ wys³anie na miejsce konfliktu obserwatorów
miêdzynarodowych, a nastêpnie próba wprowadzenia
do Osetii, a byæ mo¿e równie¿ do Abchazji, w miejsce
si³ rosyjskich miêdzynarodowych si³ pokojowych.
Wydaje mi siê, i¿ w istniej¹cej sytuacji politycznej, militarnej i strategicznej na Kaukazie by³aby to jedyna realna mo¿liwoœæ stopniowego wyparcia Rosji z tych obszarów. ¯e taki plan móg³ faktycznie istnieæ, œwiadczy
o tym poœrednio chocia¿by wysuwany powszechnie
przez kraje zachodnie zarzut, ¿e wojskowa reakcja
Rosji jest niewspó³mierna w stosunku do dzia³añ gruziñskich. Przek³adaj¹c to na jêzyk praktyczny, rosyjskie wojska nie powinny w ¿adnym razie wchodziæ na
terytorium w³aœciwej Gruzji. Jestem jednak zdania, ¿e
owa „wspó³mierna” odpowiedŸ zosta³aby potraktowana nie tyle jako akt dobrej woli ze strony Rosji, ale
przede wszystkim jako dowód utrzymuj¹cego siê jej
respektu dla œwiata zachodniego. Wydaje siê, ¿e
w takim przypadku reakcja Zachodu by³aby du¿o bardziej zdecydowana i ostra.
Wydarzenia posz³y jednak w ca³kiem innym kierunku. Rosjanie mieli pod rêk¹ dostateczne si³y i rozbili
Gruzinów w py³. Zachód, a szczególnie UE, wygl¹da³
na mocno zaskoczonego rozwojem wypadków i reagowa³ z pocz¹tku bardzo anemicznie. Okaza³o siê, ¿e
w praktyce nie dysponuje on ¿adnymi, skutecznymi
mo¿liwoœciami wywarcia skutecznego nacisku na Rosjê w sytuacji, gdy tzw. jednoœæ euroatlantycka funkcjonuje w du¿ym stopniu tylko na papierze. Dopiero ze
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znacznym opóŸnieniem wkroczy³ do akcji przewodz¹cy obecnie Unii Europejskiej prezydent Francji Sarkozy i przy jego mediacji zosta³o wynegocjowane zawieszenie broni, przewiduj¹ce m.in. wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Gruzji. Rosja jednak niespieszy³a
siê z realizacj¹ tego postanowienia. Dopiero ta sytuacja sk³oni³a UE do zaostrzenia tonu. Kanclerz Niemiec p. A. Merkel zdoby³a siê nawet na oœwiadczenie,
i¿ Gruzja w niedalekiej przysz³oœci powinna byæ przyjêta do NATO. Zapowiedziano te¿, ¿e do Osetii udadz¹
siê miêdzynarodowi obserwatorzy, co notabene oprotestowali ju¿ sami Osetyñczycy. Szczerze mówi¹c, trudno jednak zak³adaæ, ¿e Rosjanie dadz¹ wydrzeæ sobie
inicjatywê i pójd¹ na jakieœ wiêksze ustêpstwa.
Widaæ wiêc jak na d³oni, ¿e to co obecnie dzieje
siê w Gruzji jest bezpardonow¹ walk¹ o wp³ywy nad
ca³ym regionem odgrywaj¹cym strategiczn¹ rolê
z punktu widzenia militarnego, a jeszcze bardziej
z punktu widzenia kontroli transportu azerbejd¿añskiego i turkmeñskiego gazu na zachód. Jest te¿ elementem zaciek³ej walki geopolitycznej pomiêdzy USA
i Rosj¹. Ka¿dy bezstronny obserwator przyzna te¿, ¿e
w tej walce strona ofensywn¹, by nie powiedzieæ agresywn¹, s¹ w³aœnie Amerykanie. Nie tylko uda³o siê im
wci¹gn¹æ ca³¹ Europê œrodkowo-wschodni¹ do NATO,
ale, dziêki „pomarañczowej rewolucji”, osadziæ proamerykañskie si³y u w³adzy na Ukrainie, a nastêpnie, dziêki „rewolucji ró¿”, tak¿e w Gruzji. Równoczeœnie ca³y
czas deklarowali partnerskie stosunki z Rosj¹. Czy jednak bezceremonialne okr¹¿anie rzekomego partnera
ze wszystkich stron mo¿na odczytywaæ jako wyraz
przyjaŸni? W miarê jak amerykañskie wp³ywy siêga³y
coraz bli¿ej granic Rosji, ta czu³a siê coraz bardziej
zaniepokojona. A ¿e, dziêki umiejêtnym rz¹dom
W³adimira Putina, podnios³a siê z gospodarczego upadku i zdo³a³a w du¿ej mierze odbudowaæ swój potencja³
militarny, nie powinno nikogo szczególnie dziwiæ, i¿
usi³uje postawiæ tamê amerykañskiej ekspansji i utrzymaæ czy te¿ odzyskaæ swoj¹, tradycyjn¹ strefê wp³ywów. Jeszcze bardziej niezrozumia³y jest wysuwany
pod jej adresem zarzut, i¿ prowadzi mocarstwow¹ czy
imperialn¹ politykê. Dlaczego bowiem nikt nie potêpia
za prowadzenie imperialnej polityki, i to w wymiarze
ca³ego œwiata, a nie tylko Europy i Azji, USA? Te ostatnie mog¹ zupe³nie otwarcie pe³niæ rolê œwiatowego
hegemona i ¿andarma, bo s¹ oficjalnie g³ównym ambasadorem demokracji na ca³ym globie, choæ jakoœ nie
zupe³nie nie przeszkadza im ca³kowity brak tej¿e demokracji w takich krajach jak choæby Arabia Saudyjska czy Egipt. Wychodzi wiêc na to, ¿e jednym (Stanom Zjednoczonym) wolno prowadziæ imperialn¹ politykê, a innym (Rosja) nie wolno. W gruncie rzeczy ten
zarzut pod adresem Rosji ma zwi¹zek z tym, ¿e oœmiela
siê ona prowadziæ ca³kowicie niezale¿n¹ politykê od
Zachodu.
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Tymczasem my nie powinniœmy przyjmowaæ wobec Rosji pozy moralizatorskiej (nie mamy nawet do tego
specjalnego tytu³u, bior¹c choæby pod uwagê nasze zachowanie w sprawie Kosowa), lecz skupiæ siê na zabezpieczeniu w³asnych interesów. Rozumiej¹ to bardzo
dobrze choæby tacy Czesi, niestety nie mog¹ czy nie
chc¹ zrozumieæ w³odarze naszego kraju. Aby nie naraziæ siê w tym miejscu na zarzut przesady pozwolê
sobie przytoczyæ na swoj¹ obronê komentarze dwojga
znakomitych analityków polityki miêdzynarodowej, obydwa zamieszczone przez Nasz Dziennik. I tak w nr
z dn.12. 08.2008 r. w artykule pt. „Osetia Po³udniowa –
ofiara dwóch mocarstw” (s. 8) prof. dr hab. Anna RaŸny
pisze: „Polska, realizuj¹c amerykañsk¹ politykê os³abiania Rosji i pomniejszania jej strefy wp³ywów, zaanga¿owa³a siê bezwarunkowo – beznadziejnie – po stronie Gruzji, przeciwko Osetii. Dosz³o nawet do tego, ¿e
polskie w³adze mobilizuj¹ œwiat, nade wszystko Uniê
Europejsk¹ po stronie Gruzji.(…) Choæ nie mówi siê
o tym oficjalnie, wiadomo, ze jest to realizacja amerykañskich celów na Kaukazie. Interes narodowy polski
i polska racja stanu nigdy nie mia³y ukierunkowania kaukaskiego. Zawsze natomiast, zgodnie z chrzeœcijañskimi zasadami etycznymi, obejmowa³y pomoc humanitarn¹ i dyplomatyczna dla ofiar wojen toczonych daleko od nas. Zaanga¿owanie polskich w³adz ma inny
charakter: jest poparciem dla poszerzania amerykañskiej strefy wp³ywów tam, gdzie Waszyngton nigdy ich
nie mia³. Jest jednoczeœnie dzia³aniem skierowanym
wprost przeciwko Rosji, z któr¹ politycy rz¹dz¹cy Polsk¹
nie chc¹ u³o¿yæ poprawnych relacji – mimo ze takie
relacje dyktuje logika i uzale¿nienie od rosyjskiego
gazu. Jest to objaw ewidentnego zastoju politycznego
i intelektualnego „elit” okr¹g³osto³owych sprawuj¹cych
nad spo³eczeñstwem polskim w³adzê.” Zaœ w artykule
pt. „Wojna w Gruzji i zmagania na euroazjatyckiej szachownicy” (Nasz Dziennik, 19.08.2008 r., s.7) dr Mieczys³aw Ryba nie pozostawia najmniejszych z³udzeñ co
do rzeczywistych przyczyn tej wojny, stwierdzaj¹c, ¿e:
„W Eurazji tocz¹ siê zmagania o dominacjê, gdy¿ na
tym olbrzymim megakontynencie znajduj¹ siê kluczowe surowce naturalne. Skumulowany jest tez na nim
najwiêkszy potencja³ gospodarczy i ludnoœciowy. Do
zmagañ wyst¹pi³y najwiêksze œwiatowe potêgi – USA,
Rosja i Chiny. Wojna w Gruzji jest tego zmagania konkretnym przyk³adem. Polska wobec tych zmagañ powinna jasno zdefiniowaæ swój interes, nie tyle nawi¹zuj¹c do zasz³oœci historycznych, ile do wspó³czesnoœci. Nie jesteœmy mocarstwem globalnym, by prowadziæ jednoczeœnie zmagania daleko od naszych granic (Irak, Afganistan, Gruzja) i nie ponosiæ kosztów tych
zaanga¿owañ. Nasz sojusz z USA w tych zmaganiach
o tyle ma sens, o ile ³¹czyæ siê bêdzie z konkretnymi
korzyœciami. Te korzyœci zaœ powinny dotyczyæ nie tylko spraw militarnych, ale przede wszystkim gospodarczych. Nasze zaanga¿owanie bowiem w konflikty,
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w których uczestnicz¹ USA, sporo nas na arenie miêdzynarodowej kosztuje”.
Tymczasem prezydent RP Lech Kaczyñski prê¿y musku³y i reklamuje swój ogromny sukces, jakim
mia³a byæ jego niedawna wizyta w Tbilisi. Wizyta ta
i ostre s³owa jakie pad³y w jej trakcie z ust polskiego
prezydenta pod adresem Rosji mia³y rzekomo skutecznie zmobilizowaæ Zachód do zajêcia wobec niej du¿o
bardziej stanowczego stanowiska. Pan Prezydent
chwali siê równie¿, ¿e uda³o mu siê w³aœnie zmontowaæ blok dysponuj¹cy powa¿n¹ si³¹, bo zamieszkiwany przez sto milionów ludzi. Popatrzmy jednak, jaka
jest realna si³a tego¿ bloku. Pañstwa ba³tyckie, przy
ca³ym dla nich szacunku, nie s¹ jednak licz¹cymi siê
czynnikami w polityce europejskiej. A z kolei, czy mo¿emy uwa¿aæ za nasz¹ przyjació³kê „pomarañczow¹”
Ukrainê, w której w³aœnie nasila siê kult „bohaterów”
UPA. Ponadto nawet po³¹czone si³y wszystkich piêciu
pañstw, przy ich obecnej kondycji gospodarczej i militarnej, nie s¹ ¿adn¹ realn¹ przeciwwag¹ dla Rosji.
Obawiam siê, ¿e p. Prezydent zosta³ najzwyczajniej
w œwiecie, podobnie jak jego poprzednik w czasie „pomarañczowej” rewolucji na Ukrainie, wypuszczony
przez zachodnich „przyjació³”, by skupi³ na sobie gniew
Rosji i niejako przetar³ Zachodowi drogê do dalszych
dzia³añ. Takie np. Niemcy, pomimo licznych przyjacielskich gestów pod adresem Rosji, nie maj¹ bowiem tak
naprawdê specjalnie nic przeciwko temu, by w³¹czyæ
Gruzje do NATO, by³yby jednak bardzo zadowolone,
gdyby uda³o siê przeprowadziæ to bez nadwerê¿enia
swoich dobrych stosunków z Rosj¹. Przy pomocy tak
naiwnych krajów, jak Polska, mo¿na zatem piec dwie
pieczenie na jednym ogniu.
_______
Od redakcji: Powy¿szy artyku³ redakcja NPW otrzyma³a dn. 26.08. 2008 r.. W tzw. miêdzyczasie nast¹pi³y kolejne wydarzenia œwiadcz¹ce o tym, i¿ zasadniczo tezy stawiane w nim przez jego Autora s¹ jak najbardziej uzasadnione i s³uszne. Pojawi³y siê m.in. nieoficjalne doniesienia,
¿e przygotowywany w³aœnie raport OBWE obwinia w³aœnie
g³ównie Gruzjê za sprowokowanie konfliktu zbrojnego
w Osetii P³d. Te ustalenia z ca³¹ pewnoœci¹ wywar³y tak¿e
znacz¹cy wp³yw na stanowisko UE w tej sprawie, sformu³owane na jej ostatnim szczycie. Dosz³o tak¿e do znacznego
os³abienia pozycji ukraiñskiego prezydenta Wiktora
Juszczenki. Najprawdopodobniej dojdzie tak¿e ostatecznie
do rozpadu prozachodniej koalicji rz¹dowej na Ukrainie.
Wygl¹da wiêc na to, ¿e za otwarte zaanga¿owanie siê po
stronie Gruzji Juszczenko zap³aci bardzo wysoka cenê –
w grê wchodzi nawet usuniecie ze stanowiska – zatem geopolityczne koncepcje Prezydenta RP p. Lecha Kaczyñskiego
mog¹ ju¿ byæ nieaktualne. Warto równie¿ pokreœliæ, ze decyzja o budowie bazy w S³upsku-Redzikowie zapad³a bez
jakiejkolwiek konsultacji z lokaln¹ spo³ecznoœci¹, a wiêc
stanowi jaskrawe z³amanie zasad demokracji.
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Zygmunt Zieliñski

ŒWIÊTA KROWA NASTAWIA ROGI,
CZYLI KTO TU MA PECHA?
Kto tu ma pecha? Kiedy przys³uchiwa³em siê
programowi TV, gdzie S³awomir Cenckiewicz i Piotr
Gontarczyk przepytywani byli – trzeba przyznaæ,
ostro i bez taryfy ulgowej – na temat maj¹cej siê
ukazaæ ich ksi¹¿ki o Wa³êsie, pomyœla³em, ¿e bohater tego – jak to sami autorzy okreœlili – przyczynka
do biografii, zatem zaledwie jej fragmentu, jak wolno siê domyœlaæ, ma jednak pecha. Mo¿na by³o s¹dziæ, œledz¹c jego sagê tworzon¹ pracowicie przez
media – nie wszystkie, to prawda, bo raczej tylko te
„salonowe”, – ¿e to cz³owiek szczêœliwy. Bo czego¿
mu brak? Ma podobno piêkny pa³acyk, ma obszerny ogród, a mo¿e raczej park, który swobodnie mieœci ponoæ ponad 600 goœci. Co tam, mieœci!? On
musi ich tak goœciæ, ¿eby dawny komunista móg³
omin¹æ wspó³czesnego demokratê, ktoœ, kto kogoœ
kiedyœ œciga³ z ramienia w³adzy ludowej owego ongiœ
œciganego itd. S³owem konglomerat najprzeró¿niejszych osobników, a mo¿e i osobistoœci, bo na dobre
jedzonko i kielicha, a w dodatku na spotkanie w stylu dzisiejszego comme il faut, po³aszczy siê nawet
taki, który mo¿e z przekonania by tam nie poszed³.
Ale có¿, wypada byæ. Dawniej szlagon powiedzia³by: bywaæ. Obecny szlagon, maj¹cy savoir vivre á la
gospodarz owej garden party, musi te¿ byæ trochê
na ludowo; a najczêœciej ma to z urodzenia. Piêknie
zagra³ to Igor Œmia³owski w Nikodemie Dyzmie. Jak¿e czêsto nachodzi mnie chêtka, by zajrzeæ do ksi¹¿ki Do³êgi Mostowicza – oj dosta³ on za to kije, pardon – laski, bowiem dawne oficerstwo wali³o elegancko, nie tak, jak dziœ, byle sztachet¹ – wali³o lask¹ –
a jeszcze bardziej korci mnie, by na³o¿yæ p³ytê z filmem. Ten œp. Roman Wilhelmi, jak¿e bardzo wcieli³
siê on w postaæ tego czy owego, niekoniecznie sanacyjnego, cwaniaka!? W III Rzeczpospolitej mnóstwo takich i to w oryginale.
Gadulstwo, to jednak straszna rzecz. Bo,
o czym ja to mia³em pisaæ? Aha, o tym, kto ma pecha? S³uchaj¹c obu m³odych, a tak ju¿ wyœmienitych historyków, drêczy³a mnie myœl, ¿e do smakowitej zupy na talerzu „zbawcy ojczyzny” i zarazem
beneficienta, który w imieniu wszystkich kombatantów ’80 pobra³ sowit¹ lafê, im zostawuj¹c surow¹

28

ascezê, ktoœ wrzuci³ coœ paskudnego, Nie muchê,
ale coœ znacznie gorszego, powiedzmy, by nie przesadzaæ, zdech³¹ mysz. Jakoœ z czymœ podobnym
kojarzy mi siê ta ksi¹¿ka. Czy¿ to nie pech? Pól biedy, gdyby chodzi³o o jakiœ grafomañski paszkwil. Ale
nic z tych rzeczy. To jest ksi¹¿ka, która ma ju¿ swe
miejsce w historiografii, a swemu bohaterowi gwarantuje w³aœciwe miejsce w historii. W tym w³aœnie
sêk. Trzeba mieæ doprawdy pecha. Bo jak¿e to tak?
Symbol wszystkiego, co w III RP wydawa³o siê byæ
godne naœladowania i chwalby, ten symbol mia³by
siê okazaæ atrap¹, fa³szywk¹? Pamiêtamy, jak to niekiedy nasza „si³a przewodnia” mai³a z ró¿nych okazji miasto i wieœ, wystawiaj¹c w miejscach szczególnie siermiê¿nych piêkne – dziœ powiedzielibyœmy
– bilbordy, wspaniale wymalowane pejza¿e budownictwa socjalistycznego. Co z tego, ¿e nawet zrêcznie to by³o pomyœlane, ¿e zakrywa³o smutn¹ prawdê, skoro by³o nieprawdziwe? I dziœ mia³oby siê powtórzyæ coœ podobnego, i to ju¿ nie w postaci tekturowych fa³szywek, lecz w ca³kiem realnej, kojarzonej z ¿ywym cz³owiekiem?
Te myœli prowadzi³y do jedynej mo¿liwej konkluzji: a jednak facet ma pecha; zdawa³oby siê nietykalny, a tu masz ci los!. Nawet najmniej licz¹cy siê
z prawd¹ i opini¹ dziennikarz nie mo¿e go wybroniæ!
Widzia³em na jakiejœ garden party, – o czym ju¿
wspominano – Jerzego Urbana, ale nawet on, który
w stanie wojennym potrafi³ nabijaæ siê przed kamerami z ca³ego narodu, nie zdo³a zamazaæ tej brzydkiej atrapy, jaka wy³ania siê z rzeczonej ksi¹¿ki, by
miast niej ukazaæ wiarygodne, zadowolone z siebie
oblicze bo¿yszcza s³awnych dni sierpniowych.
To, o czym dziœ (16 IX 08) donios³y media zdruzgota³y – inaczej nie umiem tego nazwaæ – te moje
ówczesne przewidywania. Jak¿e¿ siê myli³em. Pecha ma nie on, ale maj¹ go autorzy ksi¹¿ki, pecha
ma IPN, pecha maj¹ – zreszt¹ to nic nowego – ci
wszyscy, którzy w miejsce fa³szywej sagi chcieliby
jednak uzyskaæ choæby odrobinê prawdy. Oni maj¹
pecha. Tak, jak pecha ma Polska stale nabijana w butelkê przez ró¿nego rodzaju „bohaterów”, tych
wszystkich, którym tak sowicie op³aci³a siê przyzwo-
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itoœæ, tych, którzy w odpowiednim momencie wiedzieli, w której kolejce i po co siê ustawiæ. Pecha
maj¹ ci wszyscy, którzy w stoczniach, fabrykach, na
ulicach szli nie po szmal, ale w przekonaniu, ¿e wydeptuj¹ Polskê woln¹ od kolejnych ekip tak d³ugo
wisz¹cych u w³adzy, a¿ jej dojrza³y owoc spadnie im
do r¹czek. To byli ju¿ wówczas, w 1956, 1970, 1976,
1980 … ludzie przegrani, bo, niestety, przegrany jest
ka¿dy, kto walczy z wiar¹ w lepsze jutro dla wartoœci
nadrzêdnych, takich jak Ojczyzna. Okaza³o siê, ¿e
oni pozostali na lodzie, a dawni wodzowie pochodu
opozycji ten pochód po prostu rozwi¹zali i poszli na
piwo z nomenklatur¹, rzekomo, a mo¿e czêsto i na
prawdê wówczas przez nich zwalczan¹. To smutne
i œmieszne zarazem i jak¿e banalne. Przecie¿ po
ka¿dej niedokoñczonej rewolucji – innymi s³owy po
ka¿dym „okr¹g³ym stole” – dogaduj¹ siê wodzowie,
jak za³atwiæ tych naiwnych, którzy zbyt powa¿nie brali
rewolucjê. Poczytajmy historiê. Bowiem dlaczego
¿adna z ekip rz¹dz¹cych Polsk¹ po 1989 r. nie zajê³a siê sprawiedliwym rozdzia³em dóbr dla ludzi, którzy wiele ryzykowali, po to, by tym rz¹dom utorowaæ
drogê do w³adzy, a wrêcz przeciwnie na ka¿dym kroku premiuje siê dawnych katów, nie mówi¹c o budowniczych i obroñcach ³adu komunistycznego
w Polsce? OdpowiedŸ na to pytanie kiedyœ siê pojawi, ale dopiero wtedy, kiedy ju¿ tylko historykom przypadnie w udziale odtajnienie kulisów tej strasznej
niesprawiedliwoœci, jakiej dopuœcili siê ludzie o tê
sprawiedliwoœæ rzekomo kiedyœ wojuj¹cy.
A wiêc pecha maj¹ wszyscy, którzy nie za³apali
siê, nie podhaczyli siê pod jak¹œ synekurê, nie mieli
kolesia, który by ich zasponsorowa³, nie rozeznali
na czas, jaka nomenklatura bêdzie robiæ uk³ady.
Brzydkie to wyrazy, którymi ten ca³y szwindel nazywamy, ale on sam jest jeszcze brzydszy. Odra¿aj¹ce jest, co wyra¿a.
Czy¿ dziwne jest, ¿e pechowcami okazali siê
obaj historycy IPN? Na razie zaszczuto jednego, ale
chmury wisz¹ nawet nad t¹ Instytucj¹, bo powa¿y³a
siê siêgn¹æ do „kwitów” nie sfa³szowanych, bynajmniej! O, gdyby takowymi by³y to, po co tyle krzyku,
biadolenia, rozdzierania szat. One s¹ prawdziwe
i praca, jak¹ wykonali owi historycy jest bez zarzutu. Mog¹ jej wyniki kwestionowaæ ludzie rozmaitych
profesji, oczywiœcie „politycy” w pierwszym rzêdzie,
bo w istocie to w du¿ej czêœci ludzie bez profesji,
ale jeœli tak mówi historyk – profesjonalista, a zdarzy³o siê to, na szczêœcie tylko jednostkom – osobiœcie s³ysza³em wypowiedŸ jednego – to wtedy trzeba zastanowiæ siê, do jakiego punktu zdo³a siê posun¹æ cz³owiek w obawie, ¿e zniszczy go „salon”?
Historyk, nawet najmarniejszy, musi odró¿niæ falsyfikat od Ÿród³a autentycznego. Jeœli w tym siê myli,
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to albo jest niedouczony, albo ma te swoje kwalifikacje na sprzeda¿. Nie wiadomo, co gorsze?
Co zaœ do tego salonu i obroñców operuj¹cych
argumentem: „bo nie”, to jest tu mo¿liwe wyt³umaczenie proste i przekonywaj¹ce. Hodie mihi cras tibi,
lub odwracaj¹c: hodie tibi cras mihi – tak, to ostatnie
jest najprawdopodobniejsze. Po prostu strach, ¿e
jeœli uda siê w jednym przypadku obaliæ mit i ukazaæ
rzeczywistoœæ bez szminki, to nie mo¿e spokojnie
zasiadaæ na piedestale chwa³y nikt, kto sam najlepiej wie, jak to by³o wtedy, kiedy kusili korzyœciami
i straszyli mniej lub bardziej dotkliwymi przykroœciami. A wiêc trzeba „waln¹æ” œmia³ków, zniechêciæ
naœladowców. I w tym zgodny jest ca³y „salon”, bez
wzglêdu na barwy polityczne, bo nigdy nie wiadomo, komu napisze siê nastêpn¹ podobn¹ biografiê,
lub choæby do niej przyczynek.
Pytanie, od którego jednak uciekaæ siê nie powinno brzmi: czy w praworz¹dnym pañstwie obowi¹zuje zasada zemsty za dobrze wykonan¹, a niewygodn¹ dla trzymaj¹cych w³adzê robotê? Czy gwoli
honoru i uczciwoœci wobec ka¿dej dowiedzionej tezy
– a tak¹ postawili autorzy w swej ksi¹¿ce – nie nale¿a³oby równie obiektywnymi materia³ami – o ile takowe istniej¹ – podeprzeæ twierdzenia przeciwne,
tezy tej pracy zbijaj¹ce? To pytanie retoryczne, bo
nawet cz³owiek daleki od technik naukowych wie, i¿
tylko taka w³aœnie obrona jest mo¿liwa i uczciwa.
Obron¹ nie mog¹ byæ ani oklaski tych, którzy nic nie
wiedz¹, albo wiedz¹ tak du¿o, ¿e innego sposobu
nie widz¹. Nie mo¿e byæ ni¹ tak¿e brutalna napaœæ,
bo ju¿ sama ona jest najoczywistszym przyznaniem
siê do winy. A wiêc pa³owanie – nie musi to byæ ani
oficerska laska ani policyjna pa³ka, bo gorsze s¹ ciêgi
w te najbardziej bol¹ce miejsca, poni¿onej godnoœci cz³owieka i pogarda dla prawdy, której ten cz³owiek w sposób uczciwy docieka – to ¿adne lekarstwo, a ju¿ bynajmniej zwyciêstwo. Bowiem w imiê,
czego i kto pragnie takie odnosiæ zwyciêstwa?
Krótki ¿ywot takich wysi³ków, a los taki, jak ka¿dej
legendy, ka¿dego mitu. A jednak s¹ tacy, którzy inaczej zwyciê¿aæ nie potrafi¹. Zatem czy w koñcu, gdy
chodzi o tego pecha, nie istnieje jeszcze jedna
alternatywa? A mo¿e pechowi s¹ ci wszyscy, którym wypad³o ¿yæ w takim towarzystwie?
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Kazimierz Murasiewicz

EUROOB£UDA
Konstruktorzy Europy bez ojczyzn ju¿ od
po³owy czerwca nie mog¹ otrz¹sn¹æ siê z szoku. Wpierw wywo³ali go Irlandczycy w swoim
referendum, a nastêpnie prezydent RP wyra¿eniem woli wstrzymania siê z podpisaniem
ratyfikacji tzw. Traktatu Lizboñskiego. Czy jednak entuzjaœci nowego eurosojuza maj¹ powody do obaw o przysz³oœæ swych planów?
Przeciw a nawet za i odwrotnie
Pan Prezydent, jak i formacja PiS-u doszli onegdaj do w³adzy m.in. dziêki g³oœno wyra¿anemu eurosceptyzmowi. W minionym roku, gdy z koalicji rz¹dowej uda³o siê bratu p. Prezydenta pozbyæ siê
innych eurosceptyków (LPR-u i Samoobrony) trzeba
by³o rozpisaæ wybory, które PiS przegra³. Ju¿ jako
partia opozycyjna PiS w g³osowaniu sejmowym opowiedzia³ siê za ratyfikacj¹ Traktatu. Co prawda czêœæ
jego pos³ów g³osowa³a przeciw, ale by³a to bezpieczna mniejszoœæ zawczasu zaplanowana, skoro dezaprobata w tak istotnej sprawie nie poskutkowa³a wycofaniem siê przeciwników (?) Traktatu z klubu poselskiego. Bêd¹c poza parlamentem szczerzy eurosceptycy nie mieli ju¿ szans zaszkodziæ w akceptacji eurokonstytucji, której przeciwnikiem podobno
by³ te¿ PiS. Natomiast p. Prezydent równie¿ wyra¿aj¹cy obiekcje co do tego¿ europejskiego dokumentu ochoczo podpisa³ siê pod nim w Lizbonie.
Lecz oto, po irlandzkim referendum p. Prezydent uzna³ za wskazane powstrzymanie siê od podpisania ratyfikacji. Nota bene ca³kiem s³usznie, gdy¿
wczeœniej postanowiono, ¿e odmowa ratyfikacji Traktatu przez jedno choæby pañstwo skutkuje jego dezaktualizacj¹. W tej sytuacji podpisanie tego dokumentu faktycznie sta³o siê faktycznie bezprzedmiotowe. Tê opiniê p. Prezydent póŸniej stonowa³:
„Je¿eli Irlandczycy zmieni¹ zdanie – nie pod wp³ywem nacisków, tylko z w³asnej woli – to ze strony
Polski nie bêdzie najmniejszej przeszkody.” Jednak
i to okaza³o siê zbyt ma³o skoro wêgierska gazeta
uzna³a, ¿e „prezydenci Polski i Czech to szkodnicy”,
w³aœnie z uwagi na jawny lub domniemany eurosceptycyzm. Nawiasem mówi¹c stawianie Prezydenta
Polski w jednym szeregu z Prezydentem Czech przecenia polityczn¹ wiedzê i pojmowanie interesów
narodowych L. Kaczyñskiego.
Faktem jednak pozostaje „œwiête” oburzenie
euroentuzjastów wszelkiej orientacji politycznej na
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polskiego Prezydenta. Czy jednak faktycznie powróci³ on do sceptycyzmu, czy do entuzjazmu?
Sceptycyzm jednoznaczny
Tymczasem czeski Senat skierowa³ Traktat do
Trybuna³u Konstytucyjnego dla sprawdzenia jego
zgodnoœci z czeskim prawem. Na ogó³ dzieje siê
odwrotnie, to prawo poszczególnych pañstw zawczasu podporz¹dkowywane jest traktatowym wizjom
nowej Europy. Natomiast Prezydent Vaclav Klaus nie
zawaha³ siê publicznie wypowiedzieæ swej opinii
o irlandzkim sprzeciwie, ¿e „Jest zwyciêstwem wolnoœci i rozumu nad sztucznymi elitarystycznymi projektami i europejsk¹ biurokracj¹”. Natomiast w lipcowym wywiadzie dla „Lidovich novin” bez ogródek
wyzna³: „Mam nadziejê, ¿e przyjêcie Traktatu Lizboñskiego zostanie uniemo¿liwione – przez Trybuna³
Konstytucyjny, b¹dŸ przez Senat.”
Trwa³oœæ pogl¹dów w sprawie Traktatu jest
u Prezydenta Czech godna podziwu, ale zastanawiaj¹cy jest prawie brak krytyki Czech i ich g³owy
pañstwa ze strony innych krajów UE – ich polityków
i prasy.
Sprzeciw troskliwy
Inny sposób na usilne uszczêœliwianie europejczyków zastosowa³ niemiecki pose³ z ramienia CSU
Peter Gauweiler. Zaskar¿y³ on Traktat do Trybuna³u
Konstytucyjnego w Karlsruhe stawiaj¹c zarzut, i¿ jest
niedemokratyczny i os³abia rolê parlamentów.
Pomimo, i¿ obie izby parlamentu ratyfikowa³y Traktat, niemiecki Prezydent wstrzyma³ siê z podpisaniem ratyfikacji do czasu wydania orzeczenia przez
Trybuna³ Konstytucyjny.
Zami³owanie Niemców do porz¹dku, w tym
prawnego, jest znane tak samo dobrze jak i interes
niemiecki w formowaniu nowej Europy. Dlatego
w tym starciu zwyciê¿y zapewne troska o skutecznoœæ ichniej polityki. Nie mniej w podpisaniu nast¹pi
zw³oka, a sprzeciw jednego pos³a wskazuje, i¿ jest
mo¿liwoœæ wyra¿enia swego zdania w sposób praktyczny. Niemiecka zw³oka nie wzbudzi³a niepokoju
i fali krytyki innych pañstw UE.
Polityka polska – wspó³czeœnie
Aktualnie takowej nie ma. Jest tylko spór, czêsto ostry – komu Polskê sprzedaæ i za ile. Roszczenia organizacji ¿ydowskich sporu nie budz¹, jako ¿e
nie s³ychaæ sprzeciwu ze strony ugrupowañ zasia-
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daj¹cych w Sejmie. Kwestie przetargowe dotycz¹
amerykañskiej tarczy i europejskiej konstytucji.
Okazuje siê, ¿e warto by³o nawet przegraæ wybory
aby oczyœciæ parlament od przeciwników – czy to
tarczy, czy eurokonstytucji. Mimo to spór w formie
geszeftu pozosta³ – czy Amerykanom, czy UE (czyt.
Niemcom).
Opcja stawiaj¹ca na Amerykanów kieruje siê
antyrosyjsk¹ fobi¹ i choæ jest przeciw UE a nawet
za, pragnie aby Polska wziê³a na siebie obowi¹zek
os³abienia Rosji czego samym Amerykanom otwarcie czyniæ nie wypada. Dlatego w sprawach Traktatu Lizboñskiego dorabia handlowe uzasadnienie –
Traktat za „ratowanie” polskich stoczni, a w³aœciwie
za dodatkowy czas na opracowanie planów ich tzw.
restrukturyzacji. Zabieg ów oznacza tylko zw³okê,
gdy¿ Komisja Europejska oczekuje prywatyzacji
polskich stoczni i „redukcji mocy produkcyjnych”.
Ta redukcja nie tylko wyrzuci stoczniowców na bruk,
ale te¿ obni¿y wartoœæ przedsiêbiorstw, co bêdzie
sprzyjaæ tañszej (dla kupuj¹cych) prywatyzacji.
£atwo zgadn¹æ kto w ramach UE kupi polskie stocznie, do tego za marne pieni¹dze. Sama decyzja odwleczona zostanie tylko w czasie, a Traktat i tak
bêdzie podpisany.

Opcja stawiaj¹ca na UE gra na zw³okê w kwestii zainstalowania u nas tarczy antyrakietowej. Zw³oka ma potrwaæ do czasu zwyciêstwa demokratów
w wyborach prezydenckich w USA i wtedy obiekcje
co do tarczy znikn¹. Póki co Niemcy i Rosjanie
rozwijaj¹ wspólne interesy, co nie przeszkadza
rz¹dz¹cym, wszak Niemcy obecnie s¹ naszymi
ponoæ przyjació³mi.
Wspó³czesna polityka polska lawiruje – pomiêdzy dra¿nieniem Rosji (w zastêpstwie Amerykanów),
a spolegliwoœci¹ wobec Niemiec (wspó³pracuj¹cych
z Rosj¹). Bêdzie zatem i Traktat, i tarcza. Gdzie jednak jest interes Polski? Czy s³u¿alczoœæ wobec
obcych jest jego gwarancj¹?
* * *
Ostatnio magazyn „Forbes” opublikowa³ listê
krajów najbardziej i najmniej patriotycznych. Polska
znalaz³a siê w tej drugiej grupie. Swoim nik³ym patriotyzmem ustêpujemy jedynie £otyszom i S³owakom. Gazeta nie poda³a, czy wynik dotyczy ogó³u
obywateli, czy tylko ich „elit” politycznych. Nawet je¿eli odnosi siê jedynie do owego „tylko”, to ktoœ tych
reprezentantów wybiera, czyli na jedno wychodzi.

Andrzej Turek

UPOKORZONA SERBIA
Aresztowanie b. przywódcy Serbów boœniackich
Radowana Karad¿icia d³ugo znajdowa³o siê w centrum
uwagi polskojêzycznych mediów. Poszczególne media stara³y siê w jak najbardziej sensacyjny sposób
zaprezentowaæ okolicznoœci pojmania Karad¿icia,
a zw³aszcza okres jego ukrytego ¿ycia w czasie ostatnich dziesiêciu lat. Wszystkie te doniesienia zawiera³y
przy tym bardzo mocne przes³anie propagandowe:
zgodnie wyra¿ano powszechn¹ satysfakcjê, ¿e oto jeden z g³ównych, a byæ mo¿e wrêcz najwiêkszy zbrodniarz Europy nareszcie znalaz³ siê pod kluczem, zaœ
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny w Hadze ju¿ dopilnuje, by spotka³a go zas³u¿ona kara. Przy okazji wyra¿ano nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce ten sam los spotka tak¿e gen. Radko Mladicia. Zarazem doœæ powszechnie
wyra¿ano pogl¹d, ¿e decyduj¹c siê na aresztowanie
i wydanie miêdzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwoœci Karad¿icia obecne w³adze Serbii uczyni³y milowy krok na drodze do zjednoczonej Europy, a tym samym nacjonalizm wielkoserbski – przyczyna wszystkich cierpieñ i nieszczêœæ narodów b. Jugos³awii oraz
zarzewie wszelkich konfliktów na Ba³kanach, nale¿y
ju¿ nieodwo³alnie do przesz³oœci.
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Mimo tej zmasowanej akcji uœwiadamiaj¹cej,
nadal jednak zaliczam siebie do tych, którzy jakoœ
dalej nie chc¹ uwierzyæ, i¿ ten wspomniany miêdzynarodowy wymiar sprawiedliwoœci rzeczywiœcie dzia³a
tak skutecznie i bezstronnie i ¿e obejmuje swym
zasiêgiem wszystkich zbrodniarzy. Jak na d³oni widaæ
bowiem, ¿e traktuje on poszczególne zbrodnie
w ca³kowicie odmienny sposób.
Chcê zostaæ w tym miejscu dobrze zrozumiany.
Nie jest moj¹ intencj¹ broniæ tu Karad¿icia, ani oczyszczaæ go z zarzutów. Dokonana w 1995 r. pod jego
okiem masakra muzu³mañskich Boœniaków w Srebrenicy, która mia³a poch³on¹æ nawet do 10 tys. istnieñ
ludzkich, wydaje siê bowiem faktem nie do podwa¿enia. Nie mogê jednak zaakceptowaæ takiego obrazu
wojen secesyjnych wynik³ych z rozpadu b. Jugos³awii,
który przedstawia Serbów jako barbarzyñskich oprawców, znêcaj¹cych siê nad niewinnymi S³oweñcami,
Chorwatami, Boœniakami i Albañczykami, a tych ostatnich wy³¹cznie jako Bogu ducha winne ofiary. Przynajmniej te ostatnie trzy nacje maja bowiem równie¿ sporo na sumieniu, tylko tzw. spo³ecznoœæ miêdzynarodowa nie chce jakoœ tego nijak dostrzec. Taki np. Haszim
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Thaci, do nie tak dawna jeden z szefów UCK i zarazem albañskiej mafii narkotykowej, odpowiedzialny za
liczne czystki etniczne na Serbach, nie tylko mo¿e za¿ywaæ sobie spokojnego ¿ywota, ale nawet rozsiadywaæ siê w fotelu premiera Kosowa, m. in. dlatego, ¿e
MTK jakoœ nie chce zauwa¿yæ jego przewinieñ.
Nie spodziewam siê równie¿, by zainteresowa³ siê
ostatnimi wojennymi wyczynami Saakaszwilego.
Rzecz¹ wszak¿e najbardziej skandaliczn¹ jest to,
¿e ten¿e Trybuna³ nie robi zgo³a nic, by poci¹gn¹æ do
odpowiedzialnoœci zbrodniarzy wojennych przywdziewaj¹cych amerykañskie mundury, chocia¿by tych ponosz¹cych odpowiedzialnoœæ za bombardowanie
w czasie NATO-wskiej napaœci na Serbiê obiektów
cywilnych, a nastêpnie irackich i afgañskich wiosek.
Haski Trybuna³ ma w tej kwestii bardzo prost¹ wymówkê. Stany Zjednoczone odmawiaj¹ mu po prostu jurysdykcji nad swoimi obywatelami, podobnie zreszt¹
zachowuj¹ siê w praktyce w stosunku do wymiaru
sprawiedliwoœci innych pañstw (vide sprawa Edwarda
Mazura). Skoro jednak najpotê¿niejsze mocarstwo na
œwiecie stawia siê w istocie ponad prawem miêdzynarodowym, znaczy to, ¿e prawo to funkcjonuje tylko w
teorii i wcale nie spe³nia przypisywanej mu funkcji.
Wszak¿e jednak i sam MTK nie kwapi siê wcale zwróciæ siê pod adresem USA ze stanowczym ¿¹daniem
przekazania mu obywateli tego pañstwa podejrzanych
o zbrodnie wojenne. Jakim cudem móg³by jednak zdecydowaæ siê na taki krok, skoro w jego sk³ad wchodz¹
prawie wy³¹cznie sêdziowie z krajów blisko zwi¹zanych
z USA. Tak wiêc MTK zajmuje siê w praktyce s¹dzeniem tych, którzy mieli nieszczêœcie naraziæ siê USA
i ca³emu, szeroko pojêtemu Zachodowi. W drug¹ stronê jego jurysdykcja ju¿ natomiast zupe³nie nie dzia³a.
Ten kuriozalny stan rzeczy rodzi jak najbardziej
uzasadnione obawy, czy Radowan Karad¿iæ bêdzie
mia³ zagwarantowane w Hadze nie tylko teoretyczne
ale i rzeczywiste prawo do sprawiedliwego procesu,
zw³aszcza, gdy siê weŸmie pod uwagê doœwiadczenia z wczeœniejszego procesu Slobodana Miloszewicza. Nale¿y przy okazji wspomnieæ, i¿ MTK ponosi
odpowiedzialnoœæ, przynajmniej moraln¹, za nie zapewnienie odpowiedniej opieki lekarskiej temu ostatniemu,
co mog³o w du¿ym stopniu przyczyniæ siê do jego
zgonu, który sk¹din¹d obiektywnie pomóg³ haskim
sêdziom wybrn¹æ z niema³ej opresji, jako, ¿e wczeœniej przez d³ugi okres czasu w ¿aden sposób nie
potrafili udowodniæ winy pods¹dnemu. W tej sytuacji
rodzi siê powa¿na obawa, czy tak¿e ¿ycie i zdrowie
Radowana Karad¿icia w celach haskiego wiêzienia nie
bêdzie przypadkiem zagro¿one.
Nie mogê równie¿ absolutnie zgodziæ siê z tez¹,
jakoby wy³¹cznym podk³adem ideowym wojen zwi¹zanych z rozpadem dawnej Jugos³awii by³ wielkoserbski nacjonalizm. Ju¿ samo pos³ugiwanie siê tym okreœleniem jest, ze wzglêdu na choæby bardzo skompliko-
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wane stosunki etniczne i zasz³oœci historyczne wystêpuj¹ce na tym obszarze, bardzo dyskusyjne, a w wielu
wypadkach mo¿e siê wrêcz okazaæ, ¿e ten „wielkoserbski nacjonalizm” to tak naprawdê nic innego jak
tylko serbski patriotyzm. W dodatku, jest przecie¿
tajemnic¹ poliszynela, ¿e rozpad jugos³owiañskiego
pañstwa zwi¹zkowego by³ w znacznym stopniu inspirowany i realizowany z zewn¹trz – œwiatowym czynikom globalistycznym bardzo bowiem zale¿a³o na tym,
by rozwaliæ stosunkowo du¿e i silne pañstwo le¿¹ce
w strategicznie wa¿nej czêœci kontynentu. Pisze o tym
obszernie choæby Henryk Paj¹k w swoich ksi¹¿kach.
Nie podzielam te¿ pogl¹du, i¿ Serbia, aresztuj¹c
i wydaj¹c Karad¿icia, wybra³a tym samym ostatecznie
i definitywnie kierunek prozachodni. Z pewnoœci¹ w tym
kierunku id¹ a nawet goni¹ obecne jej w³adze na czele
z prezydentem Borisem Tadiciem, notabene bliskim
znajomym nies³awnej pamiêci Zorana Dind¿icia, tego,
który wyda³ MTK Miloszewicza i zosta³ potem w rewan¿u za to zamordowany przez serbskich radyka³ów. Rzeczywiœcie, Serbowie dali siê ostatnio, co jest
szczególnie groŸne dla ka¿dego narodu, z³amaæ moralnie, prze³ykaj¹c tak wielki policzek i upokorzenie zgotowane im przez Zachód, jakim by³o ostateczne wydarcie Serbii Kosowa. Mimo tego wielkiego poni¿enia
niedawne wybory prezydenckie w Serbii wygra³ wspomniany prozachodni Tadiæ, a parlamentarne jego partia. Zadzia³a³y tu wzglêdy bardzo prozaiczne – chêæ
wyjœcia z d³ugo trwaj¹cej izolacji i do³¹czenia do UE
w nadziei na lepsze pod wzglêdem materialnym ¿ycie,
poparte obiecan¹ przez Uniê mamon¹. Ale zwolennicy Tadicia to przecie¿ nie ca³a Serbia. W wspomnianych wyborach prezydenckich prawie po³owa g³osów
pad³a na kandydata Serbskiej Partii Radykalnej –
Tomislava Nikolicia. Gdyby nie otumaniona serbska
m³odzie¿, to ten¿e Nikoliæ wyraŸnie by zwyciê¿y³. Równie¿ gdyby ci, co ostatecznie zag³osowali na Tadicia,
zdawali sobie sprawê np. z jego zamiarów wzglêdem
Karad¿icia, to i wynik wyborów móg³ byæ zgo³a inny.
Có¿, lud w polityce czêstokroæ nabiera m¹droœci dopiero po szkodzie. Nie znaczy to jednak wcale, jak to
z radoœci¹ otr¹bi³a jedna z polskojêzycznych gazet, ¿e
oto serbscy nacjonaliœci definitywnie przechodz¹ do
lamusa, a na naszych oczach rodzi siê nowa Serbia –
proeuropejska i w istocie kosmopolityczna. Na miejscu naszych eurofanatyków nie by³bym a¿ tak wielkim
optymist¹. Wszak Serbska Partia Radykalna i pokrewne jej ugrupowania nadal dysponuj¹ powa¿nymi spo³ecznymi wp³ywami, zaœ UE, pogr¹¿ona w trudnoœciach
wewnêtrznych i narastaj¹cym kryzysie gospodarczym,
nie ma tak naprawdê Serbom zbyt wiele do zaoferowania. Œwiadomoœæ tego stanu rzeczy wczeœniej czy
póŸniej do nich dotrze.
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ZASZ£OŒCI W WALCE Z CYWILIZACJ¥ £ACIÑSK¥
Czêœæ I
Wprowadzenie
Przes³anie ewangeliczne – kolejne przes³anie
misyjne Boga do cz³owieka – dokonane przez Drug¹
Osobê Trójcy Œwiêtej, jest teologom dobrze znane
i nale¿y do depozytu wiary, strze¿onego przez Koœció³ Rzymsko-Katolicki z polecenia Chrystusa Pana.
Skutecznoœæ misji Koœcio³a wymaga, aby dokonywa³a siê ona we wspólnocie osób, a nie w gromadzie jednostek. Dlatego te¿ Aposto³owie przeprowadzaj¹ m³ody Koœció³ z gromadnoœciowej cywilizacji
Izraela do personalistycznej cywilizacji Rzymu. Rozstrzygaj¹c¹ rolê odegra³ tu – pod bezpoœrednim
wp³ywem Chrystusa – œw. Pawe³ Aposto³, wczeœniej
ortodoksyjny ¯yd, a zarazem ju¿ w drugim pokoleniu obywatel rzymski.
Centralne Si³y Polityczne doskonale wiedz¹, ¿e
rozstrzygaj¹ce znaczenie personalistycznego fundamentu Rzymu polega na aprobacie Prawa Naturalnego w ¿yciu wspólnotowym, ¿e personalizm jest
zwornikiem chrzeœcijañskiej Europy, ale – co najwa¿niejsze – jest niezbywalnym warunkiem to¿samoœci naszej wiary. Aktualna sytuacja na froncie
antychrzeœcijañskim œwiadczy, ¿e CSP atakuj¹ równoczeœnie to¿samoœæ Europy, rodzinê oraz odpowiedzialnoœæ osobist¹, próbuj¹c z³amaæ nastêpstwo tradycji pokoleniowej, a tym samym uczyniæ ewangelizacjê spraw¹ prywatn¹ pojedynczych osób danego
pokolenia, w oderwaniu od rodziny.
Sytuacja nie jest jednak beznadziejna dziêki
wiedzy o cywilizacjach Feliksa Konecznego, poniewa¿ mamy de facto do czynienia z ofensyw¹ CSP
przeciw cywilizacji ³aciñskiej. Jest to wiêc zagadnienie systemu; zespó³ dzia³añ o charakterze sygna³ów dzia³a na system, który odpowiada zespo³em sygna³ów przetworzonych. Teoria systemów dowodzi, ¿e analiza tych sygna³ów pozwala na okreœlenie struktury systemu i jej stanu, trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e wœród elementów systemu s¹ ¿ywi ludzie, z regu³y – co jest zrozumia³e – o nieprzewidywalnych zachowaniach.
CSP zdaj¹ sobie sprawê, ¿e chrzeœcijañstwo
jest niezniszczalne, i ¿e bêdziemy przeciwdzia³aæ
wszelkim próbom zniszczenia cywilizacji ³aciñskiej,
dlatego staraj¹ siê maksymalnie zaburzaæ teraŸniejszoœæ w celu pog³êbiania spo³ecznej dezorientacji.
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W œcis³ym tego s³owa znaczeniu teraŸniejszoœæ
nie istnieje, nasze ¿ycie biegnie miêdzy przesz³oœci¹, czyli histori¹, a przysz³oœci¹. Dlatego Rzymianie mieli zwyczaj powiadaæ „historia magistra vitae
est” - historia jest nauczycielk¹ ¿ycia. To przekonanie budzi dziœ coraz wiêksze w¹tpliwoœci, poniewa¿
w czasach nowo¿ytnych znajomoœæ faktów historycznych i ich korelacji zaczê³a zanikaæ, natomiast wzros³a liczba historyków – interpretatorów, a tak¿e tzw.
„szkó³ historycznych”.
CSP zadba³y o to, aby powsta³a nowa, aprioryczna struktura historii, w której prawdziwe fakty s¹
coraz bardziej izolowane, a obok nich pojawiaj¹ siê
coraz czêœciej zasz³oœci. S¹ wœród nich liczne fakty
zmanipulowane, przemilczane, intencjonalnie kojarzone, tendencyjnie interpretowane, s³owem wszystko to, co tylko aprioryczny umys³ mo¿e wygenerowaæ w celu wykazania zadanej tezy. Osobne zjawisko, to tzw. „wiara naukowa”, gdzie uczony, a raczej
„intelektualista” rezygnuje œwiadomie z przeprowadzenia dowodu, poniewa¿ uwa¿a, ¿e jego mocne
przekonanie o prawdziwoœci g³oszonej tezy, powinno wystarczaæ za dowód.
Aprioryczna struktura historii otrzyma³a ostatnio oficjaln¹ nazwê tzw. „polityki historycznej”. Poniewa¿ polityk¹ nazywany roztropne dzia³anie na
rzecz wspólnego dobra, ostatecznie problem egzystencji narodu i jego pañstwa zale¿y od umiejêtnoœci rozró¿niania dobra od z³a, wyboru dobra i trwania przy nim. Aby jednak posi¹œæ tê umiejêtnoœæ,
trzeba têskniæ za Prawd¹: o Bogu, o stworzonym
przez niego cz³owieku, oraz o œwiecie i wszechœwiecie. Chaos historyczny, zanik wiarygodnego, miêdzypokoleniowego przekazu historycznego, wreszcie
denaturyzacja ¿ycia (naruszanie jego teoriogrupowej struktury), wszystko to powoduje, ¿e poszukiwanie Prawdy przestaje dawaæ nadprzyrodzon¹ radoœæ i staje siê coraz bardziej uci¹¿liwym, a sama
Prawda zaczyna coraz czêœciej byæ cz³owiekowi
obojêtna.
Dla obudzenia têsknoty za Prawd¹ nale¿y uwolniæ fakty historyczne ze wszelkich, naros³ych wokó³
nich mitów, zafa³szowañ, czy tendencyjnych interpretacji i spojrzeæ na historiê, jako zbiór wzajemnie
skorelowanych zasz³oœci. Dla unikniêcia nieporozu-
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mieñ dodajmy, ¿e propozycja ta wydaje siê nie byæ
oryginalna, bo tzw. odbr¹zowianie elementów historii jest znane od dawna, jednak¿e jego celem by³o
zasadniczo moralne przewartoœciowanie dziedzictwa przesz³oœci, wymierzone w ostatecznym rozrachunku w personalizm cywilizacji ³aciñskiej
1. Geneza zasz³oœci
¯aden cz³owiek nie mo¿e podwa¿yæ dwóch faktów w czasoprzestrzeni: swojego zaistnienia oraz
swojej nieuchronnej œmierci. Oba te fakty s¹ poza jego
w³adz¹, ale w³aœnie to z nich cz³owiek wyprowadza
poznawalnoœæ œwiata w sposób coraz doskonalszy,
a zarazem – paradoksalnie – coraz g³êbiej zdaje sobie
sprawê, ¿e swoje zaistnienie mo¿e wstêpnie rozpatrywaæ w kategoriach prawdopodobieñstwa, zmierzaj¹cego asymptotycznie – w miarê wzrostu liczby ludzi –
do zera, zaœ jeœli chodzi o swoj¹ œmieræ – zmierzaj¹cego zawsze do jednoœci, czyli pewnoœci.
Zasz³oœci¹ niech bêdzie tu dla nas dowolne
zdarzenie w realnej lub abstrakcyjnej czasoprzestrzeni, w przedziale t< t , które poœrednio lub bezpoœrednio wp³ywa na intelekt cz³owieka w ca³ym
przedziale, od poczêcia a¿ do œmierci, t oznacza
tutaj wybrany wg potrzeby, dowolny moment czasu,
podobnie {x, y, z}< {x, y, z }, które tworz¹ zbiór wspó³rzêdnych danej zasz³oœci w chwili obserwacji.
W praktyce przyjmujemy za³o¿enie, ¿e zawsze
mo¿na znaleŸæ taki podzbiór zasz³oœci w czasoprzestrzeni, który dotyczy wy³¹cznie danego cz³owieka
lub zbioru osób, co pozwala uznaæ wp³yw wszystkich pozosta³ych zasz³oœci za mo¿liwy do pominiêcia.
Pierwszy i jedyny w dziejach zbiór wspó³rzêdnych czasoprzestrzeni, który nie pozwala na pominiêcie jakichkolwiek zasz³oœci, opisuje wydarzenia, zawarte w Ksiêdze Rodzaju, poczynaj¹c od stworzenia œwiata, a¿ po
pope³nienie grzechu pierworodnego.
Od tego momentu, obok z³otej nici zasz³oœci
poznawania œwiata stworzonego i uwielbienia Boga
za powo³anie cz³owieka do zaistnienia, przewija siê
czarna niæ zasz³oœci grzechów, stanowi¹cych jakby
potomstwo grzechu pierworodnego. Ze œmiertelnego uœcisku tej czarnej nici wyzwoli³a nas warunkowo dopiero Ofiara Krzy¿owa Chrystusa Pana.
Tak wiêc bêdziemy traktowaæ tutaj historiê powszechn¹ w kategoriach zasz³oœci, czyli wydarzeñ
w czasoprzestrzeni, które wszystkie razem, poœrednio lub bezpoœrednio, kiedyœ na przodków, a teraz,
przed chwil¹, na nas samych wp³ywaj¹ i kszta³tuj¹
nasza osobowoœæ. Luki w historii bêdziemy mniej
lub bardziej dok³adnie odtwarzaæ poprzez ocenê stanu ducha i intelektu wspó³czesnych tym lukom ludzi, zgodnie z algorytmem: sygna³ (nieznana zasz³oœæ) + uk³ad = odpowiedŸ uk³adu plus zaistnia³e
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w nim pod wp³ywem nieznanej nam zasz³oœci, znane zmiany.
Zbiór zasz³oœci nigdy nie tworzy grupy, jego elementy s¹ dobierane przez CSP tylko pod k¹tem doraŸnej skutecznoœci rozk³adania cywilizacji ³aciñskiej.
Trzeba natomiast zauwa¿yæ, ¿e zbiór taki tworzy
w czasoprzestrzeni drzewo zasz³oœci na podobieñstwo drzewa genealogicznego. WyjdŸmy przyk³adowo od zasz³oœci, jak¹ jest urbanizacja ¿ycia wspólnotowego. Poci¹ga ona za sob¹ rewolucyjny przewrót, tak w stosunkach spo³ecznych, jak i w ¿yciu
rodziny, a w koñcu, pojedynczej osoby, która na pró¿no szuka lilii i ptaków polnych na miejskim betonie.
Zamiast tego musi aprobowaæ samochód, ¿ycie
w t³umie, nara¿aæ ¿ycie w wojnach, w których walczy o dostêp do ropy naftowej, tolerowaæ rabunkow¹
gospodarkê w œrodowisku, poniewa¿ remontowanie
produktu staje siê nieop³acalne. Musi mieszkaæ
w ma³ej przestrzeni swojego mieszkania, ozdobionego sztucznymi kwiatami i od¿ywiaæ siê konserwow¹ ¿ywnoœci¹. Godzi siê tak¿e z depresj¹, która
wywo³uj¹ szeroko rozumiane zderzenia z innymi
ludŸmi tak, jak zderzenia miêdzy cz¹steczkami
w pojemniku z coraz bardziej sprê¿onym gazem.
Patriotyzm, Ojczyzna, a w koñcu wiara w Boga, s¹
to ju¿ dla niej pojêcia niemal jak rodem z muzeum.
Zanim dosz³o do zasz³oœci, zwanej urbanizacj¹,
mapa jej Ojczyzny by³a zielona i czysta, gdzieniegdzie tylko widnia³y czerwone plamy niezbêdnego
przemys³u. Ona, cz³owiek stworzony na obraz
i podobieñstwo Bo¿e, ¿y³a w przestrzeni strukturalnie podobnej do raju, chocia¿ wymagaj¹cej pracy
w pocie czo³a. Teraz mapa jej Ojczyzny jest totalnie
czerwona, gdzieniegdzie tylko zachowa³y siê zielone plamy autentycznej wsi polskiej – oazy zdrowia
dla duszy i cia³a. Nad ich „rozwojem i postêpem”
wci¹¿ debatuj¹ parlamentarzyœci, nêc¹ eurokredytami i planuj¹ pociêcie autostradami tysi¹cletnich,
organicznych wspólnot ducha narodu.
Zasz³oœæ urbanizacji jest klasycznym przyk³adem rewolucji, do zaistnienia której nikt nie przy³o¿y³ rêki, ale wszyscy ja wspó³tworzyli, bez ¿adnej
refleksji, po prostu, aby uwolniæ siê od pracy w pocie czo³a, czyli od radoœci któr¹ daje mi³oœæ. Czy¿
mo¿na bowiem kochaæ kogoœ, nie daj¹c mu od siebie owocu swojej pracy?
Tak toczy siê walka zasz³oœci z cywilizacj¹
³aciñsk¹, a wiêc z cia³em i dusz¹ cz³owieka, za kulisami rz¹dów, s¹dów i parlamentów.
2. Stany struktury systemu
¯ycie wspólnot ludzkich ma od samego pocz¹tku jeden wspólny mianownik, a jest nim Prawo Naturalne, wszczepione przez Boga w duszê ka¿de-
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go cz³owieka. Z niego wyp³ywa têsknota za Bogiem,
a w praktyce za Jego obrazem i podobieñstwem,
które – w mniejszym lub wiêkszym stopniu – napotykamy w ka¿dym drugim cz³owieku Konsekwencj¹
tego stanu rzeczy jest przemo¿ne d¹¿enie ka¿dego
cz³owieka do ¿ycia we wspólnocie z innymi ludŸmi.
Mo¿emy siê tylko domyœlaæ, ¿e szczególne
warunki geograficzno-klimatyczne staro¿ytnego Rzymu, sprzyja³y powstaniu niezwykle ma³o prawdopodobnej – jeœli przeœledzimy dzieje ludzkoœci, zawarte w Piœmie Œwiêtym – wspólnoty, opartej o Prawo
Naturalne, w strukturze której znajdujemy komórkê
elementarn¹, a mianowicie monogamiczne, nierozerwalne ma³¿eñstwo jednego mê¿czyzny i jednej
kobiety. Jest to fundamentalna, powsta³a w pogañskim œwiecie, b³ogos³awiona zasz³oœæ, ugruntowana przez tak zwane zwyczajowe trójprawo sk³adaj¹ce siê z trzech elementów: prawo familijne, prawo
maj¹tkowe oraz prawo testamentu. Trójprawo sta³o siê zal¹¿kiem potêgi Rzymu i poprzez rodzinê wydoby³o z duszy ludzkiej najcenniejszy element Prawa Naturalnego, a mianowicie personalizm, czyli
œwiadomoœæ bycia osob¹ – niepowtarzalnym cz³onkiem wspólnoty.
Wspólnota pragn¹ca zorganizowania siê w pañstwo, mo¿e uczyniæ to z dwóch motywów. Pañstwo
powinno chroniæ dobro, a z³o traktowaæ jako prywatn¹ sprawê jednostki, czuwaj¹c nad tym, aby to
z³o nie wychodzi³o poza ramy jednostki i nie rozlewa³o siê na wspólnotê, albo przeciwnie, udaj¹c neutralnoœæ, mo¿e traktowaæ dobro i z³o jako sprawy osobiste jednostek, a wobec wiêkszej atrakcyjnoœci z³a,
w praktyce sprzyjaæ temu z³u w ¿yciu publicznym.
Dla niszczenia struktury systemu oraz dla utrudnienia rozpoznania stanu struktury systemu (stanu atakowanej przez siebie cywilizacji ³aciñskiej), CSP kreuj¹
z³e, ale atrakcyjne, koniunkturalne fakty, czyli po prosu
z³e zasz³oœci. Aby uproœciæ zapis oraz
w obliczu lawiny z³ych zasz³oœci, przes³aniaj¹cych dobre zasz³oœci, jak gruba warstwa liœci pokrywa jesieni¹
trawnik w parku, umawiamy siê od tego miejsca rozró¿niaæ dobre i z³e zasz³oœci nastêpuj¹co: z³a zasz³oœæ
to z³e fakty – planowane lub dokonane, z³e ideologie,
z³e taktyki, z³e strategie, gdzie przez z³o rozumiemy
jakiekolwiek naruszenie Prawa Naturalnego.
Dlatego szczególn¹ uwagê zwróæmy na zasz³oœæ zawsze wtedy, kiedy jej zaistnienie jest nieostre w czasoprzestrzeni, to znaczy dosz³o do niego w sposób niejasno zdefiniowany, a jej znaczenie
wymyka siê analizie naukowej i nie budzi zainteresowania mediów, uciekaj¹cych w obszar poprawnoœci politycznej.
Bywa równie¿ czêsto tak, ¿e z³a zasz³oœæ atakuje wprost, CSP chc¹ bowiem zagospodarowaæ
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drogê do duszy tak¿e cz³owieka totalnie zbuntowanego. Koronny przyk³ad stanowi tu zawartoœæ broszury Fryderyka Engelsa „O pochodzeniu rodziny, w³asnoœci prywatnej i pañstwa”, w sposób aprioryczny podwa¿aj¹ca rodzinê, w³asnoœæ prywatn¹ i pañstwo, jako
dobra nale¿ne ka¿demu cz³owiekowi. Takiej postawie
buntu bliska jest wspomniana ju¿ postawa „wiary naukowej”, rezygnuj¹cej z dowodu prawdy.
3. Aposterioryzm i aprioryzm
Ze s³owem „zasz³oœæ” warto skojarzyæ s³owo
„oczywistoœæ”, maj¹ce wyraziæ dostrzeganie przez
cz³owieka na w³asne oczy jakiegoœ faktu, a przez to
jego niepodwa¿alnoœæ. U¿ywanie tego s³owa ma
czêsto na celu dyskretn¹ troskê CSP nad wype³nianiem zadañ wyznaczonych zasz³oœciom. Istnienie
zasz³oœci jest kluczem do zrozumienia stanu cywilizacji, jej zagro¿eñ, jej szans na obronê i na rozwój.
Kluczowe niebezpieczeñstwo dla personalizmu
chrzeœcijañskiego stanowi generalnie z³a zasz³oœæ,
zgodnie z któr¹ ideologia postêpu i rozwoju (IPiR)
stanowi bezdyskusyjny idol. Jednak¿e to ludzie
tworz¹ „postêp i rozwój”, a wœród nich s¹ przede
wszystkim chrzeœcijanie, którzy po wielopokoleniowym wytykaniu rzekomej ciemnoty wiekom œrednim,
wprost nie wyobra¿aj¹ sobie, ¿e nale¿a³oby zakwestionowaæ faktyczny totalitaryzm tej ideologii.
Taka sytuacja prowadziæ musi do rozszczepienia œwiadomoœci cz³owieka, który w ¿yciu osobistym
pob³¹dzi³, ¿a³uje i poprzez Sakrament Pokuty postanawia wycofaæ siê ze z³ej drogi. Ale czy¿ mo¿na
oddzieliæ czyny i postawy w ¿yciu osobistym i w ¿yciu
spo³ecznym? Wprawdzie IPiR nie zabrania dokonywania zmian i naprawy z³ych decyzji, ale tylko
w sensie lokalnym, kiedy zmiana taka nie naruszy
globalnego charakteru decyzji. Tak wiêc IPiR
dokonuje erozji chrzeœcijañstwa, tym skuteczniej,
¿e eliminuje z marszu zasady ewangeliczne takie
jak ubóstwo, skromnoœæ i umiar.
IPiR powsta³a w wyniku b³êdnej interpretacji
wezwania z Ksiêgi Rodzaju o czynieniu sobie ziemi
poddan¹, ale przez cz³owieka przed pope³nieniem
grzechu pierworodnego. Dalsze dzieje ludzkie zbyt
ma³o liczy³y siê z konsekwencjami tego grzechu, jego
powielaniem, a¿ dosz³o do tego, ¿e za naszych czasów Europa, s³owami Deklaracji Schumana z dn.
09.05.1950, odda³a siê w rêce jakiejœ bli¿ej nieokreœlonej W³adzy Najwy¿szej. Zabiegom CSP zawdziêczamy to, ¿e wszczêto starania o beatyfikacjê Schumana (!), a wspó³czeœni, powa¿ni intelektualiœci
z uporem twierdz¹, ¿e na pocz¹tku (jakoœ nikt nie
definiuje tego pocz¹tku!) Unia Europejska mia³a byæ
chrzeœcijañska i tylko potem jakieœ (równie¿ nieokreœlone) „z³e mzimu” usunê³o jakiekolwiek odniesienie
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do chrzeœcijañstwa z Projektu Traktatu Konstytucyjnego UE, poniewa¿ to w³aœnie Unia Europejska ma
byæ superpañstwem, opartym do A do Z na fundamencie IPiR.
Równie groŸny jest inny rezultat IPiR, a mianowicie eliminowanie têsknoty za Prawd¹. Wiemy, ¿e
têsknota za Prawd¹ jest wyrazem têsknoty cz³owieka za Bogiem, która wyra¿a siê czêsto poszukiwaniem tak¿e doczesnej prawdy. Ale poszukiwania
prawdy nie mog¹ iœæ tylko w jednym kierunku, wytyczonym przez IPR. Zawsze wymagaj¹ swobody
weryfikowania kierunku tych poszukiwañ, bez ¿adnych ubocznych interwencji. Znamienny przyk³ad
takich IPiR-owskich interwencji stanowi eliminowanie w szko³ach w USA, wszelkich innych pogl¹dów
na powstanie ¿ycia na Ziemi, ni¿ rzekomo jedynie
prawdziwa „teoria ewolucji”.
Mamy wiêc ju¿ drug¹ antychrzeœcijañsk¹ zasz³oœæ, zrodzon¹ przez IPiR, przy czym trzeba pamiêtaæ, ¿e kto nie potrafi têskniæ za Prawd¹, czyli
kto nie têskni za Bogiem, nie têskni równie¿ za ³adem
¿ycia doczesnego w prawdzie. Trzeci¹ antychrzeœcijañsk¹ zasz³oœci¹ jest dominacja aprioryzmu i têpienie aposterioryzmu, a to w imiê bezkrytycznego
otwarcia siê na wszelkie ideologie, a co za tym idzie,
zapalenia zielonego œwiat³a dla totalitaryzmu – dziœ
ma on na imiê globalizm.
4. Zasz³oœci nadzwyczajne i ich konsekwencje
Obok podziwiania dzie³ Bo¿ych i gospodarowania nimi na swój i bliŸniego swego u¿ytek, co mia³o
zawsze miejsce – aczkolwiek w ró¿nym stopniu –
w ró¿nych cywilizacjach, zacz¹³ narastaæ – jako
zasz³oœæ zwyczajna w cywilizacji personalistycznej –
rozwój intelektu, a to dziêki zdolnoœci duszy ludzkiej
do abstrakcji i ascezy. Narastaj¹cy potencja³ intelektualny personalistycznych wspólnot chrzeœcijañskich,
w konfrontacji z zasz³oœciami zwyczajnymi – owocami
b¹dŸ ³aski, b¹dŸ te¿ grzechu, nie móg³ nie postawiæ
sobie pytania: dlaczego to ludzkoœæ z up³ywem czasu
¿yje moralnie raczej gorzej ni¿ lepiej, dlaczego ci¹gle
tli siê zarzewie niewolnictwa duszy i cia³a, dlaczego
roœnie pycha i buta elit intelektualnych, dlaczego coraz
czêœciej pojawia siê letnioœæ i lekcewa¿enie Boga.
Niew¹tpliwie, poprawna odpowiedŸ powinna
uwzglêdniaæ potrzebê ustawicznego zwracania siê
w modlitwie ku Bogu, maj¹c na wzglêdzie z jednej
strony œwiadomoœæ kruchoœci egzystencji ludzkiej,
a z drugiej, zatwardzia³oœæ serca ludzkiego. Powinna tak¿e uwzglêdniaæ wiernoœæ Pismu Œwiêtemu –
w stanie ska¿onej natury ludzkiej nie mo¿na bowiem
dos³ownie – jak to ju¿ powiedzieliœmy – rozumieæ
wezwania „czyñcie sobie ziemiê poddan¹”, które by³y
skierowane do ludzi czystego serca.
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W pierwszej kolejnoœci powy¿sze sugestie zosta³y zignorowane, w drugiej CSP wezwa³y, aby zerwaæ z prac¹ w pocie czo³a, w trzeciej, aktualnie rozgrywaj¹cej siê scenerii, wezwa³y niejawnie do stopniowo ca³kowitego odrzucenia porz¹dku naturalnego – a wiêc teoriogrupowego – œwiata stworzonego
i Prawa Naturalnego. W efekcie pojawi³y siê nieznane dot¹d grzechy, a z nimi ich owoce, czyli zasz³oœci nadzwyczajne.
Niemal na oczach naszego pokolenia rozegra³y siê dwa wielkie wydarzenia: CSP uruchomi³y budowê gromadnoœciowego systemu spo³ecznego,
opartego po wiêkszej czêœci na zasz³oœciach nadzwyczajnych oraz mia³ miejsce pontyfikat Jan Paw³a II, który dŸwign¹³ Koœció³ z kolan przed tak zwanym dorobkiem postêpu i rozwoju ludzkoœci, daj¹c
swojemu nastêpcy Benedyktowi XVI realn¹ szansê
na doprowadzenie Koœcio³a na powrót, na kolana
wobec Boga. CSP zareagowa³y na wezwanie
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” zagospodarowaniem wszelkich si³, aby poprzez ratyfikacjê Traktatu
Lizboñskiego, narody Europy nie tylko zamknê³y
szczelnie drzwi przed Chrystusem, ale ponadto odrzuci³y chrzeœcijañsk¹ to¿samoœæ Europy, z powo³aniem siê na zasz³oœci nadzwyczajne, bêd¹ce efektem wypierania Prawa Naturalnego przez prawo
stanowione.
Jakie to s¹ najwa¿niejsze zasz³oœci nadzwyczajne, osi¹gniête podstêpem lub przemoc¹? Odebranie Koœcio³owi prawa do dzia³alnoœci misyjnej
w krajach tzw. Pierwszego Œwiata, pod has³em
rozdzia³u Koœcio³a od Pañstwa. Koœció³ ju¿ nie mo¿e
wymagaæ od rz¹dz¹cych, aby przestrzegali Prawa
Naturalnego w ¿yciu publicznym, bez wzglêdu na
okolicznoœci. Przejêcie gospodarki przez pañstwo,
a po nim przez wielki, anonimowy akcjonariat w³aœcicielski, eliminuj¹cy rodzinny warsztat pracy,
a z nim doczesny fundament personalizmu. Dezintegracja ¿ycia rodzinnego, w³¹czaj¹c w to ingerencjê
w powstawanie ¿ycia i jego zakoñczenie. Inicjowanie
hybryd ludzko-zwierzêcych. „Wyzwalanie” cz³owieka od
pracy na roli i zmuszanie go do konsumpcji syntetycznej ¿ywnoœci. Stymulacja neokoczownictwa w poszukiwaniu terenów u³atwionej egzystencji.
Tak wygl¹da w zarysie próba zrujnowania do
koñca cywilizacji ³aciñskiej. Chodzi o wyzwolenie nas
z tego, co nale¿y do istoty personalizmu, a wiêc poczucia obowi¹zku, a w konsekwencji doprowadzenie
do utraty wszelkich praw, wynikaj¹cych z Prawa Naturalnego. Taka jest droga do dobrowolnego – de facto – sprzedawania swej duszy szatanowi ze strachu,
za miskê genetycznie zmodyfikowanej soczewicy.
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K£OPOTY Z SYMBOLAMI
Nie dziwiê siê prostemu cz³owiekowi – proszê
nie myliæ z prostakiem, bowiem takowi najczêœciej
obra¿¹ siê, jeœli nazwaæ ich prostymi ludŸmi – odczuwaj¹cemu zamêt w g³owie, kiedy przys³uchuje
siê debatom na temat Lecha Wa³êsy i jego mniej
bohaterskiej przesz³oœci. Ongiœ wmówiono ogó³owi,
nieznaj¹cemu ani kulisów wydarzeñ, jakie doprowadzi³y do roszady w 1989 r., ani tym bardziej prawid³owoœci historycznych, jakie nale¿y przyk³adaæ do
korozji i rozmycia siê komunizmu jako systemu pañstwowego. Komunizm siê bynajmniej nie skoñczy³
jako ideologia. Mo¿e on jeszcze wyrz¹dziæ wiele
szkody, ale w przewidywalnym czasie z pewnoœci¹
nie stanie siê baz¹ dla ¿adnej pañstwowoœci.
Zostawmy uzasadnianie tej tezy. Ona sk¹din¹d jest
ona oczywista, choæ nie dla wszystkich. Chodzi
jednak o coœ innego. Mo¿e jeszcze chwilkê zatrzymajmy siê przy terminach tu u¿ytych, choæby przy
jednym. Jest to ta „roszada”. Jak j¹ rozumieæ?
Po prostu dawni w³adcy PRL, przynajmniej czêœæ
z nich, ci, mianowicie, którzy w porê zw¹chali pismo
nosem i przygotowali siê do oddania w³adzy
w zamian za walory, bêd¹ce nota bene maj¹tkiem
wypracowanym przez spo³eczeñstwo, który sta³ siê
walut¹ wymienn¹ za w³adzê. Zabezpieczenie tego
„spadku”, to zaw³aszczenia na czas – zbyt d³ugi, to
nie ulega w¹tpliwoœci – mediów. Zbyt d³ugi, bowiem
wcale nie od rzeczy jest pytanie, czy on siê ju¿ skoñczy³? Rezultatem takiej roszady by³y rz¹dy lewicy,
mylnie nazywanej postkomunistyczn¹. Jeœli liczyæ
prezydenturê pana Kwaœniewskiego, a przecie¿
inaczej nie mo¿na, to jest to po³owa okresu tzw.
III Rzeczypospolitej.
Nawet, wiêc przyjmuj¹c za dobr¹ monetê
honorowanie p. Wa³êsy mianem bohatera narodowego, który, jak sam twierdzi, poprowadzi³ nas do
niepodleg³oœci, nawet gdyby uznaæ, ¿e jest on
czysty jak ³za i nigdy nie splami³ siê nawet myœl¹
o wspó³pracy z komunistami, to ju¿ tylko sam czas
jego prezydentury wystarczaj¹co silnie zaci¹¿y³ na
póŸniejszych losach kraju, borykaj¹cego siê ze sw¹
niepodleg³oœci¹, bodaj czy nie bardziej ni¿ ongiœ
z komunizmem. Mo¿na by oczywiœcie przywo³aæ
historiê tych lat, i prawdê rzek³szy, nie jest ona
dzisiaj ¿adn¹ tajemnic¹, ale wystarczy siêgn¹æ
po argument mo¿e bli¿szy owemu „prostemu cz³owiekowi”, tzn. nieskorumpowanemu ob³ud¹ i k³am-
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stwem. Otó¿ sam fakt, ¿e Wa³êsa przegra³ wybory
prezydenckie z Aleksandrem Kwaœniewskim œwiadczy o tym, jak go ocenia³a wiêksza czêœæ spo³eczeñstwa. Po prostu ludzie nie rozumieli, o czym on mówi.
Ostatnio wyczyta³em w jakiejœ gazecie, ¿e p. Wa³êsa
nie martwi siê o to, co o nim pisz¹, bowiem osi¹gn¹³
wszystko, jest noblist¹, ma dwie profesury, o doktoratach hc nawet nie wspominaj¹c. To s¹ argumenty,
którymi mo¿e on siê swobodnie pos³ugiwaæ, a nawet
wyœmiewaæ siê z tych, którzy go na ten „profesorski”
parnas zawiedli. Ale one nie mog¹ nikogo przekonaæ, ani co do tego, ¿e on pokona³ komunizm, ani
te¿, ¿e doprowadzi³ naród i pañstwo polskie do niepodleg³oœci, a tym bardziej, ¿e jest symbolem, (czego?),
w stosunku do którego nie maj¹ zastosowania ¿adne
normy w³aœciwe dla ka¿dego innego cz³owieka. A to,
co siê ostatnio dzieje wskazuje na taki w³aœnie sposób pojmowania samego siebie przez p. Wa³êsê oraz
przez grono ludzi, którzy sk³onni s¹ oceniaæ jego i to,
co siê do niego odnosi, nawet, jeœli wynika to z obiektywnych Ÿróde³ poznania, li tylko w kategoriach symbolu. To zaœ znaczy, i¿ nie fakty, ale wiara jest podstaw¹ s¹dów na temat p. Wa³êsy. Wygl¹da to mniej
wiêcej tak: dokument mówi czarno na bia³ym, ¿e mia³
miejsce okreœlony fakt, ale ja nie wierzê, ¿e to siê
zdarzy³o. Nie potrzeba tu ¿adnego komentarza,
bowiem zdrowy rozs¹dek wystarczy, by siê przed
takim myœleniem obroniæ.
Argument u¿ywany lub raczej nadu¿ywany
przez fanów p. Wa³êsy, to powo³ywanie siê na jego
status symbolu. To pojêcie powinno tak¿e byæ odpowiednio wyjaœnione, by mo¿na go by³o bezpiecznie u¿ywaæ. Bo w koñcu, czego symbolem mo¿e on
byæ? Najpierw mo¿e siêgnijmy do arsena³u zas³ug.
A wiêc mo¿e byæ symbolem protestu robotniczego
w Stoczni Gdañskiej w 1980 r. Temu zaprzeczyæ nie
mo¿na, a nawet nikt tego uczyniæ nie chce. Mo¿na
go nazywaæ w tym kontekœcie bohaterem narodowym, ale tytu³ ten nie daje jeszcze atrybutów mêdrca. Gdyby p. Wa³êsa poprzesta³ na przywództwie
zwi¹zkowym, mia³bym dziœ piêkny ¿yciorys i w¹tpiê,
czy by grzebano w jego papierach, by zweryfikowaæ
go w³aœnie jako symbol. Bo symbol musi byæ bez
ale. Tymczasem to, do czego dziœ doszli historycy,
podejmuj¹c trud, którego rozmiar mo¿e oceniæ tylko
historyk, sam konfrontowany z podobnymi zadaniami, staje siê tak¿e tworzywem dla konstruowania
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jakiegoœ symbolu kojarzonego z Wa³ês¹. Jaki to symbol? Tego ju¿ nie musimy nazywaæ po imieniu? Wystarczy powiedzieæ, ¿e jest to symbol zniewolenia
i deprawacji bêd¹cej owocem w³adania komunistycznego. A wiêc tak¿e symbol. Jeœli tak chêtnie staje
siê na cokole tego pierwszego, to, dlaczego ucieka
siê wszelkimi sposobami od tego drugiego postumentu? Trzeba i tam stan¹æ. Ale ktoœ, kto zasmakowa³ w samouwielbieniu, we wprost zdumiewaj¹cym
samochwalstwie i przekonaniu o posiadaniu przez
siebie jakiejœ trudnej do okreœlenia wszechwiedzy,
trudno na to przystaæ. Dlatego pójdzie w zaparte
z nadziej¹, ¿e raz og³upione spo³eczeñstwo, nie potrafi siê z tego stanu wydŸwign¹æ i staj¹c twarz¹
w twarz z faktami, powie mimo to: „nie wierzê”.
Kiedyœ, w historiografii komunistycznej modne by³o

powiedzenie:, „jeœli takie s¹ fakty, to tym gorzej dla
faktów”. Czym¿e ró¿ni siê ta odpowiedŸ czcicieli symbolu, ju¿ nie wiadomo dok³adnie, jakiego, od tamtej,
jak¹ szafowali kiedyœ lektorzy partyjni?
Oczywiœcie nikt nikomu nie zabroni budowaæ
o³tarzyków gdzie i komu zechce, ale wydaje siê
rzecz¹ wysoce niestosown¹, podszyt¹ chamstwem,
jeœli obrzuca siê inwektywami ludzi, którzy podjêli
tak trudn¹, niewdziêczn¹ i nawet niebezpieczn¹ pracê, po to tylko, by prawdy nie pakowano do œmietnika. Jeœli to robi¹ politycy w obawie o w³asn¹ skórê,
to mamy do czynienia z obron¹ w³asn¹ per fas et
nefas. Jeœli w tym chórze œpiewaj¹ tak¿e historycy,
to sprzeniewierzaj¹ siê zawodowi, który nie cierpi
k³amstwa, choæ tak czêsto musi znosiæ pomy³ki.
Pomy³k¹ nie jest jednak nazywanie czarnego bia³ym i odwrotnie.

Marek Kopaczyk

¯AGIEW – „GESTAPO ¯YDOWSKIE”
W nagonce na Polskê, oskar¿anej przez œrodowiska ¿ydowskie o wspó³pracê z nazistami wiedzie
pierwszeñstwo diaspora amerykañska. Z incydentalnych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce podczas okupacji
robi siê aferê na ca³y œwiat. Dlatego nie dziwi mnie fakt
historycznej ignorancji jak¹ nasi¹kniêta jest m³odzie¿
w USA i nie tylko. Mityczna nazwa „naziœci” przypisywana Polakom ju¿ przylgnê³a do mnie i moich rodaków. Choæ jak podaje „Polska wspó³czesna” Paw³owskiego, Bystronia i Peretiakowicz z 1936 roku, gdzie
na str. 189 czytamy (pisownia oryginalna): „Geneza
w³adzy Hitlera w Niemczech nosi z punktu widzenia
formalnego charakter legalny i demokratyczny
(pogrubienie M.K.). Wybrany przez naród niemiecki Prezydent Hindenburg powo³a³ w styczniu 1933r. Hitlera
na kanclerza Rzeszy. Parlament uchwali³ w styczniu
1934 r. ustawê, która udzieli³a rz¹dowi Hitlera pe³nomocnictw, nieograniczonych co do treœci i co do czasu. W sierpniu 1934 r. wysz³a ustawa o po³¹czeniu funkcyj Prezydenta z funkcjami kanclerza Rzeszy. Ustawa
ta zosta³a oddana pod plebiscyt i zatwierdzona
przez naród niemiecki ogromn¹ wiêkszoœci¹
g³osów (38 miljonów „tak”, 4 miljony „nie”)” (pogrubienie M.K.). Proszê zwróciæ uwagê na zaznaczony
tekst. Czy to „naziœci” brali udzia³ w plebiscycie, a mo¿e
krasnoludki, czy jednak Niemcy? Takiej historii nie chc¹
uczyæ „autorytety”. Poni¿sze fakty te¿ mog¹ nie jednego zaszokowaæ, ale niestety fakt pozostaje faktem.
I je¿eli komuœ siê to nie spodoba, to prawdy nigdy siê
nie wyma¿e. K³amstwo prêdzej czy póŸniej i tak wyjdzie.
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Trudnym do zrozumienia staje siê hañbi¹cy fakt
masowej kolaboracji spo³ecznoœci ¿ydowskiej ze
swymi hitlerowskimi mordercami. Wyra¿a³o siê to
przede wszystkim w sumiennym i skrupulatnym wykonywaniu wszystkich zaleceñ Niemców przez przesz³o
6 tysiêcy urzêdników gminy ¿ydowskiej, ponad 2500
policjantów ¿ydowskich i oko³o 800 pracowników
Gestapo – ¯ydów posiadaj¹cych legitymacjê i broñ1.
Gestapo ¿ydowskie nosi³o nazwê ¯ydowska Gwardia
Wolnoœci, wystêpowa³a pod kryptonimem „Die Fackel”
(¯agiew). G³ówna siedziba mieœci³a siê przy ulicy Leszno 132. Powo³ana zosta³a pod koniec 1940 r. przez
¿ydowski referat Gestapo z cz³onków „grupy 13” do
infiltrowania ¿ydowskich i polskich organizacji podziemnych, w tym tak¿e Polakom nios¹cym pomoc ¯ydom.
Pozostawa³a w œcis³ej konspiracji udaj¹c grupê przemytnicz¹, dziêki czemu mog³a kontrolowaæ kana³y przerzutu ¿ywnoœci do getta. Wed³ug ró¿nych relacji zajmowa³a siê te¿ szmalcownictwem, tropi¹c i wydaj¹c
Niemcom ¯ydów ukrywaj¹cych siê w aryjskiej czêœci
Warszawy3. Agenci ¯agwi, uznawani byli przez okupanta niemieckiego za najbardziej wartoœciowych;
posiadali wydane przez Gestapo pozwolenie na broñ.
Na czele tej ludobójczej organizacji sta³ Abram
Gancweich, który urodzi³ siê w 1904 roku, pracowa³
jako publicysta, do Polski przyby³ z Austrii w roku 1936.
By³ gor¹cym rzecznikiem stworzenia w jednym z zamorskich krajów autonomicznego miejsca osiedlenia
siê ¯ydów pod opiek¹ III Rzeszy, której zwyciêstwo
uwa¿a³ za nieuniknione. W getcie warszawskim, by³
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jawnym wspó³pracownikiem w s³u¿bie SiPO (Sicherheitspolizei, Gestapo) stwarza³ pozory, które mia³y mu
zapewniæ alibi i uchroniæ od nienawiœci wspó³rodaków,
w tym celu wspomaga³ niektóre instytucje dobroczynne, g³oduj¹cych literatów, muzyków, aktorów4.
Przylgnê³a do nich nazwa „trzynastka”, od numeru siedziby. „Grupa 13” ukrywa³a siê pod wieloma nazwami (aby ukryæ swoja prawdziw¹ dzia³alnoœæ), jedna z nich brzmia³a Urz¹d do Walki ze Spekulacj¹, który to Urz¹d mia³ oficjalnie na celu zwalczanie przemytu oraz spekulacji, a faktycznie kontrolowa³a dzia³alnoœci Judenratu (starszyzny ¿ydowskiej) oraz infiltrowa³a
podziemne organizacje antyniemieckie dzia³aj¹cych
w getcie. Posiada³a w³asne uniformy, a nawet wiêzienie5. Co ciekawe ten Urz¹d penetrowa³ wszystkie niemal instytucje dzia³aj¹ce w getcie, nie wy³¹czaj¹c miêdzy innymi Komisarycznego Zarz¹du Nieruchomoœci,
sektora religijnego, instytucji m³odzie¿owych, kulturalnych, tzw. „Pogotowia Ratunkowego” itd.6 Po zd³awieniu powstania w getcie warszawskim oko³o 300 cz³onków organizacji „¯agiew” mieszka³o nadal na terenie
Gestapo w Alei Szucha. Byli wykorzystywani, jako psy
goñcze do wykrywania ¯ydów przechowywanych
w Warszawie i ich opiekunów oraz komórek polskich
ugrupowañ podziemnych. Do najbardziej „zas³u¿onych”
w dzia³alnoœci gestapowskiej obok Gancweicha nale¿eli: kpt. Dawid Szternfeld z £odzi, z-ca Gancwieicha
Zelik Heller z £odzi, kierownik tzw. „czternastki” przy
ulicy Leszno 14, Moritz Kon z £odzi. Wszyscy oni byli
zausznikami szefa referatu ¿ydowskiego Gestapo Karola Brandta. Poza nimi w dzia³alnoœci gestapowskiej
swoj¹ gorliwoœci¹ „wyró¿niali” siê: Dawid Szterfeld
z £odzi, adwokat Lewin z Warszawy, Leon Skokowski
z £odzi, Wolf Szymkiewicz z Radomia, redaktor
M. Lejzerowicz, dr Feldszuk, adwokat Kleinweschster,
adwokat Bramson, dr Streta, adwokat Reszel, adwokat Stoter, adwokat Boraks, Johuda Warszawiak, Kalz
Bialer, Rajchman, Mendel, Kamer, Hemigel, Adam
¯urawin, Lidia Radziejewska i Lolek Kosowski. Ta ostatnia trójka (¯urawin, Radziejewska i Kosowski) by³a równie¿ organizatorami ohydnej akcji p.n. „Hotel Polski”,
polegaj¹cej na tym, i¿ og³oszono, ¿e ka¿dy ¯yd, który
posiada paszport zagraniczny lub nabêdzie go u wymienionej trójki „organizatorów”, bêdzie móg³ wyjechaæ
za granicê. Z oko³o 2000 bogatych ¯ydów czêœæ wypuszczono, resztê ograbiono i wymordowano. ¯aden
z „organizatorów” ¿yj¹cych w Izraelu (m.in. dr Weichert,
Hilfstein, Gancweich), b¹dŸ w USA (¯urawin) nie zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci7.
Poni¿szy tekst; jest jednym ze œwiadectw dzia³alnoœci i walki z t¹ kolaboracyjn¹ organizacj¹. Jest to
fragment ksi¹¿ki „¯ycie codzienne warszawskiego getta” autorstwa Tadeusza Bednarczyka. Autor (p³k. WP)
od stycznia 1940 r. kierowa³ Wydzia³em ds. Mniejszoœci Narodowych i Pomocy ¯ydom przy K.G.
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Organizacji Wojskowej. By³ inicjatorem pierwszych
zbrojnych grup w getcie warszawskim, osobiœcie przyczyni³ siê do powstania ¯ydowskiego Zwi¹zku Wojskowego zwalczaj¹cego siatki konfidentów i nazistowskich
kolaborantów. W getcie po raz ostatni przebywa³ noc¹
z 30 kwietnia na 1 maja dostarczaj¹c amunicjê walcz¹cym powstañcom.
Od wiosny 1942 r. kontaktowa³em siê bli¿ej
z sekcj¹ wywiadu ¯ZW (¯ydowski Zwi¹zek Wojskowy
– podziemna organizacja ¿ydowskiego ruchu oporu.)
st¹d moja dobra znajomoœæ tego zagadnienia. Policja
¿ydowska i Zarz¹d Gminy, zas³u¿yli sobie na miano
zdrajców. Nikt i nic ich nie mo¿e obroniæ ani wyt³umaczyæ ich postêpowania. Istnia³o ponadto szereg ¿ydowskich placówek gestapowskich, podleg³ych bezpoœrednio kierownikowi referatu ¿ydowskiego w gestapo –
Karlowi Brandtowi, mieœci³y siê one m.in. przy ul. Leszno 13 i Leszno 14. Sprawy te by³y ju¿ czêœciowo omawiane w ró¿nych pracach wydanych przez ¯IH (¯ydowski Instytut Historyczny) choæ np. as „13” i „¯agwi” kpt.
Dawid Sternfeld nie doczeka³ siê jeszcze miejsca w pisanej historii. Bardzo ma³o napisano dotychczas o kierownictwie ¿ydowskich „szopów”, czy o kierownikach
ró¿nych oddzia³ów w „szopach” niemieckich. Nikt dot¹d prawie nie wspomnia³ o takim – zdawa³oby siê –
niewiarygodnym fakcie, ¿e dzia³a³a wewn¹trz getta doœæ
du¿a grupa ¿ydowskich szmalcowników. Czyhali oni
na Polaków nielegalnie przedostaj¹cych siê z pomoc¹
do getta, aby wymusiæ od nich okup. Tymi szmalcownikami byli g³ównie ¿ydowscy szmuglerzy, wœród których dominowali tragarze, oraz – dzia³aj¹cy z nimi
w zmowie – niektórzy ¿ydowscy policjanci. (....)
Kolaboracja i zdrada wœród ¯ydów, przybra³a
wiêksze rozmiary z chwil¹ zamkniêcia getta i powo³ania do ¿ycia ¿ydowskiej policji porz¹dkowej. Na o wiele wy¿szym szczeblu zdrady w³asnego narodu, stali
¿ydowscy agenci gestapo, jedna ich siedziba znajdowa³a siê przy Leszno 14, gdzie szefami byli Kohn i Heller
(zausznicy Karla Brandta) a druga przy Leszno 13.
T¹ drug¹ placówk¹ dowodzi³ Gancweich i kpt. Dawid
Sternfeld. Leszno 14 zakamuflowane by³o jako przedsiêbiorstwo przemys³owe m.in. ich by³y tramwaje
konne zwane konhellerkami, zaœ Leszno 13 jako
placówka policji przemys³owej wystêpuj¹cej pod ró¿nymi nazwami np. Urz¹d do Walki z Lichw¹ i Spekulacj¹, albo Urz¹d Kontroli Miar i Wag, Oddzia³ Rzemios³a i Handlu, Biuro Kontroli Plakatów, Oddzia³ Pracy
Przymusowej a nawet Pogotowie Ratunkowe i inne.
Wed³ug naszej obserwacji, specjalnie o¿ywion¹, szerok¹ i szkodliw¹ dzia³alnoœæ prowadzi³a ta ostatnia,
zwana popularnie „trzynastk¹”. Spoœród specjalnie dobranego elementu z „trzynastki”, i osobistych agentów
Brandta, powsta³a w koñcu 1940 roku organizacja
„¯agiew”. Organizacja ta dosta³a zadanie penetrowania wszystkich przejawów ¿ycia w getcie, z agendami
gminy w³¹cznie. Mia³a obserwowaæ szczególnie akcjê
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zorganizowanego szmuglu, by w ten sposób rozpoznaæ Ÿród³a polskiej pomocy dla getta i t¹ drog¹ dojœæ
do organizacji konspiracyjnych, wspieraj¹cych getto.
Autor by³ bodaj¿e pierwszym, który zwróci³ uwagê na
dzia³alnoœæ Sternfelda i „¯agwi”. (...)
(...) Zauwa¿yliœmy, ¿e „¯agiew” prowadzi równie¿
przemyt ¿ywnoœci, a w³aœciwie tylko go udaje, przy przerzucaniu bowiem ich transportów, zawsze widzia³o siê
w pobli¿u policje granatow¹ lub nawet patrol ¿andarmerii dla asekuracji, chcieli zatem wobec ¯ydów graæ
rolê grupy o charakterze przemytniczo-konspiracyjnym.
Pozyskawszy t¹ drog¹ zaufanie niektórych naiwnych
ludzi, usi³owali montowaæ rzekomo jak¹œ organizacjê
wojskow¹. Zdradzi³y ich jednak kontakty ze Sternfeldem i z jednym z jego oficerów w stopniu podporucznika. Zdo³ali pocz¹tkowo wci¹gn¹æ do tej organizacji kilkudziesiêciu m³odych ludzi. Tych nowo zwerbowanych
¯ZW uprzedza³ o prawdziwych celach „¯agwi” i du¿o
uczciwych – zdo³ano z niej wycofaæ. Ci , co pozostali
na s³u¿bie – pomimo ostrze¿eñ – ponieœli zas³u¿on¹
karê. A „¯agiew” iloœciowo ros³a, dawa³a korzyœci materialne.
Pierwsze uderzenie w „¯agiew” odby³o siê na
prze³omie 1940/41 roku. Po zastrzeleniu, b¹dŸ zabiciu
no¿em kilku jej cz³onków, organizacja rozlecia³a siê
i przesta³a przejawiaæ sw¹ dzia³alnoœæ. Drugi rzut
„¯agwi”, przyst¹pi³ jednak do pracy wiosn¹ 1941 roku,
bowiem Niemcy ¿¹dali istnienia tej organizacji. Po rozpoznaniu ich dzia³alnoœci, ¯ZW i kilku oficerów OWKB przyst¹pi³o w drugiej po³owie 1941 roku do ponownego uderzenia, czêœciowo tylko skutecznego. Pojedynczych gorliwych ¿agwistów zlikwidowano w miêdzyczasie. W maju 1942 roku autor otrzyma³ rozkaz
z Komendy G³ównej w³¹czenia siê do koñcowego etapu akcji likwidacyjnej „¯agwi”, do pracy wywiadowczej
wewn¹trz getta. Praca „¯agwi” przybra³a wtedy bowiem
doœæ niebezpieczne rozmiary. Wpad³o wówczas i zosta³o aresztowanych kilku szeregowych cz³onków ¯ZW.
Widaæ by³o, ¿e ¿agwiœci wêsz¹ coraz skuteczniej.
Wpad³ w koñcu – póŸn¹ wiosna 1942 roku – Kosieradzki, a z nim podrêczny magazyn broni.
A¿eby nie demaskowaæ siê w oczach getta kontaktami z „trzynastk¹” lub Befehlstelle Karla Brandta
(¯elazna 103), „¯agiew” udoskonali³a metody swej pracy. Agenci „¯agwi” zaczêli przekazywaæ meldunki i donosy swym mocodawcom nie w getcie, a w kilku punktach rozrzuconych w Warszawie. Znajdowa³y siê one
miêdzy innymi na Poczcie G³ównej, w kawiarni Rival
(Plac na Rozdro¿u, w pobli¿u Al. Szucha), oraz w sklepie z tekstyliami, mieszcz¹cym siê przy ul. Mazowieckiej 7, na I piêtrze od frontu. ¯ydowscy agenci gestapo
chodzili do pracy na tzw. placówki i w drodze powrotnej do getta sk³adali tam swoje meldunki. Wielu z nich
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mia³o nawet specjalne przepustki, uprawniaj¹ce do
swobodnego poruszania siê po terenie ca³ej Generalnej Guberni, gdy¿ jako fachowcy byli u¿ywani do prac
tak¿e w innych miastach, np. niejaki Meryn z Sosnowca czy Grajer by³y fryzjer i restaurator z Lublina, znany
zausznik Hoeflego, œci¹gniêty przez niego do Warszawy w lipcu 1942 roku. Mieli oni wydane przez gestapo
pozwolenia na broñ, w ok³adkach koloru p¹sowego
oraz pistolety s³u¿bowe, co zosta³o stwierdzone ju¿
w koñcu 1940 roku, przy likwidacji pierwszego rzutu
„¯agwi”. Likwidacja drugiego rzutu trwa³a ca³y rok i chocia¿ przynosi³a raz wiêksze, raz mniejsze efekty, to jednak nie zosta³a zakoñczona. Likwidacjê trzeciego rzutu przerwa³a latem 1942 roku wielka akcja likwidacyjna Hoeflego (22.07 do 13.09.1942)
Za okres likwidacji czwartego rzutu „¯agwi” nale¿y przyj¹æ czas od wrzeœnia 1942 do kwietnia 1943.
Niedobitki „¯agwi” trudni¹ce siê szmalcownictwem, by³y
likwidowane przez OW-KB nawet w czasie Powstania
Warszawskiego, jak np. Bursztyn-Wisniewski, dyrektor szopu Hoffmana. Wypada dodaæ, ¿e w tym okresie
oko³o 300 ¿agwistów i agentów gestapo mieszka³o stale
na terenie budynku gestapo w al. Szucha 11, sk¹d
wychodzili „do pracy” w Warszawie, b¹dŸ na wyjazdy
terenowe, gdzie pod szyldem przeœladowanych ¯ydów
wœlizgiwali siê do oddzia³ów partyzanckich dla ich rozpoznawania i wydawania; specjalizowali siê oni w tropieniu ¯ydów w aryjskiej czêœci Warszawy. Dostêp do
nich i ich likwidacja by³y bardzo trudne. (...)
(...)
(...) Chocia¿ akcje ¯ZW i ¯OB (¯ydowskiej Organizacji Bojowej) mobilizowa³y ludzi zdrowych moralnie,
to jednak nie prze³ama³y otêpienia i zastraszenia ogó³u spo³ecznoœci getta. Bazuj¹c na takiej postawie ¯ydów
„¯agiew”, nie zosta³a – niestety – rozbita doszczêtnie.
Wszelkiego rodzaju uderzenia ¯ZW w tê organizacjê
mia³y szczególne nasilenie po akcji styczniowej 1943
roku i trwa³y a¿ do samego powstania w getcie. W czasie powstania uda³o siê ¿o³nierzom ¯ZW i ¯OB dopaœæ i zlikwidowaæ jeszcze kilku zdrajców, lecz du¿o
ich zosta³o, czego dowodem m.in. by³y wydane Niemcom bunkry bojowców, w tym i Anielewicza, co potwierdzili mi sami ¯ydzi. „Praca” ocala³ych ¿agwistów nie
skoñczy³a siê z upadkiem powstania. Byli oni Niemcom nadal potrzebni. Tym razem do pomocy w wy³apywaniu ¯ydów ukrywaj¹cych siê nie tylko w Warszawie, ale i w ca³ej Generalnej Guberni. ¯agwiœci byli te¿
wykorzystywani przez gestapo, jako prowokatorzy,
wdzieraj¹cy siê podstêpnie w szeregi polskich organizacji podziemnych. To w³aœnie m.in. ¿agwiœci i inni
¿ydowscy szmalcownicy i zdrajcy, byli winni wiêkszoœci œmierci ukrywaj¹cych siê ¯ydów, a tym samym winni
byli œmierci ukrywaj¹cych ich Polaków.
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Dnia 21 lutego 1943 roku wykonano na kilku
¿ydowskich gestapowcach wyroki œmierci, na Leonie
Skosowskim („Lolek” – zosta³ wtedy ranny), Pawle W³odowskim, Areku Weintraubie, Chaimie Mangelu i Lidii
Radziejowskiej. Dnia 28 kwietnia 1943 roku na ul. Warmiñskiej zlikwidowano Luftiga – ¯yda, agenta gestapo, który pracowa³ jako t³umacz w warsztacie kolejowym na Pradze.
Iloœæ ¯ydów – agentów gestapo by³a tak du¿a, ¿e
dzia³alnoœæ ich zaczê³a obejmowaæ nie tylko dzielnicê
aryjsk¹ Warszawy, ale i ca³¹ Generaln¹ Guberniê. Stali
siê oni szczególnie niebezpieczni przez perfidne przybieranie maski ludzi przeœladowanych i szukaj¹cych
pomocy u Polaków. Zdrajcy ci, szybko zaczêli zape³niaæ listy zdemaskowanych agentów gestapo, zestawiane przez Armiê Krajow¹ i inne polskie organizacje.
Wyroki na nich zaczê³y siê sypaæ na terenie ca³ej
Generalnej Guberni.
Wiadomo nam by³o o dzia³aniu zdrajców we
wszystkich skupiskach ¿ydowskich. Np. w Krakowie
dzia³ali dwaj znani agenci gestapo – ¯ydzi – Zeligner
i Forster. Forster zdo³a³ nawet zmontowaæ szeroko rozga³êzion¹ siatkê konfidentów.
Po likwidacji getta krakowskiego (23 marca
1943) pojawi³y siê jesieni¹ 1943 roku w Krakowie, dwie
zorganizowane grupy gestapo, rekrutuj¹ce siê z ¯ydów.
Specjalizowa³y siê one w wykrywaniu ukrywaj¹cych
siê ¯ydów w tzw. aryjskiej czêœci miasta. Pierwsz¹
tak¹ zbrodnicz¹ grupê stanowili: Diamand, Julek Appel, Natan Weissman i Stefania Brandstatter-Poklewska, a drug¹: Forster, Marta Purec-Porzecka, Rosen,
Goldberg, Loeffler, Kleinberger, Kerner, Pacanower,
Rotkopf, Taubman, Weininger i wielu innych. Wiêkszoœæ
z nich – jako w koñcu bezu¿ytecznych – zlikwidowa³o
gestapo.
W koñcu sami Niemcy mieli ich doœæ i 24.05.1942
roku urz¹dzili nocn¹ rzeŸ kierownictwu „13”. Szefowie
Gancweich i Sternfeld uratowali siê ucieczk¹, ale zabici zostali ich najbli¿si wspó³pracownicy: Lewin, Mendel, Gurwicz, kuzyn Gancweicha Szymonowicz. Po tym
sprawa przycich³a i ¿ydowska policja nadal pe³ni³a zdradzieck¹ s³u¿bê. Dotarcie do takich z wyrokiem by³o
bardzo trudne, dlatego przewa¿nie do¿yli do 1943 roku.
Mniej wa¿ni zdrajcy szybciej doczekiwali siê kary. Np.
by³y bokserski mistrz Polski Rotholc – popularny „Szapsio” tak dokuczy³ ludziom sw¹ pa³k¹ policjanta, ¿e na
proœbê samych ¯ydów dosta³ karê ciê¿kiej ch³osty, któr¹
egzekwowa³ na nim cz³onek mojego oddzia³u Teodor
Niewiadomski. W zestawieniu z nim, biedacy id¹cy
podczas akcji Hoeflego dobrowolnie na œmieræ, te¿ dla
mira¿u chwilowego szczêœcia, tylko w postaci bochenka
chleba i kilograma marmolady, stanowili razem obraz
z najkoszmarniejszych snów. (...)

Numer 9-10, 2008

(...) Pora na wstêp zbilansowaæ iloœæ zdrajców
z getta warszawskiego. By³o ich co najmniej 10 000
osób. Z tego w policji by³o (rotacyjnie) oko³o 2500. Specjalnych agentów Gestapo i „¯agwi” by³o ponad 1000
osób. W kolaboracyjnej Gminie ¯ydowskiej by³o ponad 6000 osób; z tego za szczególnie zdrajczych, bior¹cych udzia³ w specjalnym wyzysku i ekonomicznym
wyniszczeniu narodu, w wyniszczaniu przesiedleñców
i skazywaniu ich na œmieræ g³odow¹ uwa¿ano co najmniej 2500 osób. Te 10 000 stanowi³o w 1940/41 ca
2% ogó³u spo³ecznoœci getta; zaœ w skali krajowej dochodzi³o do tego dziesi¹tki tysiêcy ludzi, gdy¿ byli oni
w ka¿dym getcie. Wywodzili siê oni ze sfer zamo¿nych,
plutokracji, inteligencji, du¿o pracowników policji.
Im mniejsze getto tym procent zdrajców wiêkszy. Nie
ma mo¿noœci ustalenia ich liczby, skoro sami ¯ydzi i ¯IH
ich ukrywaj¹, skoro Kneset w 1950 roku uchwali³ nie
poci¹ganie ich do odpowiedzialnoœci karnej. To jest niemoralne! (...)8 Nic dodaæ nic uj¹æ.
Ciekawy jestem czy moja 7-letnia córka Kamilka,
która zaczê³a w tym roku edukacjê bêdzie siê uczyæ
o tej kolaboracyjnej organizacji ¿ydowskiej, czy tylko
bêd¹ jej wpajaæ o „kolaborantach Polakach” i ich „wyssanym z mlekiem matki antysemityzmie”?
Przypisy:
1. Por. S. Wysocki, Antypolonizm ¿ydów polskich, Warszawa 2002, s. 16.
2. Por. S. Wysocki, Antypolonizm..., dz.cyt, s. 16.
3. Por. file://localhost/D:/Zagiew%20(organizacja)%20%20BlackWiki.htm
4. Por. Przypis z Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego, opr. M. Fuks, Warszawa 1983, s. 194.
5. Por. file://localhost/D:/Grupa%2013%20BlackWiki.htm
6. Por. Przypis z Adama Czerniakowa dziennik getta…,
dz. cyt., s. 193.
7. Por. S. Wysocki, ¯ydzi w dziejach Polski, Warszawa
1995, s. 146-147.
8. Por. http://www.innyswiat.most.org.pl(15)zagiew.htm
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POLSKA BOGIEM SILNA
Ks. Abp Kazimierz Majdañski

POLSKA JEST MATK¥
Bogu pozostaje pe³nym cz³owiekiem w najtrudniejszych próbach, a¿ do mêczeñstwa.
W ostatecznych wymiarach chodzi tu o starcie
dwóch cywilizacji: cywilizacji ¿ycia z cywilizacj¹
œmierci.

Odpowiedzialnoœæ za Naród*
Obszerne fragmenty artyku³u pt. Czas wielkiej próby
Narodu, „Nasz Dziennik”, 4-5 VIII 2001, s. 16.

Potrzebne nam jest jasne rozeznawanie dobra
i z³a — w ¿yciu osobistym, rodzinnym i narodowym.
Potrzebne s¹ nam drogowskazy, by odró¿niæ drogi
ocalenia od dróg zag³ady. Potrzebne jest to rozeznanie dziœ.
Ocaliæ przymierze Narodu z Bogiem
Mówiê o tym jako uczestnik nies³ychanych
doœwiadczeñ ostatniej wojny i jako œwiadek mêczeñstwa polskich duchownych, którzy zostali skazani na
okrutne tortury i na œmieræ tylko dlatego, ¿e byli
Polakami i kap³anami Chrystusowymi, a niekiedy
nawet zaledwie kandydatami do kap³añstwa (sam
zosta³em aresztowany przez Gestapo jako kleryk
i jako kleryk by³em przez ca³¹ wojnê wiêŸniem
hitlerowskich obozów zag³ady).
Potê¿nie dzia³a³a machina cywilizacji œmierci!
Zanim cywilizacja œmierci objawi swe okrucieñstwo w ca³ej pe³ni, ods³ania swoje oblicze stopniowo.
Jest zwrócona najpierw przeciw Bogu.
Ale przeciw Bogu – znaczy zarazem przeciw
cz³owiekowi.
Œwiadczê o tym, ¿e cz³owiek bez Boga traci
swoje cz³owieczeñstwo. I ¿e cz³owiek wierny Panu
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Ocaliæ Prawdê
Pierwszym zwiastunem cywilizacji œmierci jest
k³amstwo.
Pierwsza pokusa w dziejach cz³owieka opiera
siê na k³amstwie kusiciela. I tak „grzech wszed³ na
œwiat, a przez grzech œmieræ” (Rz 5, 12).
Bo – jak uczy³ Chrystus – szatan jest „k³amc¹
i zabójc¹ od pocz¹tku” (por. J 8, 44).
Tego doœwiadczyliœmy – jak¿e boleœnie! – ju¿
na pocz¹tku i podczas ca³ej naszej drogi obozowej.
Zrozumieliœmy, czym jest totalitaryzm. Zrozumieliœmy, ¿e wszystkie re¿imy totalitarne buduj¹ swoj¹
z³owieszcz¹ potêgê na k³amstwie.
Trzeba wiêc ostrzegaæ: w ¿yciu narodowym
i spo³ecznym wejœcie na drogê k³amstwa oznacza
wejœcie na drogê zag³ady – oznacza opowiedzenie
siê za cywilizacj¹ œmierci.
Po stronie cywilizacji ¿ycia jest prawda.
„Prawda was wyzwoli” (J 8, 32) – mówi Pan Jezus.
Mówi te¿: „Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo prawdzie” (J 18,
37). I jeszcze: „Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem”
(J 14, 5).
B¹dŸmy wierni Prawdzie: Prawdzie Ewangelii
i Prawdzie Bo¿ych przykazañ, które najpe³niej
chroni¹ godnoœæ i szczêœcie cz³owieka. B¹dŸmy
wierni prawdzie historii naszego Narodu.
– Tak siê uratujemy.
Ocaliæ rodzinê i ¿ycie
Ocaliæ rodzinê i ¿ycie – znaczy ocaliæ Polskê.
I odwrotnie. Wypowiedzia³ ostatnio jasno te znane,
ale jakby niedostrzegane prawdy ks. profesor Jerzy
Bajda: „Je¿eli przysz³oœæ ludzkoœci – a wiêc i narodu – idzie poprzez rodzinê (FC 86) – to budzi siê
pytanie niepokoj¹ce: jaka bêdzie nasza przysz³oœæ,
a raczej, czy nasz Naród ma przed sob¹ przysz³oœæ?
Raporty demograficzne œwiadcz¹, ¿e Polska wymiera, z roku na rok nasze spo³eczeñstwo starzeje siê.
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Coraz mniej zawiera siê ma³¿eñstw, coraz mniej
ludzi rozumie sens rodzicielstwa, ulegaj¹c propagandzie wygodnej konsumpcji ¿ycia, bez ¿adnej odpowiedzialnoœci za Naród.
Polityka antyrodzinna oraz kulturowa nagonka
przeciwko rodzinie, propaganda pornografii i zdzicza³ego seksualizmu przynosi swoje zgubne owoce. Aborcja zniszczy³a ¿ycie wiêkszej liczbie naszych
rodaków ni¿ obie wojny œwiatowe. (...) Powa¿ne
autorytety wypowiadaj¹ opiniê, ¿e je¿eli proces ten
dalej siê potoczy Naród zginie” (Ks. J. Bajda, Prawa
narodu a prawa rodziny, „Nasz Dziennik”, 30 VII 2001, s. 10.).
Sprawa jest zarówno nies³ychanie donios³a, jak
i – niestety! – bardzo aktualna. W naszej epoce,
charakteryzuj¹cej siê prawdziwym postêpem w wielu
dziedzinach, wartoœæ ¿ycia ludzkiego zosta³a
zdewaluowana w formie najbardziej drastycznej,
czego œwiadectwem straszliwie wymownym – obok
niszczenia ¿ycia niewinnych dzieci – by³y hitlerowskie obozy koncentracyjne, radzieckie ³agry, zbrodnicze s¹dy wojskowe, a w latach ostatnich – dzia³alnoœæ terrorystyczna, niekiedy rozpoczynana przez
m³odocianych, a nawet dzieci, w stosunku do swych
rówieœników.
Wielokrotnie cytujê za Ojcem Œwiêtym s³owa
Matki Teresy z Kalkuty. Wydaje mi siê, ¿e trzeba je
powtórzyæ tak¿e i obecnie. Mówi³a w czasie Konferencji ONZ w Kairze: „Wiele razy powtarzam –
i jestem tego pewna – ¿e najwiêkszym niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Je¿eli matce wolno zabiæ w³asne dziecko, có¿
mo¿e powstrzymaæ ciebie i mnie, byœmy siê nawzajem nie pozabijali?” Matka Teresa z Kalkuty, Oddajcie mi nie chciane dzieci [8 IX 1994], „L'Osservatore
Romano” wyd. poi. 1994, nr 11, s. 49. S³owa skierowane do uczestników Miêdzynarodowej Konferencji ONZ nt. Zaludnienia i Rozwoju, która mia³a miejsce w Kairze w 1994 roku. Papie¿ Jan Pawe³ II
zacytowa³ te s³owa w Kaliszu 4 VI 1997 r.
Zanegowaniem wartoœci ¿ycia ludzkiego odznaczaj¹ siê niekiedy nawet wspó³czesne uchwa³y
parlamentarne.
Ostrzega wiêc Jan Pawe³ II bardzo stanowczo:
„W œwiadomoœci zbiorowej te zamachy na ¿ycie trac¹
stopniowo charakter «przestêpstwa» i w paradoksalny sposób zyskuj¹ status «prawa», do tego stopnia, ¿e ¿¹da siê uznania ich pe³nej legalnoœci przez
pañstwo, a nastêpnie wykonywania ich bezp³atnie
przez pracowników s³u¿by zdrowia”(EV 11).
We wszystkich tych zjawiskach ujawnia siê
ogólne za³o¿enie œmiercionoœnych ideologii: wolno
klasyfikowaæ ludzi na maj¹cych prawo do ¿ycia
i tego prawa pozbawionych. Przejawem takiego
sposobu myœlenia jest równie¿ rozpowszechniaj¹ce siê
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ostatnio, a nawet legalizowane, zjawisko eutanazji.
Najpowszechniej jednak ci¹gle ta podstawowa antyhumanistyczna zasada w sposób drastyczny dyskryminuje dzieci nienarodzone.
Tak oto – uczy Jan Pawe³ II – „twierdzenie, ¿e
[nasza] cywilizacja sta³a siê, pod pewnymi wzglêdami, «cywilizacj¹ œmierci», w tym punkcie zyskuje swe
szczególne potwierdzenie”(LdR 21).
Mówi³ te¿ do nas Ojciec Œwiêty: „Naród, który
zabija w³asne dzieci, staje siê narodem bez przysz³oœci”. I doda³: „Wierzcie mi, ¿e nie by³o mi ³atwo
to powiedzieæ z myœl¹ o moim Narodzie. Bo ja pragnê dla niego przysz³oœci, wspania³ej przysz³oœci”
Por. Jan Pawe³ II, Rodzina wspólnot¹ ¿ycia i mi³oœci, Homilia podczas Mszy Œwiêtej przed Sanktuarium Œwiêtego Józefa w Kaliszu, n. 3, „L'Osservatore Romano”, wyd. poi. 1997, nr 7, s. 35.
Œwiadectwo i modlitwa
Wa¿ne jest, byœmy oddychali Prawd¹. I wa¿ne
jest, byœmy g³osili Prawdê. Nie wolno milczeæ
wobec z³a. Pan Jezus mówi:
„Bêdziecie Moimi œwiadkami” (Dz 1,8).
Mamy œwiêty obowi¹zek broniæ praw Boga
i praw cz³owieka, zw³aszcza zaœ jego podstawowego prawa do ¿ycia.
Mo¿e brak nam nadziei? – „Miejcie odwagê.
Jam zwyciê¿y³ œwiat” (J 16, 33) – mówi do nas Pan
Jezus. Ale mówi te¿: „Beze Mnie nic uczyniæ nie
mo¿ecie” (J 15, 5).
Potrzebne jest wiêc wielkie b³aganie zanoszone do Boga.
Przed laty w Polsce by³a znana modlitwa,
u³o¿ona w Instytucie Studiów nad Rodzin¹ w £omiankach, uznana przez Episkopat za szczególnie trafn¹,
nawet jako modlitwa powszechna. Mo¿e warto przypomnieæ jej s³owa, na nowo dziœ aktualne. Niech
s³u¿¹, skoro rodz¹ siê w Polsce bardzo potrzebne
przedwyborcze oœrodki modlitwy za Naród.
Modlitwa za Naród
Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny, Œwiêty a Nieœmiertelny
– zmi³uj siê nad nami!
Od fa³szu i zdrady
– zachowaj nas Panie!
Od wypaczania sumieñ ludzkich
– zachowaj nas Panie!
Od fa³szywej i zgubnej wolnoœci
– zachowaj nas Panie!
Od przelewania krwi bratniej
– zachowaj nas Panie!
My, grzeszni, Ciebie Boga prosimy,
przez Mêkê Syna Twojego, a Pana naszego,
Jezusa Chrystusa,
przez nieustanne wstawiennictwo Maryi,
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Królowej i Matki naszej:
Od bezbo¿nictwa
– wybaw nas Panie!
Od grzechów dzieciobójstwa
– wybaw nas Panie!
Od ka¿dego zamachu na ¿ycie ludzkie
– wybaw nas Panie!
Od grzechów rozwi¹z³oœci i bezwstydu
– wybaw nas Panie!
Od wszelkich zasadzek szatañskich
– wybaw nas Panie!
Wszyscy Œwiêci Anio³owie,

wszyscy Œwiêci nasi Bracia i Siostry w niebie
i Wy wszyscy, którzyœcie polegli œmierci¹
mêczeñsk¹ za chrzeœcijañsk¹ wiarê œwiêt¹
i za Ojczyznê nasz¹.
wzywamy Waszej pomocy dla uproszenia Mi³osierdzia Bo¿ego,
by by³y od nas dalekie z³e myœli i z³e uczynki,
obra¿aj¹ce Stwórcê, niszcz¹ce Naród
i nas samych.
My, grzeszni. Ciebie, Bo¿e, przepraszamy!
My, grzeszni. Ciebie, Bo¿e, prosimy:
PrzyjdŸ Królestwo Twoje!

Od redakcji N/O: Drukujemy fragmenty z wiêkszej ca³oœci pt. „Ojczyzna jest Matk¹”. Powy¿szy tekst i poprzednie w numerze 5-6/2008 i 7-8/2008 pochodz¹ z rozdzia³u VIII „Czas próby polskich sumieñ”.
Fundacja “Pomoc Rodzinie”
Instytut Studiów nad Rodzin¹ UKSW
ul. Baczyñskiego 9, 05-092 £omianki
ul. Baczyñskiego 9, 05-092 £omianki
tel.: +48 (22) 751 50 55
tel.: +48 (22) 751 38 99
e-mail: fpr@fpr.pl
e-mail: isnr@uksw.edu.pl
internet: www.fpr.pl
internet: www.isr.org.pl

Kazimierz Józef Wêgrzyn

B¹dŸ Jezu mi³osierny dla mego Narodu
o Jezu tak bardzo chcia³bym zobaczyæ ten dzieñ
gdy wokó³ Twego tronu stanie Naród ca³y
i ju¿ nas nie podziel¹ k³amstwa oraz grzechy
pójdziemy zjednoczeni w blasku Twojej chwa³y

i d³ugo jeszcze bêdzie p³yn¹³ œpiew radoœci
z³oty kurz siê krzy¿ami u³o¿y wzd³u¿ drogi
które znakiem cudownym zostan¹ na niebie
i dom bêdziemy omiataæ z niewiary i trwogi

nad Krakowem za³opocz¹ królewskie chor¹gwie
jak dawniej gdy wraca³y ze zwyciêskim szumem
i dzwony bêd¹ p³akaæ z radoœci zwyciêstwa
i poniesiemy w sercu modlitwê i dumê...

i pójdzie przez Ojczyznê przes³anie wolnoœci
bo ci co ¿yli w k³amstwie pojm¹ polskie dzieje
gdy wstanie z groŸnym szmerem ta burza sumienia
to Duch Bo¿y jak wicher Ojczyznê przewieje

przez Jachówke Szczyglice Wawel wprost do nieba
obsypuj¹c ró¿ami Jezu Twe o³tarze
z g³oœnym larum które strwo¿y ju¿ ostatnich wrogów
przejd¹ Twoje chor¹gwie w modlitewnym gwarze

obym tylko zobaczy³ Jezu Twoj¹ chwa³ê
i Naród co wyjedna królowanie Twoje
b¹dŸ Jezu mi³osierny dla mojej Ojczyzny
chcia³bym przed Tob¹ stan¹æ z dum¹ i spokojem...

Polska bêdzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bo¿ej. Maryja obroni œwiat od zag³ady zupe³nej. (...) Ca³ym sercem wszyscy niech siê zwracaj¹ z proœb¹ do Matki Najœwiêtszej o pomoc i opiekê
pod Jej p³aszczem. (...) Nast¹pi wielki tryumf Serca Matki Bo¿ej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad œwiatem przez Polskê. (...) Szliœmy z ró¿añcem i pójdziemy z ró¿añcem, bo z Matk¹ Bo¿¹
idziemy w lepsz¹ przysz³oœæ.
S.B. Kardyna³ August Hlond
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100-lecie POŒWIÊCENIA KOŒCIO£A „NA PUSZCZY”
I. Kilka s³ów wprowadzenia.
W obecnym roku odpust ku czci œw. Jana
z Dukli odby³ siê w dniach 12-13 VII (12 VII – sobota
„Na Puszczy” i 13 VII – niedziela w klasztorze).
Uroczystoœci „Na Puszczy” przypada³¹ dok³adnie
w ten sam dzieñ, w którym przed stu laty, czyli
w 1908 r. odby³o siê poœwiêcenie nowo wybudowanego koœcio³a, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e wówczas dwunasty
dzieñ lipca wypad³ w niedzielê, a teraz w sobotê.
Wydaje mi siê, ¿e jest to dobra okazja, aby
przypomnieæ nieco z historii „Puszczy”.
Zostan¹ tutaj poruszone sprawy zarówno bezpoœrednio nawi¹zuj¹ce do rocznicy poœwiêcenia
koœcio³a, jak te¿ wi¹¿¹ce siê z ni¹ w sposób trochê
odleglejszy.
II. Krótka historia kaplic „Na Puszczy”.
Zacznijmy mo¿e od pocz¹tku istnienia Pustelni.
Pierwsza kaplica powsta³a tu za spraw¹ Marii Amalii
Mniszchowej, ¿ony Jerzego Mniszcha w³aœciciela
dóbr dukielskich (jej sarkofag znajduje siê w koœciele farnym w Dukli). Trudno jest powiedzieæ, dlaczego Maria Amalia zdecydowa³a siê wybudowaæ
kaplicê dla œw. Jana i dlaczego uczyni³a to w³aœnie
w tym miejscu, w którym jest obecnie. Mo¿liwe, ¿e
wynika³o to z jej czci dla tego œwiêtego oraz, ¿e by³o
zwi¹zane z istniej¹c¹ wœród mieszkañców Dukli
i s¹siednich miejscowoœci tradycj¹, mówi¹c¹ o jego
pustelniczym ¿yciu w okolicznych lasach.
Legenda podaje, ¿e na pocz¹tku 1768 r. œw.
Jan ukaza³ siê we œnie Marii Amalii, pokaza³ jej miejsce, gdzie ¿y³ jako pustelnik i poleci³, aby wybudowa³a tam kaplicê. Odnalezienie go – mimo intensywnych poszukiwañ – nie by³o jednak ³atwe. Uda³o siê
je zlokalizowaæ dopiero w nastêpnym roku. Od razu
te¿ przyst¹piono do budowy i pod koniec sierpnia
1769r. poœwiêcono now¹ – podobno bardzo ³adn¹ –
kaplicê. Obok niej znajdowa³o siê Ÿród³o, z którego
œw. Jan mia³ czerpaæ wodê, a które wkrótce zas³ynê³o jako cudowne.
Ta pierwsza œwi¹tynia, niestety sp³onê³a w roku 1883.
Warto w tym miejscu chyba wspomnieæ o tym,
jakoby kaplica „Na Puszczy” wzniesiona przez Mariê Amaliê Mniszchow¹ by³a drewniana. Dowodem
tego ma byæ m.in. stare zdjêcie, na którym widnieje
taka w³aœnie kaplica.
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Otó¿ wed³ug dostêpnych XVIII–to i XIX-towiecznych dokumentów nie ma nigdzie wzmianki o tym,
aby kaplica Mniszchowej by³a z drewna, natomiast
œwiadectwa te jednoznacznie stwierdzaj¹, ¿e by³a
murowana. Dwa przyk³ady:
1. Kronika klasztoru dukielskiego opisuj¹c uroczystoœæ poœwiêcenia kaplicy „Na Puszczy” w 1769r.
mówi: „„Roku 1769. Opisanie benedykowania
Kaplicy na puszczy, gdzie B. Jan ut fertur (³ac. jak
wieœæ niesie) ni¿ wst¹pi³ do Zakonu, mieszka³.
Z gorliwoœci ku Bogu y B³ogos³awionego Jana
z Dukli Roku 1769 wymurowana kaplica kosztem
Jaœnie Wiel. Jerzego Mnischa Marsza³ka wielkopolskiego”.1 (pogrubienie tekstu pochodzi od autora artyku³u).
2. Dekret wizytacyjny klasztoru dukielskiego
z roku 1856, w którym góra nazywana obecnie Zaœpit
nosi miano Ogrodek stwierdza: „Capella Beati Joannis
Duclani in monte sic dicto Ogrodek est murata ubi B.
Joannes in eremo per tres Annos commoratur est...”
– „Kaplica B³ogos³awionego Jana Duklana na górze
tak zwanej Ogrodek jest murowana, gdzie B³. Jan
w pustelni przez trzy lata przebywa³”2.
Sk¹d wiêc zdjêcie przedstawiaj¹ce drewnian¹
kaplicê „Na Puszczy”?
OdpowiedŸ na to pytanie jest nastêpuj¹ca.
Z roku 1906 pochodz¹ co najmniej dwa œwiadectwa wskazuj¹ce na to, ¿e istnia³a „Na Puszczy”
drewniana kaplica, ale by³a tylko tymczasowa.
W „Ksiêdze pami¹tkowej odwiedzaj¹cych
Pustelniê B³. Jana w Dukli 1905-1929” czytamy m.in.
taki wpis: „Dnia 15/7 906. odprawi³em mszê œw.
w prowizoryczno zbudowanej kaplicy i odjecha³em z Dukli do Sambora na mieszkanie. O. Maksymilian Rutowski by³y wikary”3.
W tej samej ksiêdze, trochê dalej jest kolejny,
podobny wpis: „O. Wojciech Kozubal Zak. O.O. Bernardynów zwiedzi³ puszczê B³. Jana z Dukli po raz
pierwszy i tutaj w kaplicy prowizorycznej odpr.
pierwsz¹ Mszê œw. prosz¹c B³. Jana z Dukli o b³ogos³. w budowie nowej kaplicy i o zdrowie dla siebie. 14/VII 1906”4. Ojciec Wojciech Kozubal pe³ni³
w tym czasie w klasztorze dukielskim obowi¹zki zastêpcy prze³o¿onego.
Wed³ug zdania o. Czes³awa Bogdalskiego,
gwardiana klasztoru dukielskiego w latach 18991903, kaplica Mniszchowej by³a piêkna. Przygl¹daj¹c siê tej, która jest na zdjêciu, trudno powiedzieæ,
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¿eby grzeszy³a piêknem tzn. wyraŸnie widaæ, ¿e jej
konstrukcja jest z grubsza ciosana (np. obraz œw.
Jana na frontonie jest krzywy).
Sk¹d jednak wziê³a siê „Na Puszczy” drewniana tymczasowa kaplica i czemu mia³a s³u¿yæ?
Obecny koœció³ stoi w tym samym miejscu, w którym sta³y dwie poprzednie kaplice. Zanim w 1906r.
zaczêto jego budowê, musiano rozebraæ poprzedni¹
œwi¹tyniê. Potrzebne jednak by³o pomieszczenie, w którym mo¿na by odprawiaæ Msze œwiête i nabo¿eñstwa,
dlatego wzniesiono t¹ w³aœnie drewnian¹ kaplicê.
Kiedy powsta³ nowy koœció³, tymczasowa œwi¹tynia by³a ju¿ niepotrzebna, wiêc j¹ rozebrano. Po tej
doœæ chyba znacznej dygresji, wróæmy jednak do
g³ównego toku myœli.
Po spaleniu siê pierwszej kaplicy – powsta³a
druga – poœwiêcona w 1887r. Jednak nowa budowla w porównaniu z t¹ osiemnastowieczn¹ prezentowa³a siê o wiele skromniej. O. Czes³aw Bogdalski,
w swoim ¿yciorysie œw. Jana pisze na ten temat w nastêpuj¹cy sposób: „...po (...) gwa³townym po¿arze
w roku 1883 znik³o do reszty dzie³o Mniszchowej,
bo kaplicê powiêkszono, przekszta³cono i powiedzmy prawdê... zeszpecono z kretesem”5.
Na pocz¹tku XX wieku konieczne ju¿ by³o zast¹pienie tej chyl¹cej siê ku upadkowi œwi¹tyni,
czymœ nowym. Dzie³a tego podj¹³ siê mianowany w
1905r. gwardianem klasztoru dukielskiego O. Ambro¿y Ligas. Brat Kamil ¯arnowski – zajmuj¹cy siê
wówczas w Prowincji OO. Bernardynów sprawami
budowlanymi – zaprojektowa³ neogotycki, niewielki
koœció³, a ojciec Ambro¿y rozpocz¹³ starania o zrealizowanie powsta³ego zamys³u.
Budowê rozpoczêto w 1906r. Kamieñ wêgielny
pod nowy koœció³ poœwiêci³ ówczesny Ordynariusz
Diecezji Przemyskiej, niedawno, bo w 2003 r. kanonizowany, biskup Józef Sebastian Pelczar.
Nad w³aœciwym wykonanie planów czuwa³ ich
autor, czyli brat Kamil ¯arnowski.
Prace kamieniarskie wykonywa³ Franciszek Krzanowski z Krosna maj¹c do pomocy kilku pracowników,
natomiast robotami murarskimi zajmowa³ siê Franciszek Solecki z Dukli (ich nazwiska wyryte s¹ na murze
koœcio³a tzn. od po³udniowej strony na jednym z kamieni tworz¹cych przyporê oraz na kamieniu we filarze balkonu przy g³ównym wejœciu do koœcio³a).
G³ówne prace ukoñczono dwa lata póŸniej, czyli
w roku 1908.
III. Rocznica.
Poœwiêcenia nowego koœcio³a dokona³ o. Ambro¿y Ligas. Wydarzenie to tak opisuje kronika klasztoru dukielskiego: „W Uroczystoœæ B³og. Jana z Dukli – dnia 12 lipca 1908 – O. Ambro¿y Ligas, gwardyan Konwentu na mocy ustnej delegacyi J. Ks. Dra
Józefa Sebastyana Pelczara – Biskupa Przemyskiego – dokona³ uroczystego aktu poœwiêcenia nowego
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Koœció³ka na puszczy B³. Jana – po czem odprawi³
Mszê œw. œpiewan¹ – po skoñczeniu której – wyg³osi³
stosowne kazanie O. Ferdynand Moralski Kaznodzieja jeneralny, dyskret Konwentu dukielskiego. Aczkolwiek poœwiêcenie odby³o siê doœæ wczesnym porankiem – to jednak w uroczystoœci tej wziê³y udzia³ liczne
orszaki inteligencyi i mnogie zastêpy ludu”6.
Trudno powiedzieæ, dlaczego poœwiêcenia nowego koœcio³a nie dokona³ sam ordynariusz Biskup
Pelczar (dwa lata wczeœniej poœwiêci³ kamieñ wêgielny), tylko zleci³ je gwardianowi klasztoru o. Ambro¿emu. Mo¿liwe, ¿e zosta³ zaproszony na t¹ uroczystoœæ, jednak prawdopodobnie na przeszkodzie
stanê³y jakieœ inne obowi¹zki. Nastêpnego dnia po
poœwiêceniu nowego koœcio³a, czyli w poniedzia³ek
13 lipca mia³ miejsce „Na Puszczy” odpust. Ciekawe jest to, ¿e oprócz naszych ³aciñskich kap³anów
odprawiaj¹cych wówczas Msze œw. (o. Ferdynad
Moralski z klasztoru, ks. Stanis³aw Jarek – proboszcz
dukielski), sprawowa³ tak¿e Najœwiêtsz¹ Ofiarê greckokatolicki ksi¹dz Hipolit Chylak ze Sambora. Œwiadczy to o tym, ¿e w uroczystoœciach uczestniczyli równie¿ wierni greckokatoliccy7.
Natomiast dwa tygodnie póŸniej modli³ siê „Na
Puszczy” – pochodz¹cy z Jas³a a wychowany w Dukli
przez swego wuja ks. Jana Zwoliñskiego – biskup
Karol Fischer. W ksiêdze pami¹tkowej napisa³ wtedy:
„Dnia 29. lipca 1908. w kilkanaœcie dni po 39
rocznicy mych prymicyj, które mia³em w Dukli, odprawi³em tu na puszczy b³. Jana, Mszê œw. prosz¹c
tego b³ogos³awionego o dalsz¹ opiekê nade mn¹.
† Karol Józef Fischer
biskup sufragan przemyski”8
¯yczê wszystkim czytelnikom owocnych przemyœleñ o œw. Janie, o miejscu zwi¹zanym z jego eremem, oraz opieki naszego Patrona.
Przypisy:
1. Kronika klasztoru w Dukli zatytu³owana: „Archivum Duclanense Claustrale ubi ex una parte Erectis Conventus
adinvenitur et ex altera parte miracula Beati Joannis Duclanensis”, Archiwum Prowincji Bernardynów Kraków
APBK,Sygn. III-1, s.28.
2. „Akta dotycz¹ce klasztorów Bernardynów w Dubnie i w
Dukli: 1772–1947” APBK, Sygn. RGP–f– 3, s. 292.
3. „Ksiêga pami¹tkowa odwiedzaj¹cych Pustelniê B³. Jana
w Dukli 1905 – 1929.”.APBK, Sygn. III – 39, s. 10.
4. „Ksiêga pami¹tkowa odwiedzaj¹cych Pustelniê B³. Jana
w Dukli 1905 – 1929.”.APBK, Sygn. III – 39, s. 144.
5. O. Czes³aw Bogdalski „B³ogos³awiony Jan z Dukli – wspomnienia z jego ¿ycia i czci poœmiertnej”, Kraków 1903, s
31.
6. Archivum Duclanense Claustrale...», APBK, Sygn. III-1,
s.74.
7. por. „Archivum Duclanense Claustrale...”, APBK, Sygn.
III-1, s. 76.
8. „Ksiêga pami¹tkowa odwiedzaj¹cych Pustelniê B³. Jana
w Dukli 1905 – 1929.”, APBK, Sygn. III-39, s. 82.
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Z ¯YCIA POLONII ŒWIATOWEJ
Lech Maziakowski (www.radiopomost.com)

11 wrzeœnia WTC: inna wersja zdarzeñ
"Cheney da³ rozkaz nie zestrzelenia samolotu lec¹cego na Pentagon" – W zgliszczach znaleziono œlady
termitu*), bardzo silnego materia³u wybuchowego stosowanego przy kontrolowanych burzeniach budynków
(…) obecnoœæ termitu*) jest jednoznaczna z celowym
zburzeniem wie¿owców – mówi re¿yser Jaros³aw
Kupœæ, autor filmu „The Reflecting Pool” w rozmowie
z Lechem Maziakowskim.
Rozmawiamy z panem Jarkiem Kupœæ, autorem scenariusza, re¿yserem oraz aktorem graj¹cym g³ówn¹ rolê
w nowym filmie pt The Reflection Pool.
Proszê Pana, co sk³oni³o Pana i od kiedy datuje
siê g³êbsze zainteresowanie wydarzeniami 9-11?
Moje zainteresowanie wydarzeniami 11 wrzeœnia
dzieli siê na dwie fazy. Pierwsza rozpoczê³a siê w momencie uderzenia drugiego samolotu w po³udniow¹ wiezê WTC. Moja polska podejrzliwoœæ do oficjalnych komentarzy od razu zakwestionowa³a to, co zaczê³y propagowaæ media. Jak wielu Polaków wychowanych w socjalizmie znam doskonale regu³y propagandy i posiadam
zdolnoœæ wy³awiania k³amstwa w prasie i telewizji kontrolowanej przez pro-rz¹dowe korporacje. Zbyt wiele faktów,
którymi nas karmiono po 11 wrzeœnia nie trzyma³o siê
logiki. Zacz¹³em byæ sceptykiem oficjalnego scenariusza,
poszukuj¹c alternatywnych wyjaœnieñ na internecie.
W 2003 urodzi³ mi siê syn, i 9/11 zesz³o na plan drugi.
Druga faza zainteresowania wydarzeniami wrzeœniowymi budzi³a siê powoli – gdy w miarê ustabilizowa³o nam
siê ¿ycie rodzinne (przeprowadziliœmy siê z Nowego Jorku do Los Angeles), zacz¹³em bardziej metodycznie zag³êbiaæ siê w odkrywanie mechanizmu, jaki doprowadzi³
to tej tragedii. W Polsce zdawa³em maturê z historii, wiêc
by³em dobrze przygotowany do spojrzenia na 9/11 w szerszym kontekœcie. Pojawi³y siê pierwsze ksi¹¿ki i filmy dokumentalne o tym temacie oferuj¹ce odmienne analizy,
jak równie¿ propagandowe wydawnictwa (The 9/11 Comission Report) i programy telewizyjne. Odch³añ pomiêdzy oficjaln¹ wersj¹ a niezale¿nymi badaniami pog³êbia³a siê z dnia na dzieñ. Dla ka¿dego myœl¹cego cz³owieka
sta³o siê jasne, ¿e to, czego dowiadujemy siê o 9/11 ze
Ÿróde³ oficjalnych nie daje siê po³¹czyæ w logiczny ci¹g
wydarzeñ. Natomiast gdy przyjmiemy tezê zaanga¿owania rz¹du USA w przygotowanie ataku, praktycznie wszystkie elementy sk³adaj¹ siê w przejrzyst¹ ca³oœæ. Moje prywatne odkrycia, potwierdzone przez wielu innych badaczy, udowadniaj¹ jednoznacznie, ¿e taka teza jest niestety jedyn¹ logiczn¹ mo¿liwoœci¹.
Czy w³aœnie te spostrze¿enia by³y inspiracj¹ do
wyra¿enia swoich w³asnych przemyœleñ w formie naj-
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bli¿szej Panu, czyli przez przekaz filmowej narracji?
Moje prywatne œledztwo wydarzeñ 11 wrzeœnia by³o
pierwotnie przeznaczone “do u¿ytku wewnêtrznego.”
Nie myœlalem o robieniu o tym filmu. W 2005 roku ukoñczy³em zupe³nie inny film, “Kraina snu” (“Slumberland”),
który nie ma nic wspólnego z polityk¹ i histori¹. By³em
przekonany, ¿e ktoœ zrobi porz¹dny film fabularny o 9/11.
Niestety do koñca 2005 roku nic siê w tej sferze nie pojawi³o. Powoli dojrza³em do pomys³u wykorzystania rezultatów moich prywatnych badañ o ataku do scenariusza.
By³em zaszokowany, ¿e nikt nie odwa¿y³ siê poruszyæ tego
tematu w formie fabu³y.
Jak powstawa³ scenariusz do filmu? Z tego
co wiadomo nam, poœwieci³ Pan kilka lat na zbieranie materia³ów. Jak weryfikowa³ Pan zdobyte
informacje?
Jak wspomnia³em, w momencie rozpoczêcia pracy
nad scenariuszem mia³em juz przygotowane materia³y faktograficzne. By³y one zweryfikowane w prosty sposób –
wszystkie Ÿród³a informacji zawartych w “The Reflecting
Pool” pochodz¹ z artyku³ów opublikowanych w korporacyjnej prasie lub oficjalnych serwisach internetowych CNN,
FOX News, The New York Times, etc. Kilka faktów opartych jest o Ÿród³a mniej dostêpne, choæ nie mniej oficjalne, jak na pr zyk³ad Recycling Today, American Metal
Market, Fire Engineering, czy te¿ Military District of Washington News Service. Podstawowym za³o¿eniem scenariusza by³o wykorzystanie tylko tych faktów, których wiarygodnoœci Ÿróde³ nie da siê podwa¿yæ. Natomiast czêœæ
fabularna scenariusza, czyli historia dziennikarza i ojca
ofiary zamachu, zosta³a skrojona pod k¹tem czystej, tradycyjnej dramaturgii pomagaj¹cej widzowi zaanga¿owaæ
siê w historiê w warstwie emocjonalnej.
Z gotowym ju¿ scenariuszem w rêku mia³ Pan
jakieœ nadzieje na znalezienie producenta?
Z góry wiedzia³em, ¿e ten projekt nie ma szansy na
znalezienie szefa produkcji, czyli kogoœ z pieniêdzmi. Tym
bardziej, ¿e wa¿ny by³ czas – chcieliœmy doprowadziæ do
wypuszczenia filmu na rynek w ostatnim roku kadencji
Bush-Cheney. Moja ¿ona Jodie Baltazar by³a producentem “Krainy snu,” jak równie¿ zrobi³a do niej œwietne zdjêcia. Joseph Culp, nasz przyjaciel i partner, podobnie mia³
doœwiadczenia producenckie. We trójkê wiêc zdecydowaliœmy siê po³¹czyæ nasze w¹t³e finansowe si³y i za³atwiæ sprawê na bie¿¹co.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e tego typu przedsiêwziêcie jakim jest stworzenie filmu, wymaga sporego zaplecza, przede wszystkim finansowego. Kto
wspiera³ Wasz¹ grupê?
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Przy u¿yciu techniki cyfrowej, zaplecze nie jest a¿
tak istotne. Nie ukrywam, ¿e “The Reflecting Pool,” zarówno jak inne moje filmy, jest projektem niskobud¿etowym. Ma to swoje zalety – mieliœmy pe³n¹ niezale¿noœæ,
ale rownie¿ i ograniczenia bud¿etowe, które widaæ na
ekranie. Myœlê jednak, ¿e ca³oœæ prezentuje siê przyzwoicie, bior¹c pod uwage, ¿e ekipa sk³ada³a siê wy³¹cznie
z nas trojga. Nie sugerujê jednak, ¿e by³o to przedsiêwziêcie amatorskie. Wrêcz przeciwnie – wszyscy mamy
wieloletnie doœwiadczenie zawodowe. W po³¹czeniu z zawodowymi aktorami, efekt wybiega poza nasze ograniczenia finansowe.

sne fundamenty, z szybkoœci¹ zbli¿on¹ do wolnego spadu. Nie trzeba byæ fizykiem, aby dojrzeæ w tym coœ podejrzanego. Inne budynki wokó³ kompleksu WTC by³y znacznie bardziej uszkodzone, jednak ¿aden siê nie zawali³
w totaln¹ nicoœæ. Gdyby ktoœ chcia³ g³êbiej przestudiowaæ
temat WTC 7, szybko trafi na informacje, ¿e w zgliszczu
budynku znaleziono œlady termitu. Termit jest bardzo silnym materia³em wybuchowym stosowanym przy kontrolowanych burzeniach budynków. Co ciekawe, te same
dane s¹ dostêpne rz¹dowym komisjom do badania przyczyn zawalenia siê trzech wie¿owców WTC. Jak dot¹d,
przez ponad siedem lat, komisje te nie s¹ w stanie wyja-

Powróæmy mo¿e do tematu wydarzeñ 9-11.
Co wed³ug Pana w ca³ej tej materii stanowiæ mo¿e
najbardziej przekonywaj¹cy argument dla sceptycznej osoby?
Moim zdaniem sa dwa zasadnicze argumenty.
Pierwszy to symetryczne zawalanie siê budynku WTC 7,
47-pietrowego wie¿owca w kompleksie WTC. Nie wielu
ludzi o tym pamiêta, ale na szczêœcie jest kilkanaœcie
œwietnych ujêæ z telewizji, które mo¿na w ka¿dej chwili
przestudiowac na YouTube. Dla niewtajemiczonych przypomnê, ¿e WTC 7 nie zosta³ uderzony samolotem.
Odniós³ wzglêdnie niewielkie zniszczenia fasady po zawaleniu siê WTC 1, czyli wie¿y pó³nocnej. O 17.20 tego
samego dnia, WTC 7 zawali³ siê, jak ju¿ mówi³em, przy
zachowaniu pe³nej symetrii œcian, prostopadle i we w³a-

œniæ przyczyn zawalenia siê WTC 7. Po prostu przyznanie siê do obecnoœci termitu jest jednoznaczne z celowym obaleniem budynku. Jak 19 terrorystów z no¿ykami
do papieru mog³o wyburzyæ WTC 7? Mo¿na te¿ przytoczyæ fakt, ze i CNN i BBC zda³y na ¿ywo raport z zawalenia siê budynku WTC 7 zanim ten fakt nast¹pi³. BBC twierdzi, ¿e taœmy z tego nagrania zaginê³y poprzez “przeoczenie.” Na szczêœcie wielu ludzi ma to nagrane na wideo i mo¿na siê samemu przekonaæ o tych proroczych
przepowiedniach mediów na YouTube.
Drugim argumentem jest zeznanie by³ego sekretarza transportu, Normana Minety, który oficjalnie stwierdzi³
w czasie przes³uchañ komisji 9/11, ¿e wiceprezydent
Cheney da³ rozkaz nie zestrzelenia samolotu lec¹cego
na Pentagon. Oczywisœie to oœwiadczenie nie zosta³o opu-
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blikowane w ostatecznym raporcie komisji, gdy¿ niedwuznacznie wskazuje, ¿e atak na Pentagon, i prawdopodobnie na WTC, byl do zapobiegniêcia. Ca³a afera
z NORAD-em, który wci¹¿ zmienia zeznania, tylko to potwierdza. Nale¿y przy tej okazji wspomnieæ, ¿e po niemal
czterech latach od opublikowania 9/11 Commission
Report, jej przewodniczacy, Kean i Hamilton, publicznie
wyrazili szok po niedawnym odkryciu fa³szowania raportów NORAD-u i Pentagonu.
Trzeba jednak postawiæ sprawê jasno: ani jeden element oficjalnej historii nie zdaje egzaminu. Nieuszkodzone paszporty “terrorystów” znalezione w zgliszczach, gdzie
ludzkie resztki by³y tak znikome, ¿e nie zidentyfikowano
jednej trzeciej zw³ok, rozmowy telefonów komórkowych
z pok³adów porwanych samolotow na wysokoœciach,
gdzie komórki nie funkcjonuj¹, ponadnaturalny manewr
pilota lotu 77 (Pentagon), który nigdy wczeœniej nie siedzia³ za sterami odrzutowca i obla³ wszystkie egzaminy
pilota œmig³owych awionetek – przyk³adów jest bez koñca. Je¿eli ktoœ jest a¿ tak wielkim sceptykiem, ¿e te argumenty go nie przekonuj¹, proszê zajrzeæ na stronê internetow¹ FBI (http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/terbinladen.htm) i przeczytaæ sobie plakat poszukiwanego Osamy bin Ladena. 9/11 nie jest nawet wymienione jako jedna z jego “zbrodni.” Skontaktowany rzecznik FBI odpowiedzia³ mi jednoznacznie: FBI nie ma twardych dowodów ³¹cz¹cych bin Ladena z 11 wrzeœnia. Co zatem USA
robi w Afganistanie? A w Iraku? To pytania retoryczne…
Je¿eli dane FBI o bin Ladenie i jego braku powi¹zañ
z 9/11 nie przekonaj¹ sceptyka do tego, ¿e w wersji
oficjalnej coœ nie gra, takiego sceptyka nie przekona nikt,
a napewno ju¿ nie mój film.
Czy liczy Pan na sukces filmu w Stanach Zjednoczonych? Czy spotka³ siê Pan z jakimiœ charakterystycznymi trudnoœciami w jego dystrybucji?
Film nie ma szansy na normaln¹ dystrybucjê kinow¹
w USA, a przypuszczam, ¿e i w wiêkszoœci pañstw sfery
zachodniej. Dlatego te¿ rozpowszechniamy film samodzielnie poprzez nasz¹ stronê internetow¹ oraz organizujemy pokazy w kinach niezale¿nych i gdziekolwiek siê
tylko da. Du¿¹ pomoc uzyskujemy od ruchu 911Truth, jak
równie¿ od innych politycznych organizacji. Staramy sie
jednak o szersz¹ widowniê i byæ mo¿e niebawem podpiszemy jakiœ kontrakt na dystrybucjê z niezale¿nym dystrybutorem filmów o podobnym charakterze, co pomo¿e
nam dotrzeæ do szerszej widowni. Nasze fundusze na
promocjê s¹ praktycznie nieistniej¹ce i szukamy partnera. Jak dot¹d, tylko jeden festiwal filmowy odwa¿y³ siê na
pokaz “The Reflecting Pool” – na Florydzie. Zostaliœmy
odrzuceni przez wszystkie wiêksze festiwale jak Cannes,
Venice, Toronto i Sundance.
Czy s¹ jakieœ plany rozpowszechnienia filmu
w Europie, a szczególnie w Polsce?
Prowadzimy rozmowy z dystrybutorem politycznych
filmów dokumentalnych z Londynu. S¹ zainteresowani,
ale zbyt wczeœnie prorokowaæ co siê wydarzy. Byæ mo¿e
skusz¹ siê na swoj¹ pierwsz¹ fabu³ê… Podobnie jest
z Polsk¹, gdzie zreszt¹ puœci³em nasz film nieoficjalnie
wybranej widowni na ostatnim festiwalu w Gdyni, gdzie

Numer 9-10, 2008

by³em jurorem kina niezale¿nego. Bêdê siê stara³ zakwalifikowaæ “The Reflecting Pool” do tegorocznego festiwalu w Gdyni, ale nie staæ mnie nawet na zrobienie napisów! Niemniej ca³y czas próbujê zainteresowaæ filmem
dystrybutorów w Kraju.
Mo¿e kilka s³ów o sobie i swojej formacji
filmowej?
Jestem z trzeciego pokolenia warszawiakiem, choæ
Szczecin traktujê jak drugi dom – mam tam du¿¹ rodzinê.
Po przerwanej nauce w Liceum Plastycznym, zdawa³em
maturê w ogólniaku w czasie Stanu Wojennego. Wykrêci³em siê od wojska dziêki jeszcze wówczas amatorskim
aktorstwem, po czym emigrowa³em do Grecji, a stamt¹d
do USA, po uprzednim odrzuceniu przez Australiê i Kanadê. W Stanach koñczy³em studia re¿ysersko-aktorskie,
zarabiaj¹c jako grafik. Moja ¿ona koñczy w³aœnie podyplomowe studia re¿yserskie, choæ ju¿ od wielu lat wspó³pracujemy przy moich filmach. Ja z kolei udzielam siê
w jej studenckich projektach. Wspólnie tworzymy nasz¹
firmê multimedialn¹, BW Filmworks, która wyprodukowa³a
“Krainê snu” oraz “The Reflecting Pool.”
Nie muszê dodawaæ, ¿e zad³u¿eni jesteœmy po uszy.
Plany na przysz³oœæ?
Przetrwaæ ca³y ten chaos w jednym kawa³ku
¯ród³o: http://www.radiopomost.com/index.php ?option=
com_content&task=view&id=4327&Itemid= 42&PHPSESSID=
8b25a1248d35ac9a1389b9e9790f4682

__________
*) Wyjaœnienie na postawie tekstu z Wikipedii:
http://pl.wikipedia.org/
Termit (Thermit, Termat, Ferrmit, Th) mieszanina z³o¿ona
z glinu oraz tlenku ¿elaza w proporcjach zapewniaj¹cych redukcjê ¿elaza przez glin (10 gramów Al na 30 gramów Fe2O3 lub
Fe3O4. Proporcje objêtoœciowe ok. 1:1). Najczêœciej sproszkowana tak, aby drobiny by³y jak najmniejsze. W niektórych odmianach termitu zamiast tlenków ¿elaza stosowane s¹ te¿ tlenki innych metali.
Termit wynalaz³ w 1893 roku niemiecki chemik Hans Goldschmidt. Pocz¹tkowo by³ stosowany jako paliwo do produkcji czystych metali bez koniecznoœci u¿ycia wêgla, lecz szybko zosta³
wykorzystany tak¿e na potrzeby spawalnictwa.
Zastosowanie w wojsku
Stosowany jako œrodek bojowy nale¿y do mas pirotechnicznych zapalaj¹cych, a u¿ywa siê go jako wk³adu w granatach
rêcznych lub magnetycznych. U¿ywane w przypadkach, gdy konieczne jest szybkie zniszczenie przedmiotów oraz innego wyposa¿enia, gdy istnieje wysokie zagro¿enie nag³ego zdobycia ich
przez si³y wroga. Z powodu trudnoœci w zapaleniu czystego termitu oraz jego ma³ego p³omienia i promienia dzia³ania, rzadko
jest on u¿ywany samodzielnie. Przewa¿nie dodaje siê ró¿ne sk³adniki, by wzmocniæ efekt zapalaj¹cy. Thermate-TH3 jest mieszanin¹ termitu i dodatków pirotechnicznych o bardzo dobrych w³asnoœciach zapalaj¹cych. Sk³ad wagowy to 68,7% termitu, 29%
azotanu baru, 2% siarki i 0,3% spoiwa. Azotan baru zwiêksza
temperaturê reakcji, powoduje powstanie du¿ego p³omienia przy
spalaniu i znacz¹co obni¿a temperaturê zap³onu.
Typowym zastosowaniem wojskowym termitu jest niszczenie artylerii wroga bez u¿ycia materia³ów wybuchowych, a wiêc
bez g³oœnej eksplozji mog¹cej zaalarmowaæ wroga.
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OŒWIATA–KULTURA–WYCHOWANIE
Ks. Henryk Nowik

PARADYGMATY PEDAGOGIKI
W historii filozofii zosta³y sformu³owane dwa
g³ówne paradygmaty pedagogiczne. Twórc¹ pierwszego by³ Sokrates z Aten (470-399), drugiego zaœ Arystoteles ze Stagiry (384-324). Paradygmat
Sokratejski wywodzi siê z refleksji antropologicznej,
maj¹cej swe umocowanie w idei prawa naturalnego, bêd¹cego podstaw¹ prawa pozytywnego (stanowionego). Prawo to sta³o siê równie¿ punktem
wyjœcia analiz Arystotelesa, zorientowanego kosmologicznie w sprawie rozwa¿añ nad wychowaniem,
o czym póŸniej.
Nauka ta mówi o kulistym i wiecznie wiruj¹cym
œwiecie fenomenalnym, sk³adaj¹cym siê z czêœci
dolnej i górnej. Czêœæ dolna zaczyna siê od ziemi,
wokó³ której uk³adaj¹ siê kolejno ¿ywio³y: woda, powietrze i ogieñ. Czêœæ górn¹ buduje wieczny i niezmienny eter, poruszaj¹cy siê ruchem obrotowym,
decyduj¹c tym samym o wirowaniu. Podczas gdy,
powietrze i ogieñ mog¹ w jego dolnej czêœci poruszaæ siê w kierunku œrodka ziemi, lub w kierunku
gwiazd sta³ych, b¹dŸ spoczywaæ w swoich miejscach
naturalnych „...Bóg i natura nie tworz¹ nic bezcelowo” (271 a 3 8). „Bezcelowo (= automatycznie, mechanicznie, spontanicznie) znaczy tu tyle, co dzia³anie przyczyny sprawczej bezcelowej. W istocie, to
przyczyny sprawcze wspó³dzia³aj¹ z przyczynami
celowymi. One to bowiem góruj¹ nad nimi (198 a 1).
Arystoteles wyró¿ni³ cztery pryncypia-przyczyny podpadaj¹ce pod zmys³y:
1. substancjê-esencjê, czyli formê (eidos - causa
formalis),
2. materiê- substrat, (causa materialis),
3. Ÿród³o ruchu (causa efficiens) i
4. przyczynê celow¹ (causa finalis); (1024 a 24nn;
194 b Inn).
Przyczyny te sprowadza nastêpnie do dwóch
zasad, a mianowicie do:
1. nierozci¹g³ej przyczyny formalnej (forma –
eidos), z któr¹ nastêpnie uto¿samia dwie nierozci¹g³e przyczyny - sprawcz¹ i celow¹
2. rozci¹g³ej materii. Materii tej nie przys³uguj¹
(w odró¿nieniu od formy) ¿adne atrybuty poznania zmys³owego. Jest ona tylko rozci¹g³a i nieskoñczenie podzielna. Jest tylko immanentnym
i niezmiennym pod³o¿em zró¿nicowanych form
ka¿dej substancji pierwszej (189 a - 192 b 4).
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Uformowan¹ materiê, przez formê substancjaln¹, Arystoteles nazywa materi¹ drug¹ (l045 b 18
n.). G³êbsza analiza przyczyn, w ksiêdze Epsilon (VI),
doprowadzi³a Myœliciela ze Stagiry do „teologicznego” opisu umys³owego pryncypium wszechœwiata
(1026 a 16 n., 1064 a 36 n 1000 a 9 n.).
Wyró¿ni³ w nim dwie substancje fizyczne, poznawalne zmys³owo: cia³a ziemskie i cia³a niebieskie i jedn¹ substancjê metafizyczn¹. Jest ni¹ niezmienna substancja umys³owa, której przpisa³ nazwê:
„nieruchomy, pierwszy motor ruchu” (1069 a 30 n., 1071
b 3 - 1072 b 30; 258 b 4 n.). „Pierwszy, nieruchomy
motor ruchu jest Bogiem”, czyli wolnym od wszelkiej
materii, wiecznie aktualnym umys³em (nous).
„¯ycie istnieje, albowiem aktualnoœæ umys³u jest
¿yciem, On sam zaœ ow¹ aktualnoœci¹. Jego aktualnoœæ jako taka jest ¿yciem najlepszym, innymi s³owy,
¿e ¿ycie i nieprzerwana wiecznoœæ Mu przys³uguj¹, bo
tym w³aœnie jest Bóg” (1071 b 12 -1072 b 30).
Arystoteles utrzymywa³ bowiem, ¿e „pierwszy, nieruchomy motor ruchu” istnieje w okolicy najwy¿szej
sfery gwiazd sta³ych. „...Pierwsze Niebo [tzn. sfera
gwiazd sta³ych] powinno byæ wieczne. Istnieje równie¿ coœ, co je porusza, a poniewa¿ to, co jest poruszane i porusza, zajmuje miejsce poœrednie, istnieje przeto coœ, co bêd¹c nieruchome, porusza byt
wieczny; substancja i akt. W ten sposób te¿ poruszaj¹ przedmiot po¿¹dania i przedmiot myœli; poruszaj¹ nie bêd¹c w ruchu (1072a 29). [...] Ale piêkno,
i to co jest samo przez siê po¿¹dane, znajduj¹ siê
w tym samym szeregu; a to, co jest pierwsze w tym
szeregu, jest zawsze lepsze albo podobne do najlepszego(1072a 43) [...] Pierwszy Poruszyciel jest
[...] bytem koniecznym; o ile jest bytem koniecznym,
jego sposobem istnienia jest Dobro, i w tym sensie
jest pierwsz¹ zasad¹. (1072b)
Od takiej to zasady zale¿ne jest niebo i ca³a natura. ¯ycie jest najwy¿sz¹ doskona³oœci¹, jak¹ my siê
cieszymy przez krótki tylko okres naszego ¿ycia. Jej
bowiem [¿ycie] jest wieczne (co dla nas jest niemo¿liwe), poniewa¿ jej przyjemnoœci¹ jest sam akt. [...] Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Bóg jest ¿ywym bytem, wiecznym i najlepszym; przys³uguje mu te¿ wieczne i nieprzerwane trwanie; bo to w³aœnie jest Bóg. (1072b 20).

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

Numer 9-10, 2008

OŒWIATA–KULTURA–WYCHOWANIE
We wszechœwiecie wystêpuj¹ trzy rodzaje
substancji:
1. substancje zmys³owe doczesne,
2. substancje zmys³owe wieczne i
3. substancja bez substratu, czyli transcendentny Bóg-Umys³.
Bóg „dotyka” sferê gwiazd sta³ych i wprowadza
w ruch obrotowy ca³¹ górn¹ czêœæ wszechœwiata.
Nierozcig³y i nieruchomy Bóg-Umys³ pozostaje w nieustannym ruchu, który mo¿na nazwaæ obszarem
dzia³ania si³y transcendentnego Boga-Umys³u. „Jego
myœlenie jest tak potê¿ne, i¿ powoduje ¿ycie-istnienie fenomenalnego wszechœwiata” (1072b 18n.„
26n.,1074b 18n., 33 n.).Adam Krokiewicz utrzymuje, ¿e Arystoteles uto¿samia³ Umys³-Boga z potêg¹
„Wiedzy o ¿yciu”, która pozostawa³a w takim stosunku do œwiata zmys³owego, w jakim pozostawa³a forma do substancji, i któr¹ uwa¿a³ za zdolnoœæ podmiotowego zrozumienia i przedmiotowej œwiadomoœci (1074b 35 - 1075a 15). Stagiryta mia³ g³êbokie
poczucie boskiego majestatu natury i pragn¹³ naukowo uzasadniæ swoj¹ „teologiê”. Zrozumia³ jednak,
¿e nale¿y pójœæ za Platonem (np. w przypadku Timajosa) i przyj¹æ koncepcjê mitu, sk³adaj¹cego siê
z opisu rzeczy zdumiewaj¹cych (982b 17n.).
Filozofia wszechœwiata jest modelem odwzorowuj¹cym antropologiê. W cz³owieku bowiem dusza wegetatywna (zdolnoœæ od¿ywiania siê z zewn¹trz i zachowania swego gatunku) jest podporz¹dkowana duszy sensytywnej (zdolnoœæ zmys³owego postrzegania oraz zdolnoœæ po¿¹dania i ruchu lokalnego).
Dusza zaœ senzetywna jest podporz¹dkowana duszy intelektualnej, pochodnej od Boga-Umys³u.
St¹d te¿ genezê duszy ludzkiej opisuje nastêpuj¹ce stwierdzenie Arystotelesa: „...Tylko jeden
umys³ wstêpuje jeszcze (w ¿ywe cia³o ludzkie) z zewn¹trz i tylko on jeden jest boski, albowiem z jego
aktualnoœci¹ (= bytem) aktualnoœæ cielesna nie ma
nic wspólnego” (De gen.an.736b 27n..; De anima
413 a 4n.). Podobnie pisze na innym miejscu: „...(nierozci¹g³y) Bóg-Umys³ wprawia w ruch (rozci¹g³e cia³a, np. eteryczn¹ sferê gwiazd sta³ych) tak jak to, co
mi³owane, tym zaœ, co jest w ruchu, wprawia w ruch
(cia³a) inne” (1072 b 3n. : 1072a 26n.); uczucia i myœli
wprawiaj¹ w ruch cielesnego cz³owieka, choæ same
s¹ niecielesne. Krokiewicz utrzymuje, ¿e „Bóg-Umys³
Arystotelesa jest równoczeœnie transcendentny
i immanentny w fenomenalnym wszechœwiecie,
transcendentny jako pozaœwiatowa si³a nierozci¹g³a,
a immanentny jako jej rozci¹g³e i nieustanne dzia³anie w ca³ym wewnêtrznym œrodowisku, jest wszêdzie i równoczeœnie nie ma go nigdzie. Arystoteles
pragn¹³ udowodniæ tê tezê naukowo [...] Pragn¹³ [...]
pogodziæ transcendentny byt Boga-Umys³u z Jego
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immanentnym bytem za pomoc¹ „biernego umys³u”
[...]. Umys³ ten powstaje w embrionie [...] i nale¿y do
ludzkiej duszy, rozwija siê z biegiem czasu i jest
œmiertelny jak ona. Jako ogniwo miêdzy BogiemUmys³em a dusz¹, z jednej strony Go z ni¹ ³¹czy,
z drugiej zaœ od niej oddziela. Arcypotê¿na Wiedza
Boga-Umys³u – pisze Krokiewicz – indywidualizuje
siê w poszczególnych duszach ludzkich za spraw¹
ich biernych umys³ów, które Arystoteles przyrównuje do pustych tabliczek woskowych, „zapisywanych”
przez Wszechwiedzê Boga - Umys³u w sposób zrozumia³y dla ludzi” (Zarys Filozofii Greckiej, Warszawa
1995, s.329n.).
Pedagogiczny dyskurs sokratyczny akcentuje
wrodzon¹ pierwotnoœæ „Ja” ka¿dego cz³owieka. To
„Ja” ludzkiej jednostki winno podlegaæ procesowi
wychowania na drodze dialogu. Wiedza bowiem,
w ujêciu Sokratesa, jawi siê wy³¹cznie w trakcie rozmowy, dlatego on nie pozostawi³ ¿adnych tekstów.
Poznanie zatem musi byæ zakorzenione w jestestwie
konkretnej osoby ludzkiej. Jêzyk winien stanowiæ
wyraz nie tylko jej myœli ale równie¿ ca³ej konkretnej
egzystencji. Zatem celem dialogu nie jest wiedza
abstrakcyjna o cz³owieku, lecz zmiana jego postawy moralnej. Idea ta znalaz³a swój wyraz w sokratycznym postulacie pedagogicznym: „Poznaj sam
siebie”. Postulatowi temu przypisa³ Sokrates wartoœæ
moraln¹ w kategoriach odpowiedzialnoœci osobistej.
Ateñski pedagog metodycznie wdra¿a³ w mentalnoœæ
uczniów chêæ do formowania wiedzy pojêciowej,
wyzwalaj¹cej postawê moraln¹ wychowanka na sposób „rodzenia”, albowiem dobro (jako idea) jest wpisane w duszê cz³owieka.
Arystoteles stwierdzi³ w Metafizyce (1078 b
27n.; por.987 b l n.), ¿e „[...] Sokratesowi mo¿na przyznaæ s³usznie tylko dwie rzeczy: wywody indukcyjne ogólne i pojêciowe definicje”. Zasadniczym zadaniem Pedagoga ateñskiego by³o uœwiadomienie
w³aœciwej treœci myœlowej lub ca³ych zdañ, wzglêdnie poszczególnych wyrazów (definicje s³ownikowe).
Uczy³ w ten sposób „uœwiadomionego mówienia oraz
myœlenia”. Chc¹c przejœæ, w ramach procesu indukcyjnego od przedmiotów poznanych do wszystkich
nieznanych przedmiotów danej klasy, nale¿y wykonaæ „skok nad przepaœci¹”. Mêdrzec ateñski wykona³ go w oparciu o niektóre terminy jêzyka greckiego, jak „piêkno” i „dobro”. Dociekaj¹c zaœ ich sensu
zdoby³ wiedzê pojêciow¹. Mówi bowiem u Ksenofonta(cyt. za Adamem Krokiewiczem, Zarys Filozofii
Greckiej,W-wa 1995, s.251): „[...] Odk¹d zacz¹³em
rozumieæ s³owa, nigdy nie przesta³em szukaæ i uœwiadamiaæ sobie w miarê mo¿noœci tego, co dobre”
(Apol.16; por. Mem. III 3, 11, IV 6, l n.,11,P³at. Pha-
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ed. 75 c n.). „Najwa¿niejszym nauczycielem Sokratesa – stwierdza Adam Krokiewicz – by³ jêzyk rodzimy oraz skonkretyzowane w nim doœwiadczenie
moralne niezliczonych pokoleñ, ale drogê do tego
„nauczyciela” wskaza³ mu [...] synonimik Prodikos,
którego by³ s³uchaczem” (Zarys Filozofii Greckiej, Warszawa 1995, s.251). Skoro jêzyk jest konkretyzacj¹
doœwiadczeñ pokoleñ, to sens terminów jêzyka jest
artykulacj¹ doœwiadczenia cz³owieka. Sokrates uprawia³ swoj¹ dialektykê „s³owem i czynem”. Sokrates
nie „definiowa³” cnoty, kiedy utrzymywa³, ¿e „ka¿da
cnota jest wiedz¹”, lecz raczej t³umaczy³ sens terminu „cnota” w oparciu o inne wyrazy, k³ad¹c zarazem
silny akcent na zwi¹zek „piêknych i dobrych” czynów z pojêciow¹ wiedz¹ o „piêknie i dobru”.
Sokrates u Platona utrzymywa³, ¿e wszystkie
cnoty pozostaj¹ do siebie w stosunku organicznym,
jako nierozerwalna ca³oœæ.
Pojêciowa wiedza etyczna, „[...] to mocna
i sprawna m¹droœæ duchowa, polegaj¹ca na doskona³ej spójni rozumu z oœwiecon¹ i opanowan¹ przezeñ uczuciowoœci¹ oraz wol¹ cz³owieka i ujawniaj¹ca siê (koniecznie) w jego dobrych i piêknych czynach. Nazwa „wiedza” – pisze Krokiewicz – charakteryzowa³a ow¹ czynn¹ m¹droœæ jakby od wewnêtrznej, nazwa „cnota” (dobra i piêkna sprawnoœæ czynna) jakby od zewnêtrznej strony. Etyczna wiedza
Sokratesa – pisze Krokiewicz – nie „wskazywa³a”
drogi do cnoty, tylko by³a z ni¹ to¿sama, [...] Sokrates nie uprawia³ „etycznego intelektualizmu”, lecz
w³aœnie go zwalcza³. Jego etyczna wiedza ró¿ni³a
siê zasadniczo od wiedzy czysto erudycyjnej, polegaj¹cej na pamiêciowym opanowaniu ró¿nych wiadomoœci, któr¹ mo¿na by³o posiadaæ jakby „obcy”
³adunek [...]. W³aœnie wysi³ki w formu³owaniu coraz
lepszych definicji etycznych wdra¿aj¹ cz³owieka do
coraz piêkniejszych i coraz liczniejszych czynów dobrych, dokonywanych œwiadomie. W ten sposób
powstaje i roœnie nawyk-charakter (ethos), o którym
mówi ju¿ Heraklit, ¿e „jest dla cz³owieka dajmonem”
[...], nawyk zgodnego wspó³dzia³ania rozumu z pos³uszn¹ mu uczuciowoœci¹ i wol¹.[...]. Etyczne definicje Sokratesa mia³y oprócz intelektualnego potencja³u jeszcze potencja³ chcenno-uczuciowy, tak i¿
mog³y rzeczywiœcie chroniæ kieruj¹cego siê nimi cz³owieka od pope³nienia znienawidzonych przez niego
czynów z³ych[...] Teza o „piêknym i dobrym” wspó³dzia³aniu uczuciowoœci oraz woli z panuj¹cym nad
nimi rozumem – zdaniem Krokiewicza – by³a kluczow¹ tez¹ etyki i Sokratesa, i Demokryta” (tam¿e,
s.252-254). Pedagog ateñski wdra¿a³ swych uczniów
do wiedzy pojêciowej w sposób metodyczny. Jego
metoda dialogiczna, u Platona i Ksenofonta, liczy³a
trzy stopnie: 1) krytyka odpowiedzi (elenktyka) na
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zadane pytania, 2) zachêta (protreptyka)do poszukiwañ kolejnych odpowiedzi, 3) pomoc mistrza
w „uœwiadomionym mówieniu-myœleniu” i w definiowaniu ró¿nych pojêæ etycznych (maieutyka).
Sokrates przynaglaj¹c wychowanka do poszukiwania definicji, zdawa³ sobie sprawê, ¿e takich nie
ma, albowiem wszystkie one s¹ s³owne. Podobnie,
jak nie mo¿na s³ownie opisaæ, podpadaj¹cych pod
zmys³y barwy lub dŸwiêki, na co ju¿ zwróci³ uwagê
Gorgiasz. Zachêta zaœ do poszukiwania definicji,
mia³a na celu wydobywanie okreœlonych postaw osobowoœciowych. „Wysi³ki te – stwierdza Krokewicz –
zespala³y rozum ucznia z jego uczuciowoœci¹ oraz
wol¹ i dziêki nim w³aœnie móg³ on wejœæ w posiadanie
takich pojêæ etycznych, które siê domaga³y niejako
czynów piêknych i dobrych ...” (tam¿e, s.251) i które
go równoczeœnie chroni³y przed pope³nieniem czynów
z³ych i brzydkich. Wysi³ek ten musia³ byæ w³asny, mimo
obcego pouczenia s³ownego. Pouczenie s³owne to tylko inicjacja i rola pomocy w procesie „porodowym” pojêæ
etycznych ucznia. Pomoc ta zak³ada wysokie morale
mistrza. S³owo etyczno-pedagogiczne winno wyp³ywaæ
z postawy nauczyciela. Sokrates skazany na œmieræ,
wed³ug oskar¿enia: gorszy³ m³odzie¿, nie skorzysta³
z mo¿liwoœci ucieczki, przygotowanej przez przyjació³,
W mowie zaœ po wyroku s¹dowym poucza³ sêdziów,
¿e [...] dobrego cz³owieka nie mo¿e spotkaæ ani za
¿ycia, ani po œmierci nic z³ego, albowiem bogowie maj¹
go stale w opiece” (tam¿e, s.258).
Sokratesa idea etycznej pedagogiki, opisana
i interpretowana, g³ównie w dzie³ach Platona (Teajtet, Rzeczpospolita). Zawiera siê w metodzie maieutycznej, w oparciu o wzorczy model pos³ugi akuszerskiej (matka by³a akuszerk¹, ojciec zaœ rzeŸbiarzem - model wzorczy dla paradygmatu pedagogicznego Arystotelesa). Metoda Sokratejska umo¿liwia,
w duchowym ogl¹dzie, wydobywanie ukrytej prawdy o istotnych aspektach osobowych tkwi¹cych
w duszy (jaŸni) wychowanka, czyli w osobowym „Ja”
cz³owieka. W tej to bowiem metodzie wychowawca
pe³ni rolê akuszerki. Funkcja wychowawcy sprowadza siê jedynie do s³u¿ebnej roli u³atwiania wydobycia
na jaw tego, co tkwi w formie zarodkowej w duszy podmiotu wychowania. Alternatywnym paradygmatem
wychowania etycznego jest koncepcja Arystotelesa.
Otó¿ Autor ten opisuje i interpretuje proces wychowania w czterech traktatach, jakimi s¹: Etyka Nikomachejska, Wielka Etyka, Etyka Eudemejska oraz
Polityka. W pierwszym traktacie formu³uje podstawy pedagogiki spo³ecznej, która prowadzi do koncepcji cz³owieka jako istoty spo³ecznej, w drugim zaœ
studium k³adzie fundamenty pod pedagogikê pañstwow¹, której nastêpstwem jest teoria cz³owieka,
jako obywatela pañstwa.
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W Etyce Nikomachejskiej Arystoteles utrzymuje:
„...jedna czêœæ duszy jest nierozumna, druga
zaœ posiada rozum. [...] Z dwóch czêœci, które odró¿niæ nale¿y w nierozumnej czêœci duszy, jedna jest
wspólna cz³owiekowi i wegetatywna, a mam tu na
myœli tê, która jest przyczyn¹ od¿ywiania siê i wzrastania; tê bowiem zdolnoœæ duszy z wiêkszym prawdopodobieñstwem anieli jak¹kolwiek inn¹ przypisaæ
mo¿na wszystkim istotom, które siê od¿ywiaj¹, zarówno zarodkom w ³onie matki, jak i osobnikom rozwiniêtym. Dzielnoœæ wiêc pod tym wzglêdem jest –
jak siê okazuje – wspólna, a nie specyficznie ludzka. [...] A wiêc i nierozumna czêœæ duszy jest – jak
siê okazuje – dwojaka; wegetatywna bowiem jej strona nie ma nic wspólnego z rozumem; druga natomiast, która jest zdolnoœci¹ po¿¹dania i wszelkiego
w ogóle pragnienia, uczestniczy poniek¹d w rozumie o tyle, o ile mu ulega i jest mu pos³uszna, [...] Ta
ró¿nica jest podstaw¹ podzia³u dzielnoœci na ró¿ne
rodzaje [czyli ró¿ne zalety]. Jedne z nich nazywamy
dianoetycznymi, inne zaœ etycznymi, czyli cnotami,
a mianowicie m¹droœæ teoretyczn¹, zdolnoœæ rozumienia i rozs¹dek – zaletami dianoetycznymi,
a szczodroœæ i umiarkowanie – etycznymi, [...] Dwa
tedy s¹ rodzaje dzielnoœci, z których jeden stanowi¹
zalety dianoetyczne, drugi zaœ – zalety etyczne, czyli
cnoty. Owó¿ zarówno powstanie, jak i rozwój zalet
dianoetycznych jest przewa¿nie owocem nauki i dlatego wymagaj¹ one doœwiadczenia i czasu; etyczne
natomiast nabywa siê dziêki przyzwyczajeniu [...]
Wynika st¹d te¿, ¿e ¿adna z cnót nie jest nam
z natury wrodzona; nic bowiem z tego, co jest wrodzone, nie daje siê zmieniæ dziêki przyzwyczajeniu.
(Arystoteles, Etyka Nikomachejska. T³um. Daniela Gromska, w: Dzie³a Wszystkie Warszawa, t. 5, 2000, 1102a,
1102b).
W Wielkiej Etyce Arystoteles uczy:
„...na wstêpie powinniœmy mówiæ o duszy,
w której rodzi siê cnota, a nie o tym, czym dusza jest [podkreœlenie H.N.] – na ten temat istnieje
inny wywód (Traktat o duszy – H.N.), lecz trzeba podaæ jej podzia³ w zarysie. Dusza wszak, jak twierdzimy, dzieli siê na dwie czêœci: posiadaj¹c¹ rozum i na
czêœæ nierozumn¹. W rozumnej czêœci w³aœnie znajduj¹ siê: rozs¹dek, bystroœæ umys³u, m¹droœæ, pojêtnoœæ, pamiêæ itp., w nierozumnej natomiast tzw.
cnoty: umiarkowanie, sprawiedliwoœæ, mêstwo i inne
zalety etyczne, które zas³uguj¹ na pochwa³ê. Dziêki
tym ostatnim uwa¿a siê nas za godnych pochwa³y.
Nikogo natomiast nie chwali siê na podstawie zalet
czêœci posiadaj¹cej rozum. Nie chwali siê przecie¿
nikogo dlatego, ¿e jest m¹dry, b¹dŸ rozs¹dny, b¹dŸ
w ogóle na podstawie któregoœ z tego rodzaju zalet.
Naturalnie nierozumna czêœæ nie [zas³uguje na po-
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chwa³ê], je¿eli nie pe³ni funkcji s³u¿ebnej i nie jest
pos³uszna czêœci posiadaj¹cej rozum.
Ale doskona³oœæ etyczna [...] ulega zepsuciu
z powodu niedostatku i nadmiaru, ¿e niedostatek i nadmiar dzia³aj¹ ujemnie, to daje siê zauwa¿yæ w zakresie problemów etycznych (dla ukazania spraw niejasnych trzeba siê pos³u¿yæ œwiadectwami oczywistymi).
Mo¿na bowiem wyraŸnie zauwa¿yæ na podstawie
æwiczeñ fizycznych, ¿e kiedy ich jest za du¿o, traci
siê si³ê, kiedy za ma³o, dzieje siê podobnie” [Etyka
Wielka. T³um. Witold Wróblewski, w: Dzie³a Wszystkie, Warszawa 2000, 1185b 18].
W Etyce Eudomejskiej Arystoteles stwierdza:
A wiêc Sokrates, jako starzec uwa¿a³, ¿e celem jest poznanie cnoty, i poszukiwa³, czym jest sprawiedliwoœæ, i czym mêstwo, i ka¿da czêœæ dzielnoœci. A robi³ to rozs¹dnie. S¹dzi³ przecie¿, ¿e ka¿da
cnota jest wiedz¹, z czego wynika³o, ¿e kto wie
o sprawiedliwoœci, jest sprawiedliwy. Bo skoro tylko
nauczymy siê geometrii i sztuki budowniczej, stajemy siê budowniczymi i mierniczymi. Dlatego pyta³
czym jest cnota, a nie, w jaki sposób i dziêki czemu
powstaje. Ale zdarza siê to w przypadku umiejêtnoœci teoretycznych, bo dla astronomii i nauki o przyrodzie, i dla geometrii nie ma ¿adnego innego celu
prócz poznania i zbadania natury zjawisk, które s¹
przedmiotem badañ tych nauk. Zreszt¹ nic nie stoi
na przeszkodzie, aby w potrzebach ¿yciowych by³y
one dla nas przy sposobnœci u¿yteczne. Natomiast
w umiejêtnoœciach praktycznych cel ró¿ni siê od wiedzy i poznania„ np. zdrowie od sztuki lekarskiej, praworz¹dnoœæ zaœ i inne rzeczy tego rodzaju s¹ czymœ
odmiennym od umiejêtnoœci rz¹dzenia. Chwalebn¹
jest wiêc rzecz¹ poznaæ ka¿dy rodzaj piêkna; natomiast co siê tyczy cnoty, to nie wiedza o jej istocie
jest najbardziej cenna, lecz poznanie, dziêki czemu
ona powstaje, bo nie chcemy wiedzieæ, czym jest
mêstwo, lecz byæ mê¿nymi, ani czym jest sprawiedliwoœæ, lecz chcemy byæ sprawiedliwi, podobnie jak
wolimy byæ zdrowi ni¿ wiedzieæ, na czym polega
dobre samopoczucie [Arystoteles Etyka Eudomejska.
T³um. Witold Wróblewski: w: Dzie³a Wszystkie, Warszawa 2000, 1216b 20].
W Polityce Arystoteles jeszcze bardziej wyartyku³owa³ swoj¹ doktrynê pedagogiczn¹, ukazuj¹c
zwi¹zek przyczynowo-skutkowy miêdzy wychowaniem a wymogami pañstwa:
„Cz³owiek jest z natury stworzony do ¿ycia
w pañstwie. [...] Okazuje siê kto nie potrafi ¿yæ we
wspólnocie albo jej wcale nie potrzebuje, bêd¹c samowystarczalnym, bynajmniej nie jest cz³onkiem
pañstwa, a zatem jest albo zwierzêciem albo bogiem.
[...]
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Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e prawodawca
powinien siê zaj¹æ w pierwszym rzêdzie wychowaniem m³odzie¿y. Jeœli tak siê w pañstwach nie dzieje, to cierpi¹ na tym ustroje, gdy¿ obywatele musz¹
siê odpowiednio do ka¿dego ustroju wychowaæ.
Ka¿da forma ustroju ma przecie¿ swoisty charakter,
który zazwyczaj zapewnia jej trwa³oœæ, tudzie¿ stanowi zasadniczo o jej rodzaju, a wiêc np. cechy demokratyczne tworz¹ i utrzymuj¹ demokracjê, oligarchiczne – oligarchiê. Zawsze te¿ najlepszy jest warunkiem lepszego ustroju.
Wszelkie sprawnoœci i kunszty wymagaj¹ pewnego uprzedniego przygotowania i urobienia do spe³nienia zwi¹zanych z nimi czynnoœci; potrzeba tego
równie¿ i do uprawiania s³ów cnoty. Poniewa¿ zaœ
ca³e pañstwo ma tylko jeden cel, wiêc oczywiœcie
i wychowanie musi byæ jedno i to samo dla wszystkich, i pañstwo jako ca³oœæ musi wzi¹æ troskê o nie
na siebie, a nie osoby prywatne, jak to bywa dzisiaj,
kiedy ka¿dy z osobna troszczy siê o swe dzieci i wed³ug swego upodobania prywatnie im nauki udziela.
Wspólne zadania wymagaj¹ przecie¿ i wspólnego
przygotowania. Zarazem nie trzeba s¹dziæ, ¿e ktoœ
z obywateli do siebie samego nale¿y, przeciwnie,
wszyscy nale¿¹ do pañstwa, bo ka¿dy z nich jest
czêœci¹ pañstwa. To te¿ troska o ka¿d¹ czêœæ z osobna musi z natury rzeczy mieæ na oku troskê o ca³oœæ...Jasn¹ jest tedy rzecz¹, ¿e wychowanie musi
byæ uregulowane w drodze prawa i ¿e przeprowadziæ powinno je pañstwo” (Arystoteles, Polityka.
T³um. Ludwik Piotrowicz, w: Dzie³a Wszystkie t.5,
1252a, Warszawa 2001), Etyka Nikomachejska, Etyka Wielka i Etyka Eudamejska nale¿¹ do filozofii
praktycznej. A ona zaœ jest nastêpstwem filozofii teoretycznej, któr¹ Arystoteles omawia w Metafizyce
Pañstwo, zachowuj¹c swoj¹ to¿samoœæ, wypracowuje swoiste œrodki i metody wychowania swoich
obywateli. Rodzina zaœ, w imiê zachowania swojej
to¿samoœci, zakorzenia siê w moralnej – obyczajowej tradycji przodków. W kontekœcie filozofii pedagogiki u Arystotelesa powstaje zasadniczy problem:
czy szko³a mo¿e równoczeœnie wychowywaæ prorodzinnie i propañstwowo. Otó¿ w niektórych interpretacjach utrzymuje siê, ¿e jest to niemo¿liwe, a to dlatego, ¿e Arystotelesowskiemu paradygmatowi pedagogicznemu przypisuje siê b³¹d antropologiczny
o zwierzêcym stanie dzieciêcej duszy. Dziecko nie
jest zwierzêciem nierozumnym, jak to niektórzy interpretuj¹ myœl Filozofa ze Stagiry. Przecie¿ Filozof ten wyró¿ni³ w cz³owieku duszê intelektualn¹,
podporz¹dkowuj¹c¹ sobie duszê sensytywn¹, a ta
z kolei duszê wegetatywn¹. Ju¿ bowiem w embrionalnym stadium cz³owieka, Bóg-Umys³ wszechœwiata wpisuje siê w biern¹ duszê ludzk¹. Modelem od-
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wzorowuj¹cym ten stan jest tabliczka woskowa, na
której wpisuje siê równie¿ historia zachowañ wychowanka pod wp³ywem pedagoga. Proces wychowania wpisuje siê zatem w duszê intelektualn¹ wychowanka, obok m¹droœciowego zapisu Boga-Umys³u.
Arystoteles, w swoim paradygmacie pedagogicznym,
bêd¹c pedagogiem królewskim, bardziej rozwin¹³
sprawê wychowania obywatelskiego, ani¿eli m¹droœciowego, opartego o Boga, bêd¹cego Umys³em
Wszechœwiata (czysta forma bytu). Koncepcjê formy bytu, Stagiryta przyj¹³ od Platona, to jest od jego
odwiecznej idei Dobra, której doszukiwa³ siê Sokrates w ka¿dym cz³owieku na drodze meiotycznej.
Do tej myœli nawi¹za³ œw. Augustyn, poszukuj¹c Boga
w duszy ludzkiej, a nie w kosmosie, jak Arystoteles
i œw. Tomasz z Akwinu Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e
podejœcie kosmologiczne, w poszukiwaniu Pierwszej
Przyczyny, jest bardzo cenne, bo kulturotwórcze i to
na skalê cywilizacyjn¹. Akwinata zbudowa³ bowiem
racjonaln¹ koncepcjê œwiata, cz³owieka i Boga,
w oparciu o egzystencjaln¹ teoriê Bytu Przygodnego i Absolutnego, daj¹c tym samym podstawê do
koncepcji prawa naturalnego i Bo¿ego. Prawo naturalne, jako wczeœniejsze od Bo¿ego, sta³o siê podstaw¹ do poszukiwañ rozwi¹zañ personalistycznych,
a to dlatego, ¿e osoba ludzka jest fundamentem praw
cz³owieka i narodu. W nurcie personalistycznym.
ukaza³a siê w³aœnie praca Adolfa Ernesta Szo³tyska
pt. „Filozofla Wychowania”, Toruñ 1997.
W studium tym, Autor wyprowadza sw¹ refleksjê pedagogiczn¹ z porz¹dku prawa naturalnego,
a œciœlej rzecz bior¹c, to z idei wrodzonej godnoœci
osoby ludzkiej. Godnoœæ ta umocowana jest ontycznie w duchowoœci duszy, co jest podstaw¹ >cz³owieka wewnêtrznego<. Natomiast prawo stanowione stwierdza, ¿e to co konstytuuje go od zewn¹trz
(co nabyte edukacyjnie - kultura duchowa) - jest przejawem >cz³owieka zewnêtrznego<.. Szo³tysek utrzymuje, ¿e cz³owiek wewnêtrzny jest „...nakierowany
na wychowania duszy, czyli na WY-dobywanie-najaw – tego-co-CHOWANE. Uœwiadomienie wychowankowi Ÿród³a jego to¿samoœci dokonuje siê przez
ods³oniêcie atrybutów duszy, czyli .>cz³owieka wewnêtrznego<” [...] W stosunku do wydobycia na jaw
chowanej duszy, zabiegiem wtórnym jest nauczanie; ods³ania trynitarne jedno [...] Ja-cz³owiek jako
osoba ludzka (nale¿¹cy do samego siebie), Ja-cz³o
wiek jako istota spo³eczna (nale¿¹cy do wspólnoty
spo³ecznej), Ja-cz³owiek jako obywatel (nale¿¹cy do
pañstwa); [...] Wychowanie personalne sprowadza
siê tylko i jedynie do odkrywania atrybutów duszy
oraz naturalnej wiedzy w niej zapisanej, manifestuj¹cej siê duchowoœci¹ duszy. Tym samym istota
wychowania sprowadza siê do odkrycia natury bytu
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cz³owieczego. Personalne wychowanie i nauczanie
– w odró¿nieniu od spo³ecznego wychowania i nauczania oraz doktrynalnego wychowania i nauczania – nie „dodaje” do osoby niczego, czego by ju¿
w niej nie by³o” (tam¿e, s.196n.).
Szo³tysek uwa¿a bowiem, ¿e wychowanie personalne jest pomoc¹ w procesie odkrywania tego
wszystkiego, co istnieje w wychowanku. Pomoc ta
dotyczy w szczególnoœci uwra¿liwiania i dynamizowania sfer duchowych z dziedziny: myœli, woli
i uczuæ, które s¹ odpowiedzialne za rozwój: prawdy,
dobra i piêkna. Wychowanie personalne kontroluje
wychowanie spo³eczne, albowiem pedagogia personalistyczna nak³ada siê na teoriê pracy wychowanka nad w³asnym charakterem, jako trwa³ym
sk³adnikiem postawy ¿yciowej w rodzinie i w narodzie. Dobro osoby ludzkiej, w postaci wrodzonej godnoœci jest podstaw¹ godnoœci cz³owieka
jako istoty spo³ecznej. Godnoœæ zaœ spo³ecznej
istoty jest fundamentem godnoœci obywatela, przynale¿nego do danego pañstwa. Wychowanie spo³eczne i pañstwowe polega zatem na rozwoju osobowoœci obywatelskiej (spo³ecznej) i doktrynalnej
(pañstwowej). Osobowoœci te osadzone s¹ na
gruncie osoby ludzkiej, o wrodzonej godnoœci.
Osobowoœæ obywatelska i doktrynalna s¹ zatem
zadane. Natomiast osoba ludzka jest dana przez
fakt narodzin. Wychowanie jest zatem procesem
inspirowania wychowanka do odkrywania wartoœci duchowych: dobra, prawdy, piêkna i œwiêtoœci,
zawartych we wrodzonej godnoœci osoby ludzkiej.
Odkrywanie tej godnoœci jest procesem wychowywania do zadañ spo³ecznych i politycznych o wizerunku osobowoœciowym w zakresie obywatelskim
i pañstwowym.Osobowoœæ bowiem formuje siê
w aspekcie: psychologicznym, socjologicznym,
w tym obywatelskim i politycznym
Wydaje siê, ¿e poruszona tu myœl wychowania
do godnoœci osobowoœciowej o wizerunku doktrynalnym (pañstwowym), dobrze koresponduje z pe-

Numer 9-10, 2008

dagogicznym paradygmatem Arystotelesa o m¹droœciowym wychowaniu cz³owieka. Wychowanie to jest
inspirowane przez „Boga-Umys³”, jako czyst¹ formê
- transcendentn¹ wobec cz³owieka, i to ju¿ w stadium embrionalnym gatunku ludzkiego.
Wychowawca nie „ucz³owiecza” dziecko-zwierzê, jak niektórzy s¹dz¹. Tylko transcendentny BógUmys³ wstêpuje w ¿ywe cia³o ludzkie z zewn¹trz
w stanie duszy roœlinnej i nadrzêdnej duszy zwierzêcej. Wiedza Boga-Umys³u indywidualizuje siê
w poszczególnych duszach ludzkich za spraw¹ ich
biernych umys³ów – niczym pustych tabliczek woskowych, zapisywanych przez Wszechwiedzê BogaUmys³u w sposób zrozumia³y dla ludzi (por.Krokiwicz op.cit.,s.329n.).
Teologiczna kosmologia Arystotelesa wi¹¿e siê
œciœle z jego antropologi¹, która jest z kolei podstaw¹
dla jego nauki o wychowaniu. Pedagogiczny paradygmat Arystotelesa wywodzi siê z nauki o kosmosie, ¿yj¹cym „Umys³em-Boga”.
Natomiast Sokrates, wychodz¹c z antropologii,
na drodze poznawania samego siebie, przez dialogiczne wartoœciowanie czynów wychowanka, zbudowa³ mejotyczny paradygmat pedagogiczny. Nie
opiera siê on na etycznym intelektualizmie, ale na
¿yciu intelektualnym. Od wiedzy pojêciowej -dialogicznej wychowanek wchodzi w g³¹b duszy i zaczyna wydobywaæ „rodziæ” postawê swoich zachowañ.
Na przyk³ad wiedzieæ coœ o sprawiedliwoœci znaczy
tyle co byæ sprawiedliwym. Teza o dobrym i piêknym wspó³dzia³aniu uczuæ, woli pod dyrektyw¹ rozumu jest kluczem do paradygmatu pedagogicznego Sokratesa. Pedagog ateñski wskaza³ drogê do
cz³owieka wewnêtrznego, a poszed³ ni¹ œw. Augustyn. Staro¿ytne paradygmaty, w ujêciu Sokratesa
i Arystotelesa, stworzy³y racjonalne podstawy dla
myœli objawionej w Chrzeœcijañstwie Patrystycznym
i Scholastycznym, daj¹c tym samym wszechstronne podstawy do personalistycznej koncepcji wychowania. Jest to zagadnienie godne uwagi w nastêpnych rozwa¿aniach.
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Lusia Ogiñska

Droga Krzy¿owa
Stacja I — Jezus na œmieræ skazany.
Jezus sta³ nieruchomy,
jakby nie¿ywy, jak pos¹g
nad œwiatem zamyœlony
– w szacie skrwawionej, sta³ boso!
Pi³at wpatrywa³ siê w Niego:
– Tyœ Prawd¹?! A co to jest prawda?
Powiedz mi! Powiedz dlaczego
œwiat chce aby ona umar³a?!
Jezus wci¹¿ milcza³ w bezgniewie
nie pad³a ¿adna odpowiedŸ.
Pi³at wyszepta³ do siebie:
– Bez winy! Bez winy... ten Cz³owiek...
Na placu ludzie czekali,
ziemiê blask krwawy rozœwieci³:
– Na krzy¿ go! Na krzy¿ – zawo³ali
– Krew jego na nas, na dzieci!
A Pi³at wskazuj¹c na Niego
rzek³: – Cz³owiek to! Nie ma w nim winy!
T³um rycza³: – Niech spadnie krew Jego
na nas i na nasze syny!
Na mot³och patrzy³ Rzymianin
ka¿de razi³o go s³owo...
A oni ryczeli, wo³ali!:
– Czas zacz¹æ Drogê Krzy¿ow¹!
Uwolni³ im Barabasza
– z³oczyñcê, ³otra nêdznego
– Na œmieræ skazuj¹c Mesjasza
jeszcze wyszepta³: – Dlaczego?!
..........................................................
..........................................................
Wybór wci¹¿ wisi nad nami,
prawda w milczeniu nas œledzi,
chce byœmy j¹ ratowali
przed nienawiœci¹ gawiedzi.
Cieñ duszy – sumienie odpowie,
na prawdy bolesne pytanie...
Dlaczego wydaje j¹ cz³owiek,
co dzieñ na ukrzy¿owanie?!

Stacja II — Jezus obarczony krzy¿em.
Plac ca³y p³awi³ siê w s³oñcu,
go³êbie frunê³y na wolnoœæ.
Jezus na œrodku pretorium
sta³ otoczony kohort¹!
¯o³nierze z szat Go obdarli,
wieniec z ciernia gotowy,
do rêki trzcinê podali,
w³o¿yli koronê cierniow¹.
W s³oñcu czas siê zapali³,
go³êbie ju¿ wolnoœæ unios³y,
a oni Mu w pas siê k³aniali:
– Witaj nam Królu ¯ydowski!
A potem przed Nim klêkali,
bili Go trzcin¹ po g³owie
i pluli Mu w twarz, i siê œmiali
– szydzili z korony cierniowej!
Salwy œmiechu ¿o³daków
œmiech pod³y, g³upi, okrutny:
– Króluj nam, królu biedaków
nagi, zhañbiony, opluty!
S³oñce drga³o niepewnie
w trawy wplot³o promienie,
opad³y martwo go³êbie
ze zmar³ym ludzkim sumieniem...
Trzcina – ber³o spotnia³e!
Ciernie krwawe – korona!
Anio³y w niebie œpiewa³y:
– Bóg przyj¹³ krzy¿ na ramiona!
..........................................................
..........................................................
Ka¿dy siê boi cierpienia,
ka¿dy siê lêka krzy¿a.
W bólu tkwi sens zrozumienia,
on nas do Boga przybli¿a...
Przed krzy¿em ramiona otwieraj,
gdy twe cierpienie nadchodzi.
Bez bólu nic nie umiera,
bez bólu nic siê nie zrodzi!
Go³êbie – skrzydlate pacierze
p³yn¹ wci¹¿ wy¿ej i wy¿ej,
ruszaj wiêc w drogê i wierzaj...
Bo... ca³e ¿ycie jest krzy¿em!

Czêœæ wiêkszej ca³oœci z tomu poezji pt: „Œladami Ewangelii” – ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
Wydawnictwo Piœmiennictwa Nadobnego tel: (048) 332 01 68 lub 0 663 026 333
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Tadeusz Gerstenkorn

DLACZEGO MATEMATYKA
Wielu m³odych ludzi zadaje sobie czêsto
pytanie: dlaczego mam siê uczyæ matematyki,
przedmiotu wed³ug stereotypowej opinii trudnego,
abstrakcyjnego, nie powi¹zanego z ¿yciem, nieciekawego. I co komu przyjdzie z wkuwania rozmaitych formu³, twierdzeñ, definicji, wzorów?
I to jeszcze po kilka godzin w tygodniu przez kilkanaœcie lat. Mo¿e jednak mo¿na omin¹æ ten
zbêdny trud i zaj¹æ siê czymœ przyjemniejszym,
³atwiejszym, daj¹cym wiêcej satysfakcji.
I jak tu wyt³umaczyæ m³odemu cz³owiekowi,
¿e znajdujemy siê niejednokrotnie w sytuacji wykonania pewnych czynnoœci, które nie zawsze od
razu sprawiaj¹ nam przyjemnoœæ, a jednak s¹ po¿yteczne, nawet konieczne. Za¿ywanie lekarstw
nie nale¿y raczej do przyjemnoœci, a jednak je
za¿ywamy, nie ka¿dy posi³ek jest dla nas smaczny, a jednak jemy, nie ka¿da praca sprawia nam
radoœæ, a jednak pracujemy. Dlaczego ? Bo wiemy, ¿e ten wysi³ek, ten trud siê w efekcie op³aca,
przynosi korzyœæ naszemu organizmowi, ubogaca lub wzmacnia nas samych, nasz¹ rodzinê lub
otoczenie, spo³eczeñstwo. Mo¿e nie zawsze i nie
wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego jako dzieci, m³odzie¿, a nawet doroœli, ¿e jednak wysi³ek
nauki, odci¹gaj¹cy nas od przyjemnoœci, b³ogiego lenistwa, przynosi w rezultacie doskona³e dla
nas i spo³eczeñstwa efekty. Stajemy siê ludŸmi
œwiadomymi swoich celów, po¿ytecznymi obywatelami. Ale co z tym wszystkim ma matematyka?
Okazuje siê, ¿e bardzo wiele. Czy w³aœciwie wiemy, czego i jak siê uczymy i czemu ma to s³u¿yæ?
Matematykê rozumiano dawniej jako naukê
o liczbach i figurach geometrycznych. Dzisiaj definicja sprawi³aby pewn¹ trudnoœæ z uwagi na wieloœæ dyscyplin tej nauki i tym samym znalezienie
przystaj¹cego do nich wszystkich ogólnego okreœlenia. Matematyka bierze pod uwagê cechy iloœciowe zjawisk, bada ich wzajemne relacje (zwi¹zki) metod¹ dedukcyjn¹ opart¹ na logice. Trudno
tu w kilku zdaniach opisaæ ca³¹ strukturê tej metody, ale tak chocia¿by orientacyjnie to przedstawiaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e wychodz¹c od pewnych
prostych zdañ, przyjêtych bez dowodu, ale wzajemnie niesprzecznych, uzasadnia zdania nastêp-
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ne w toku rozumowania logicznego i nazywa je
twierdzeniami. Metodê dedukcyjn¹ cechuje abstrahowanie od wiêkszoœci cech indywidualnych
badanych przedmiotów rzeczywistych, a przez to
twierdzenia ich dotycz¹ce maj¹ charakter ogólny,
s¹ prawdziwe – jak mówimy – zawsze i wszêdzie.
Punktem wyjœcia dowolnej ga³êzi matematyki s¹,
jak powiedzieliœmy, proste zdania zwane pewnikami lub aksjomatami, zawieraj¹cymi wybrane
pojêcia uwik³ane w sensownie zbudowane zdania.
Ich rozbudowa ma miejsce w ci¹gu wniosków, których prawdziwoœæ i wa¿noœæ zapewnia absolutne
poddanie siê prawom logiki, obecnie bardzo sformalizowanej, ale w tej najprostszej wersji intuicyjnie uznawanej i niekwestionowanej przez ka¿dego rozumnego cz³owieka. Wzbogacanie twierdzeñ
jest mo¿liwe przez wprowadzanie nowych pojêæ
na drodze definicji, to jest sformalizowanych okreœleñ o takiej strukturze, która eliminuje niejednoznacznoœæ ich rozumienia. Tworzona, bogata
w twierdzenia struktura, bywa nazywana teori¹.
Obecnie tych teorii jest wiele. Najbardziej znane,
to: analiza matematyczna, analiza zespolona, analiza funkcjonalna, algebra, teoria mnogoœci (zbiorów), teoria prawdopodobieñstwa ze statystyk¹,
procesy stochastyczne, równania ró¿nicowe i ró¿niczkowe, matematyka w ekonomii.
Wpó³czesny wykszta³cony cz³owiek nie mo¿e
obejœæ siê bez matematyki. Matematyka wkroczy³a bowiem ju¿ do ka¿dej nauki i specjalnoœci, nawet takiej, któr¹ tradycyjnie omija³a. Nagrody Nobla z ekonomii to w³aœciwie nagrody za osi¹gniêcia matematyczne, tyle, ¿e w zastosowaniu do problemów ekonomicznych. Jest to jednak wysokiej
rangi matematyka. W medycynie ¿adna porz¹dna
praca nie mo¿e siê ukazaæ obecnie bez opracowania statystycznego. Metodami matematycznymi mo¿na wspieraæ (i to siê czyni) diagnozowanie
i terapiê medyczn¹. Przez wiele lat prowadzi³em
grupê badawcz¹ ze zlecenia Komitetu Badañ Naukowych (KBN) w tej w³aœnie dziedzinie i opublikowanych zosta³o kilkadziesi¹t prac naukowych.
Ju¿ w 1963/64 r. s³ucha³em wyk³adów z matematyki dla humanistów na Sorbonie i mam materia³y
stamt¹d. Jako przyk³ad mo¿na podaæ, ¿e meto-
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dami statystycznymi badano autentycznoœæ pewnego dzie³a przypisywanego Szekspirowi. Matematyk¹ pos³uguj¹ siê psychologowie, geografowie
i ca³e rzesze przyrodników i genetyków. Nie mo¿na sobie wyobraziæ in¿yniera bez dobrego przygotowania matematycznego i oczywiœcie tak¿e
informatyka.
Na rozwój matematyki w dziejach ludzkoœci
mia³y wp³yw ró¿ne kultury i uczeni wielu narodowoœci. Nie zabrak³o wœród nich tak¿e Polaków.
W Polsce przedrozbiorowej wybitn¹ postaci¹ matematyczn¹ by³ Adam Adamandy Kochañski
(1631-1700), jezuita wileñski, profesor w Würzburgu, Moguncji, Florencji, Pradze, O³omuñcu, Wroc³awiu, nadworny matematyk i bibliotekarz króla
Jana III Sobieskiego, znany z przybli¿onego rozwi¹zania tzw. kwadratury ko³a. W epoce zaborów
zas³u¿onym krzewicielem wiedzy matematycznej
by³ Jan Œniadecki (1756-1830). Od niego pochodzi polska terminologia matematyczna, oczywiœcie
w ówczesnym zakresie, np. ca³ka, ró¿niczka.
Znanym matematykiem polskim z 1. po³owy XIX
w. by³ Józef Maria Hoene-Wroñski (1776-1853),
twórca nowej na owe czasy metody w teorii równañ ró¿niczkowych (wronskian). Mia³ równie¿ ciekawe, choæ mniej znane pomys³y w dziedzinie rachunku prawdopodobieñstwa. Samuel Dickstein
(1851-1939) matematyk, od 1915 r. profesor uniwersytetu w Warszawie, cz³onek PAU, pedagog
i wydawca, za³o¿y³ (wraz z W. Natansonem
i W. Gosiewskim) w 1888 r. pierwsze polskie czasopismo matematyczne pt. „Prace MatematycznoFizyczne”. Tytu³ „Prace Matematyczne” jest kontynuowany obecnie. Mam tam swoj¹ publikacjê.
Po I wojnie œwiatowej rozwój polskiej matematyki
by³ niezwykle szybki i da³ wielkie osi¹gniêcia. Powsta³a tzw. polska szko³a matematyczna z takimi
nazwiskami jak: Wac³aw Sierpiñski (1882-1969),
Stefan Mazurkiewicz (1888-1945), Kazimierz Kuratowski (1896-1980), Bronis³aw Knaster (18931980) i inni. Zas³ynê³a ona z badañ w zakresie
teorii mnogoœci (zbiorów) i topologii, badañ podjêtych z inicjatywy Zygmunta Janiszewskiego.
W 1920 r. zosta³o za³o¿one czasopismo „Fundamenta Mathematicae” poœwiêcone tym dyscyplinom matematycznym, znane na ca³ym œwiecie.
By³o zreszt¹ pierwszym na œwiecie wyspecjalizowanym czasopismem matematycznym. Oœrodek
lwowski ze Stefanem Banachem, Stanis³awem
Mazurem (1905-1981) i Hugo Steinhausem zas³yn¹³ z badañ w dziedzinie analizy funkcjonalnej.
Samouk Stefan Banach (1892-1945) jest uwa¿any za twórcê tej piêknej ga³êzi matematyki.
We Lwowie w 1928 r. zosta³o za³o¿one przez Ba-
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nacha i Steinhausa czasopismo „Studia Mathematica”, do dziœ wydawane w Polsce i szeroko znane za granic¹. Publikuje ono prace z analizy funkcjonalnej, analizy matematycznej i teorii prawdopodobieñstwa. We Lwowie pracowa³ wybitny matematyk Juliusz Pawe³ Schauder (1896-1943, zamordowany przez hitlerowców) badacz w dziedzinie równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych, a tak¿e
Hugo Dionizy Steinhaus (1887-1972) zajmuj¹cy
siê tak¿e metodami probabilistycznymi, wybitny
popularyzator matematyki. Po II wojnie œwiatowej
Lwów zosta³ utracony dla Polski i naukowcy, którzy prze¿yli, przenieœli siê do ró¿nych naszych
oœrodków uniwersyteckich, g³ównie do Wroc³awia,
gdzie Steinhaus kontynuowa³ swe badania i stworzy³ cenion¹ w kraju i za granic¹ tzw. szko³ê wroc³awsk¹. Obecnie ka¿dy oœrodek uniwersytecki,
politechniczny, ekonomiczny, rolniczy szczyci siê
du¿ymi osi¹gniêciami matematycznymi uzyskiwanymi przez wybitnych i znanych w œwiecie naukowców. Polskie Towarzystwo Matematyczne, skupiaj¹ce rzesze polskich matematyków zajmuje siê nie
tylko prac¹ badawcz¹, ale tak¿e popularyzacj¹ i
dydaktyk¹ matematyki i stara siê wp³ywaæ na
szkolne programy matematyki oraz liczbê godzin
wyk³adów i zakres przedstawianego materia³u.
Wydawane jest w jêzyku polskim czasopismo
„Wiadomoœci Matematyczne” zamieszczaj¹ce tak¿e artyku³y z historii matematyki polskiej, ¿yciorysy wybitnych polskich matematyków oraz niejednokrotnie przepiêkne przemówienia okolicznoœciowe œwiadcz¹ce o g³êbokim humanizmie i starannoœci o piêkno s³owa naszych naukowców.
Logika klasyczna stanowi doskona³¹ strukturê matematyki. Nie spe³nia jednak w pe³ni oczekiwañ tzw. nauk miêkkich, tj. takich, które pos³uguj¹
siê tak¿e jêzykiem naturalnym, zbli¿onym do jêzyka potocznego. Do takich nauk zalicza siê np.
ekonomiê, medycynê, nauki przyrodnicze, prawo.
Strukturê jêzyka tych nauk analizuje i bada logika
wielowartoœciowa, która dopuszcza jeszcze inne
wartoœci logiczne poza klasycznymi dwiema wartoœciami „prawda” i „fa³sz”. Na bazie takiej logiki
powsta³a teoria rozszerzaj¹ca klasyczne kantorowskie pojêcie zbioru, zwana teori¹ zbioru rozmytego i stanowi¹ca podstawê matematyki s³u¿¹cej
mnogim naukom nie mieszcz¹cym siê w krêgu tzw.
nauk œcis³ych. W tej teorii równie¿ pracuj¹ polscy
matematycy, a podstawy logiki nieklasycznej tworzy³ polski logik Jan £ukasiewicz (1878-1956)
w swych pracach z lat dwudziestych XX wieku.
Poniewa¿ matematyka jest czêœci¹ ogólnej
kultury, to nawet szko³y wy¿sze nie specjalizuj¹ce
siê w kierunkach nauk œcis³ych, a zw³aszcza te,
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które maj¹ kulturê jako jeden z g³ównych nurtów
nauczania, powinny zapoznaæ swych studentów
z g³ównymi kierunkami myœli logicznej i rozwoju
pojêæ matematycznych, aby obraz kultury ludzkiej
nie by³ przez brak elementów wiedzy matematycznej zubo¿ony.
Proszê pamiêtaæ, ¿e jak powiedzia³ jeden
znakomity matematyk, cz³owiek wykszta³cony matematycznie bardzo szybko mo¿e nauczyæ siê pracowaæ dostatecznie sprawnie w ka¿dej dziedzinie,
bo umie myœleæ logicznie, czego nie mo¿emy niestety powiedzieæ o wielu politykach, s³abych w
myœleniu logicznym, a wed³ug swego przekonania nadaj¹cych siê do pe³nienia funkcji w ka¿dym
ministerstwie.
Nale¿y ubolewaæ, ¿e od doœæ d³ugiego ju¿
czasu obserwujemy niedocenianie wartoœci nauczania matematyki na odpowiednio wysokim poziomie. Zniesiono obligatoryjn¹ matematykê na
maturze (choæby na poziomie podstawowym), co

spowodowa³o bardzo s³abe przygotowanie do studiów wy¿szych tych kandydatów na tych kierunkach, na których matematyka jest niezbêdna. Dosz³o do tak paradoksalnej sytuacji, ¿e niektórzy
studenci tzw. rangowych ekonomicznych niepublicznych szkó³ wy¿szych nawet przed dyplomem
maj¹ trudnoœci z procentami lub œredni¹ arytmetyczn¹. Szko³y w³aœciwie z regu³y ograniczaj¹ siê
do tzw. minimum programowego, co przy s³abym
przygotowaniu s³uchaczy daje nêdzne rezultaty.
S³abi absolwenci nie mog¹ podnosiæ poziomu gospodarczego naszego kraju, tym bardziej, ¿e ci
lepsi zniechêceni sytuacj¹ szukaj¹ lepszego bytu
za granic¹. To nie jest rozwi¹zanie.
Niestety wielu znakomitych matematyków wyemigrowa³o, nie znajduj¹c w kraju zrozumienia dla
swych osi¹gniêæ, nie maj¹c odpowiednich warunków pracy i godnego ¿ycia.
Kto za to ponosi odpowiedzialnoœæ?
Os¹dŸmy sami!

Zobacz stronê w internecie: http://journals.impan.gov.pl/sm/

http://matwbn.icm.edu.pl/spis.php?wyd=3

http://matwbn.icm.edu.pl/

Numer 9-10, 2008

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

59

OMÓWIENIA–RECENZJE–POLEMIKI–OPINIE–LISTY
Zbigniew Dmochowski

RECENZJA KSI¥¯KI „ZUKUNFT ÖSTERREICH”
Ci¹g dalszy z numeru 7-8/2008

F. Hundertwasser w tytule swego (pi¹tego) rozdzia³u zapytuje „Wejœcie do Unii Europejskiej - to zdrada Austrii - dlaczego?” Na wstêpie Autor stwierdza, ¿e
problem Unii Europejskiej kierowany przez rz¹dowe
media bez ¿adnych porównañ do austriackiej publicznoœci poddany jest dogmatycznemu praniu mózgów.
Panuje w telewizji, radio i prawie w ca³ej prasie zawoalowana cenzura. Tego nie móg³bym uznaæ za mo¿liwe w demokracji - mówi Autor -, gdybym ten sposób
cenzury osobiœcie nie prze¿y³. Pod ró¿nymi pretekstami i uzasadnieniami wielokrotnie utrudniano i uniemo¿liwiano mi myœlenie anty-UE. Uzasadnienia mia³y nastêpuj¹cy charakter: to nie pasuje do emitowania, tego
nie mo¿na wyk³adaæ, nie jestem do tego kompetentny,
jestem pomylony. Usi³owano uczyniæ mnie niewiarogodnym poprzez ró¿ne dezinformacje. W³aœnie przez
integracjê z blokiem militarnym sta³a siê Austria jako
„obszar krañcowy wschodniej marchii” pierwszym obszarem do wkroczenia, obrazem wroga i celem agresora. Przeciw atomowemu atakowi nie wyhodowano
dot¹d ¿adnego ziela, a przy wojnach regionalnych (np.
w Boœni) nie ma ¿adnej ochrony przez Uniê Europejsk¹,
tak¿e i w Pó³nocnej Irlandii, a wiêc wewn¹trz samej
UE. Neutralnoœæ Austrii jest w³aœnie teraz bardziej potrzebna ni¿ w przesz³oœci. Neutralnoœæ trzeba u¿ywaæ
z nazwy i za ni¹ staæ. Neutralnoœæ jest istotn¹ wartoœci¹. Neutralnoœæ jest stale wa¿na i jest fundamentem
naszego kraju - mówi Autor - i nie mo¿e byæ zdradzona ani odrzucona. Gdy ten fundament podminujemy,
zburzymy w ten sposób nasze pañstwo - Austriê, które na nim jest posadowione. Od teraz neutralnoœæ Austrii oznacza : samostanowienie, niezale¿noœæ, wolnoœæ, niesienie odpowiedzialnoœci, dawanie przyk³adu, aktywna neutralnoœæ. Tak¿e tutaj Szwajcaria jest
przyk³adem i w konstytucji austriackiej jest wymieniona jako przyk³ad.
Autor stwierdza, ¿e nie ma zgody na kopanie rowu
w poprzek Europy. Tak jakby na wschód od Wiednia
by³ wrogi kraj. Ta nowo tworzona granica jest nie tylko
w poprzek Europy, ale tak¿e w poprzek Austrii, gdzie
by³a monarchia Dunaju. To by³oby nieodpowiedzialne
i niebezpieczne, aby przez integracjê z gospodarcz¹ i
polityczn¹ potêg¹ powiêkszaæ spadek i marginalizacjê
krajów „ na zewn¹trz”. Okreœlenie kulturalne, gospodarcze i historyczne Austrii, austriacka odpowiedzialnoœæ i wypromieniowanie le¿y na wschodzie. O tym
mówi nawet nazwa – Osterreich (pañstwo wschodu).
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Zmieni³y siê fronty. Wed³ug Autora – nie s¹ to dalej granice polityczne, lecz front przechodzi miêdzy brutalami zainteresowanymi tylko gospodarczo, wyrzuconymi spo³ecznoœciami i wyzyskiwan¹ natur¹ oraz rozbit¹ dusz¹ ludzk¹. Powstaje nowy opór i jak zwykle
pojawiaj¹ siê znowu tchórzliwi kolaboranci.
Obecnie odpowiedzialni politycy s¹ podporz¹dkowani interesom gospodarczym, a w dziedzinie stanu œrodowiska i stanu kultury s¹ ob³udnikami, co widaæ z ich wypowiedzi. Zatwierdzaj¹ oni œrodki, niszcz¹ce œrodowisko i kulturê, co stawia pod znakiem
zapytania przysz³oœæ Austrii.
Tak zwana UE wprowadza brutalne niszczenie
bazy naszego ¿ycia, naszej prastarej kultury, naszej
ma³ej w³asnej to¿samoœci, naszego bogactwa gatunków i naszego w³asnego powa¿ania – mówi Autor.
Ta UE jest potê¿nym poœrednikiem handlowym wielkich przedsiêbiorstw, zwi¹zków zawodowych, zrzeszeñ, wielkich banków, truj¹cych koncernów, monokultur - monopolistów i lobby atomowego, który nas – jak
twierdzi Autor - zapêdza jak grzeczne owce, jak byd³o rzeŸne do poci¹gu, który zmierza w fa³szywym kierunku.
W rozdziale (szóstym) zatytu³owanym „Spo³eczeñstwo obywatelskie dla Austrii” G. Jagschitz stwierdza, ¿e „ w koñcu XX wieku w naszym œwiecie trzeba
sobie radziæ, jak nigdy dot¹d w historii ludzkoœci ze
zmianami .” Szereg dynamizuj¹cych procesów, jak globalizacja, rewolucje technologiczne, koncentracje, migracje i zmiana wartoœci spowodowa³y dramatyczne
zmiany w kulturach, podstawach ekonomicznych
i strukturach socjalnych, tak¿e wszystkich regu³, treœci
i sposobów zachowania wspó³¿ycia ludzkiego. Tradycjonalizm i postêp zderzy³y siê, jak nigdy dot¹d z takiego rodzaju energi¹ i z tego rodzaju zasiêgiem. Odpowiednio do tego polaryzuj¹ siê odpowiedzi.
Podczas gdy jedni upatruj¹ swe dobro w fundamentalizmie, w utrzymaniu i zatrzymaniu, inni rzucaj¹
siê w ramiona modernizmu i podlegaj¹ tylko g³ównym
zasadom: jeszcze wiêcej, jeszcze szybciej, jeszcze
bardziej chciwie i jeszcze potê¿niej. Gdy jedni s¹ wzgardzani, gdy¿ uwzglêdniaj¹c materialne wymagania nie
s¹ rozwojowi, drudzy s¹ zaliczani do burzycieli podstaw ekologicznych i ludzkich.
A zatem nasze spolaryzowane, ró¿norodne i fragmentaryczne spo³ecznoœci nie daj¹ w ¿adnym przypadku obrazu pozytywnego prze³omu, a raczej scenariuszy kryzysowych, braku solidarnoœci, orientacji i bezmyœlnoœci, a¿ do indywidualnych niestabilnoœci, zgub-
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nego i wzajemnego sprzeciwu jako cechy charakterystycznej.
Autor podejmuje problemy polityki i moralnoœci,
pañstwa i demokracji, autonomii i samorz¹dnoœci, subsydiarnoœci, konstytucji obywatelskiej, odbiurokratyzowania, odejœcia od tendencji wszechpañstwowych i
pañstwowo-policyjnych, organizacji obywatelskiej i
gospodarek w spo³ecznoœci obywatelskiej. Jak mówi
Autor „ gospodarki w spo³ecznoœci obywatelskiej opieraj¹ siê na koncepcji subsydiarnoœci”. Wzd³u¿ s¹ rozeznane koncentracja i du¿e przestrzenie gospodarcze
w ich granicach i potencjalnych zagro¿eniach, wzd³u¿
jest nowa ekonomiczna alternatywa „ bogactwo od
do³u”. Ma³oobszarowa gospodarka rozwi¹zuje ca³y
szereg nowoczesnych problemów: masow¹ hodowlê
zwierz¹t, ekologiczne obci¹¿enie, transport itp.
Jest w stanie pomóc przy zasadzie d³ugotrwa³oœci a¿ do prze³omu. Inn¹ odpowiedzi¹ gospodarcz¹ jest
rzeczywista przeciwwaga do dyktatury rynku, prywatyzacja mo¿e spowodowaæ szerokie rozproszenie
i orientacjê interesów.
Na zakoñczenie Autor uzna³, ¿e „ mimo, ¿e jego
propozycje mog¹ siê wydawaæ, jak sen lub utopia, to
dotycz¹ one bardzo realistycznej koncepcji”.
Rozdzia³ (siódmy) autorstwa H. Knoflachera pt.
„Wst¹pienie do UE - nowe wydanie „szczêœliwy b³azen” rozpoczyna siê stwierdzeniem, ¿e „ Austriacy pilnie pracowali po wojnie, aby stworzyæ dobrobyt, buduj¹c socjalne i ogólne bezpieczeñstwo kraju, w czym
znacz¹cy udzia³ mia³a polityka powojenna i generacja
tych polityków. By³y to te osobistoœci, które mia³y swoje korzenie w fazie odbudowy i przy których mia³o siê
wra¿enie, ¿e decyduj¹ce by³y nie ich personalne ¿yczenia kariery, ale s³u¿ba dla kraju. Jak to siê sta³o, ¿e po
jednej lub wielu generacjach odbudowy, wesz³a generacja bez rzeczywistych perspektyw, co mo¿e pasowaæ tak¿e do polityki.
Gdy taka sytuacja nastêpuje w fazie upadku, przy
którym powstaj¹ okreœlone sytuacje zwrotne dla kraju,
mo¿e to prowadziæ do znacz¹cych narodowych problemów i znacz¹cych szkód dla ludnoœci” .
Autor w swoim rozdziale podejmuje szereg problemów, miêdzy innymi zapytuje „ Czy w³adze federalne niczego siê nie nauczy³y na podstawie dotychczasowych b³êdów?”. Chodzi³o tu o problemy transportu
i tranzytu. Starosta Tyrolu – jak pisze Autor – dba³ o to
w swoim czasie, aby autostrady w Tyrolu wybudowaæ
jak najlepsze w za³o¿eniu, ¿e wszystko, co otrzymuje
z nich, jak w przesz³oœci, tak¿e pieni¹dze powróc¹ do
Tyrolu. Tymczasem aktualnie na koszty ponoszone
przez jego austriackich mieszkañców w Tyrolu du¿y
wp³yw maj¹ gazy spalinowe i ha³as zwi¹zany z pó³nocno-w³oskim okrêgiem przemys³owym i po³udniowoniemieckim obszarem gospodarczym.
W punkcie pt „ Austriaccy ministrowie nie s¹ czyœci wzglêdem UE” Autor wykazuje, ¿e ministrowie austriaccy bardziej reprezentuj¹ interesy UE ni¿ interesy
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Austrii, szczególnie dotyczy to tranzytu.
Z kolei w punkcie pt „ Brak logiki w UE” Autor twierdzi, ¿e Komisja UE znajduje siê aktualnie na poziomie
epoki kamiennej technicznego rozwoju, ustalaj¹c np.
metodê, przy której bada obci¹¿enie autostrady, a nastêpnie ustala ograniczenia, gdy obci¹¿enia s¹ za du¿e.
W punkcie pt” B³êdny argument w konkurowaniu”
komunikacji samochodowej i kolejowej Autor przedstawia nastêpuj¹cy przypadek. Takim argumentem ma byæ
argument, ¿e na koñcu tygodnia stosuj¹c komunikacjê kolejow¹ trzeba tak¿e dopuœciæ konkurencyjny
transport samochodowy. W ten sposób Komisja UE
prowadzi do niezadowolenia i napiêæ miêdzy ró¿nymi
grupami zawodowymi, miêdzy ró¿nymi regionami i ró¿nymi warstwami spo³ecznymi.
Austria maj¹c przewymiarowany w stosunku do
dochodu mieszkañców system autostrad ju¿ dofinansowuje inne pañstwa, zarówno unijne na dziœ, ale tak¿e na jutro po rozszerzeniu UE o kolejn¹ grupê pañstw.
Punkt pt” UE- system, który mo¿na obejœæ” Autor
poœwiêci³ wyjaœnieniu, ¿e wprawdzie UE jest zarówno
groŸna, jak i z³a, to jednak ma swoje jasne cele. I tu
Austria mo¿e spokojnie stawiaæ warunki w systemie
transportowym wy³¹czaj¹c pewne ci¹gi komunikacyjne z wykorzystania przez inne kraje UE. Trzeba tylko
mieæ dobr¹ wolê i broniæ nie interesów UE, lecz interesów w³asnego kraju.
W punkcie pt „ System informacyjny jest czêœci¹
systemu komunikacyjnego” Autor podaje ciekaw¹ informacjê, ¿e Austria czêsto wp³aca do UE 10 razy wiêcej, ni¿ otrzymuje od UE, ale ta informacja nie dociera
do ka¿dego Austriaka.
Na zakoñczenie rozdzia³u przedstawione zosta³y
przez Autora kopie listów skierowanych w ró¿nych sprawach do Ministra Federalnego d/s Gospodarczych,
Ministra Federalnego d/s Wewnêtrznych i Prezydenta
Rady Narodowej.
L.Kohr kolejny Autor zatytu³owa³ swój rozdzia³
(ósmy) „Ksiê¿yc nad Maastricht”. Stwierdza on w nim,
¿e „Podczas szturmu na oficjalne w¹tpliwoœci, przepisy z Maastricht zawal¹ siê podobnie, jak wie¿a Babel
i w³aœnie z podobnych powodów. Gdy¿ Pan, który nazywa siê prawo natury jest przeciwko”. Nawi¹zuje on
do Pitagorasa, który dawno temu powiedzia³, ¿e cz³owiek – nie pañstwo i nie superpañstwo – jest miar¹
wszystkich rzeczy. I cz³owiek jest ma³y. A cz³owiek nie
jest „ludzkoœci¹” . Nie jest on tak¿e Francj¹, ani Niemcami i tym mniej Europ¹.
Europa regionów, do której zmierzamy, skoñczy
siê znowu Europ¹ sta³ych wojen i ma³ych nacjonalizmów. Wielk¹ tragedi¹ XX wieku by³a – i w tym spojrzeniu jesteœmy ci¹gle w d¿ungli –, ¿e prowincjonalna
mentalnoœæ antytolerancyjnego plemienia przenosi siê
na pañstwo narodowe. Gdy odkryjemy – mówi Autor –
zapisy z Maastricht dostatecznie szeroko, to mo¿na
bêdzie zrozumieæ, ¿e jest najwiêksz¹ naiwnoœci¹ s¹dziæ, ¿e superpañstwo mog³oby stanowiæ przeciwwa-
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gê do nacjonalizmu jego najwiêkszego cz³onka.
Nadzieja XXI wieku opiera siê na ca³kowicie innym modelu, który w najwiêkszej skali tworzy uniwersalnoœæ, który opiera siê na rozeznaniu, ¿e ca³a pe³nia
egzystencji jest osi¹gana w najmniejszym obszarze.
Duch cz³owieka nie potrzebuje ¿adnego placu Aleksandra, aby unieœæ siê w górê.
Dalej Autor wspomina, ¿e „ma³y ch³opiec zapyta³
w greckim pañstwie – mieœcie swego ojca: „Czy inne
miejsca maj¹ swój oddzielny ksiê¿yc?” Ojciec odpowiedzia³ – „oczywiœcie, ka¿dy ma swój w³asny ksiê¿yc”.
Tak jest lepiej. I dzisiaj mo¿na do tej wiedzy dodaæ: „My nie potrzebujemy ¿adnej jednej konstytucji
dla Europy, ¿adnego europejskiego systemu pieniê¿nego i ¿adnej wspólnej polityki zagranicznej, aby posiadaæ nasz w³asny ksiê¿yc”.
W rozdziale (dziewi¹tym) pt „UE, euro, Europa –
plan, plantowanie, planeta” H. Mackwitz przypomina,
¿e „ Jesteœmy w UE. Wolnoœæ? Bez granic! Wg. art. 2
Traktatu z Maastricht spo³ecznoœæ pañstw powinna j¹
popieraæ poprzez osi¹gniêcie wspólnego rynku oraz
unii gospodarczej i walutowej i sta³ego, bezinflacyjnego wzrostu”. Chocia¿ wiêkszoœæ ludzi dziêki UE nie
jest w rzeczywistoœci szczêœliwa, jednak styka siê z tymi faktami. Prawie nikt nie s¹dzi przez to, ¿e ko³o historii mo¿e siê obróciæ z powrotem do Europy pañstw
narodowych wed³ug recepty poprzednich wieków.
Wg. wyimaginowanego suwerennego pañstwa narodowego jest ono w rzeczywistoœci bezradn¹ pi³k¹ do
gry potê¿nych interesów ekonomicznych”.
Ale rzeczywisty œwiat nie roœnie razem. Wiêcej
ni¿ 3,5 miliarda obserwatorów uczestniczy³o w ceremonii otwarcia olimpijskich zawodów w Atlancie dziêki
œwiatowym osi¹gniêciom telewizji w tym tysi¹cleciu. Ale
z tego uniwersalnego œwiata obrazów nie powstaje jednak ¿adna wielostronna wymiana, ¿adne zrozumienie.
Medialna bliskoœæ i jednoczesnoœæ wytwarzaj¹ jedynie wirtualn¹ rzeczywistoœæ, ale nie powstaje ¿adna
³¹cznoœæ i tak¿e ¿adne ekonomiczne upodobnienie.
Jednoczeœnie powstaj¹ na naszym globie ekologiczne i ludzkie katastrofy, których rozmiary nie opanowuje nawet nasza si³a wyobraŸni. Ka¿dego dnia
umiera z g³odu na ziemi 100 tysiêcy ludzi, ginie 100
gatunków zwierz¹t i roœlin, 86 milionów ton naniesionej ziemi, wycina siê 55 tysiêcy hektarów tropikalnych
lasów, wyemitowuje siê 100 milionów ton gazów cieplarnianych do atmosfery, niszczy siê wiêcej ziemi
uprawnej ni¿ mo¿e powstaæ nowej w ci¹gu tysi¹ca dni.
Autor omawia ró¿ne problemy zwi¹zane z przysz³oœci¹ Unii Europejskiej i Europy, ale rozszerza to
o przysz³oœæ naszej planety. W punktach pt. „D³ugotrwale gospodarowaæ, respektowaæ granice, odkrywaæ
nowe perspektywy” oraz pt. „Co oznacza „³agodna chemia”” Autor przypomina, ¿e wszelkie ¿ycie na ziemi
zale¿y od zdolnoœci roœlin za pomoc¹ zielonego materia³u kolorowych liœci chlorofilu do zamiany energii œwiat³a s³onecznego w energiê chemiczn¹. Dziêki temu procesowi, fotosyntezie, roœliny wytwarzaj¹ z energetycz-
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nie ubogich nieorganicznych zwi¹zków dwutlenku wêgla i wody bogate energetycznie wêglowodany i odnawiaj¹ stale rezerwuar tlenu w atmosferze. Wed³ug szacunków roœliny autotrofenowe pobieraj¹ rocznie 200
miliardów ton wêgla z CO2 w powietrzu. Poprzez roz³o¿enie za pomoc¹ bakterii i grzybów ziemi materia³
organiczny zamieniony zostaje na próchnicê i ostatecznie pozbywa siê materia³ów nieorganicznych. CO2 zwi¹zany przez roœliny przekazywany jest ponownie do atmosfery. W ten sposób powstaje sta³a wymiana wêgla
miêdzy atmosfer¹ i biosfer¹.
Dla przysz³oœciowej gospodarki powstaje koniecznoœæ wypróbowania innowacyjnych procesów, koncepcji nowych produktów i ich wykorzystania, która umo¿liwi³aby dalszy rozwój ludzkoœci tak¿e po przewidzianym wyczerpaniu kopalnych zapasów surowców.
Taki krok ku „nowemu obrazowi gospodarki materia³owej” nie jest wolny od ryzyka i konfliktów celu.
£agodna chemia i koncepcja nowych surowców tworz¹
dlatego w swoich ci¹gach podstawowych permanentny proces rozwoju, który mo¿e byæ forsowany lub hamowany przez spo³eczno-polityczne, gospodarcze,
techniczno-naukowe, a tak¿e kulturalne warunki brzegowe.
Przy poszukiwaniach alternatyw dla „ery post ropy naftowej” (to bêdzie aktualne dla generacji naszych dzieci!) bêd¹ wykorzystywane zatem takie strategie do kszta³towania materia³ów, które udowodni³y
swoj¹ zdolnoœæ obci¹¿ania, odpornoœæ na œrodowisko
i bezpieczeñstwo przysz³oœciowe ju¿ podczas minionych setek milionów lat. Metody syntezy natury s¹ idealne dla warunków skoñczonego globu. Tylko przy
pomocy surowców z odnawialnych Ÿróde³ mo¿e byæ
zaspokojone œrednio- i d³ugoterminowe globalne zapotrzebowanie na zasoby organiczne.
Wed³ug Autora pod pojêciem „³agodna chemia”
rozumie siê generalnie procesy, przy których jako wsad
wprowadzane s¹ jedynie bezpieczne materia³y, przy
czym nie powstaj¹ odpady i produkty uboczne, z wy³¹czeniem takich, które w pe³ni mog¹ byæ ponownie wykorzystane.
W ramach zabiegów o wzmocnienie uprawy roœlin przemys³owych, roœliny oleiste maj¹ specjalne znaczenie. Oleje otrzymywane z ich nasion ze wzglêdu
na specyficzny wzór kwasów t³uszczowych i zawartoœæ innych wartoœciowych substancji mog¹ tworzyæ
podstawowy materia³ do wytwarzania przez przemys³
bardzo ró¿norodnych produktów. Do tego zasiewy olejowe maj¹ tê zaletê, ¿e mog¹ prawie w pe³ni byæ przerobione, gdy¿ po ekstrakcji olejów pozosta³oœci nasion
mog¹ byæ przeznaczone do produkcji wysokowartoœciowych œrodków po¿ywienia. Ogólnie trzeba powiedzieæ, ze wykorzystanie surowców roœlinnych zosta³o
obecnie wzmocnione przez dodatkowe wykorzystanie
ekologiczne.
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Kazimierz Murasiewicz

SZALEÑSTWO TRAFIA POD STRZECHY
Szaleñstwo jako takie nie przynale¿y jedynie
do uprzywilejowanych, jest w¹tpliwym dobrem ogólnodostêpnym. Obserwuj¹c jednak co siê na œwiecie
wyrabia mo¿na nabraæ przekonania, ¿e zakotwiczone jest g³ównie w elitach rz¹dz¹cych. Dawniej marzeniem by³o aby ksi¹¿ki trafi³y pod strzechy. Skoro
marzenie to zosta³o ju¿ zrealizowane nadesz³a pora
aby inne dobra tam trafi³y. Okazuje siê, ¿e szaleñstwo z politycznych wy¿yn mo¿e zawitaæ pod strzechami równie¿, a œciœlej pod gontami bo nimi (a nie
strzechami) kryje siê chaty na Podhalu.
Objawy
Pierwszy objaw rozprzestrzeniania siê szaleñstwa
w dó³ stanowi³a uchwa³a radnych Sejmiku Ma³opolskiego proklamuj¹ca dzieñ 8-my sierpnia br. (dzieñ inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie) – Ma³opolskim
Dniem Solidarnoœci z Tybetem. Radni wojewódzcy
zaapelowali te¿ do w³adz powiatów i gmin na terenie
województwa o przy³¹czenie siê do tej akcji. Okazuje
siê, ¿e apel trafi³ na podatny grunt i szaleñstwo zesz³o
na jeszcze ni¿szy szczebel samorz¹du terytorialnego.
No có¿, dawniej szlachcic na zagrodzie by³ równy
tylko wojewodzie, ale dziêki postêpowi demokracji
obecnie urzêdnik gminny równy jest ministrowi, albo
i komuœ wy¿ej. NajwyraŸniej urzêdnicy lokalni coraz to
mniejszych jednostek terytorialnych poczuli potrzebê
prowadzenia samodzielnie polityki zagranicznej,
zbie¿nej zreszt¹ ze szkodliwym dla interesu narodowego trendem obowi¹zuj¹cym w MSZ i Kancelarii
Prezydenta RP. Powywieszano wiêc flagi Tybetu na
urzêdach miejskich i starostwach, a media skwapliwie
sk³ada³y donosy na te placówki administracji, które nie
przy³¹czy³y siê do akcji (np. UM w Nowym Targu).
Skoro jednak wolno urzêdnikom ni¿szego szczebla prowadziæ samodzielnie politykê zagraniczn¹, to
i obywatele, zw³aszcza powi¹zani z poprawnymi
politycznie mediami, te¿ maj¹ prawo wykazaæ siê
aktywnoœci¹ polityczn¹. Dlatego te¿ w przeddzieñ
jedynie s³usznej akcji szeœciu m³odzieñców, w tym
dwóch dziennikarzy (jako awangarda w¹tpliwego postêpu) wybra³o siê w Tatry aby po przenocowaniu pod
go³ym niebem, zawiesiæ dwie flagi tybetañskie na krzy¿u na Giewoncie. M³odzieñcy zaistnieli medialnie, a mocarstwo chiñskie rzucone zosta³o zapewne na kolana.
¯eby choæ prezydent ChRL Hu Jintao przelatywa³ nad
Giewontem, to zapewne jego sumienie zosta³oby do
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g³êbi poruszone na widok flagi tybetañskiej upiêtej na
ramionach krzy¿a. Bior¹c jednak pod uwagê iloœæ
konfliktów aktualnie wystêpuj¹cych na œwiecie (oko³o
30-tu), to iloœæ flag zawieszanych na urzêdach, a i na
giewontowym krzy¿u powinna byæ znacznie wiêksza.
Po wytypowaniu s³usznych stron konfliktów pozosta³oby po oko³o 15-cie chor¹gwi na ka¿de z ramion krzy¿a.
Malkontenctwo
Po takim wyczynie w euforiê wpad³ i burmistrz
Zakopanego, i patronuj¹cy akcji „Górale dla Tybetu”
starosta tatrzañski. Wszak pod Tatrami rz¹dzi koalicja
górali tatrzañskich i syjoñskich œwiadoma prawocz³owieczych standardów. Skoro bliscy koalicyjnych prominentów obdarzeni zostali synekurami, to pozostaje
ju¿ tylko dbaæ o medialny image. Co prawda urok kurortu nie odbiega od wygl¹du Kercelaka lub w najlepszym razie Hong Kongu wczesnych lat 50-tych, ale
có¿ to jednak naprzeciw d¹¿eñ ludzkoœci do oswobodzenia Tybetu. Skoro w Zakopanem i okolicy wszystko ju¿ jest zadbane i nie ma co robiæ, to pora troszczyæ
siê o uciemiê¿onych „braci” w œwiecie. Gdy w wolnym
ju¿ Tybecie zadomowi¹ siê euro hunwejbini demokracji, to smród z hamburgerów (zwanych wdziêcznie
góralburgerami) wraz z ca³ym œmietniskiem wzniesie
siê na wy¿ynê tybetañsk¹. I bêdzie piêknie, i globalistycznie. Mo¿e tylko ¿al koncesjodawcom, ¿e deweloperzy znajd¹ wiêcej przestrzeni na azjatyckiej wy¿ynie
bo dutki trafi¹ do kieszeni obcych decydentów.
Ten ¿al jest równie zrozumia³y jak wspó³czucie
wobec Tybetañczyków. W polityce jednak nie ma miejsca na uczucia. Oparta jest ona na wzajemnych interesach miêdzy pañstwami, a nie na demonstracjach
moralnego poparcia. Reprezentanci potê¿niejszych od
nas pañstw przemilczeli sprawy Tybetu i stawili siê na
Igrzyskach w Pekinie. Tylko nasi politycy absentowali
je w s³usznym proteœcie. Nie ul¿y³o to losowi Tybetañczyków, a my zwyczajnie oœmieszyliœmy siê, jak zwykle ostatnimi czasy. Politycy Polski tkwi¹ przy romantycznym pragnieniu dawania œwiadectwa sumienia
narodów i ca³¹ polityczn¹ dzia³alnoœæ ograniczaj¹ do
rozwi¹zywania dylematu – czy bardziej byæ wasalem
Eurosojuza Narodu Niemieckiego, czy USraela.
W zgie³ku troski nad dol¹ ludzkoœci umkn¹³ szczegó³ jakim jest krzy¿, symbol Wiary chrzeœcijañskiej (a nie
buddyjskiej) przemieniony w wieszak lub s³up og³oszeniowy. Zachwyt nad s³usznie politycznym wyczynem
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jest zapewne uzasadniony faktem i¿ jeden z dzielnych
m³odzieñców jest dziennikarzem „Tygodnika
Powszechnego”. Wszak w redakcji gazety uwa¿anej
ongiœ za katolick¹ (a nie buddyjsk¹) lepiej wiedz¹ czym
jest krzy¿ i do czego powinien s³u¿yæ.
Syndrom choroby zakaŸnej
Tak siê jakoœ w medycynie przyjê³o, ¿e choroby
psychiczne, a zw³aszcza szaleñstwo, nie uznaje siê
za choroby zakaŸne. Ten pogl¹d wydaje siê wymagaæ
niezw³ocznej korekty, co widaæ po zachowaniach polityków – od szczebla centralnego po gminny, a i us³u¿nych w¹tpliwemu postêpowi dziennikarzy równie¿.
Do tej pory wydawa³o siê, ¿e patent na szaleñstwo polityczne maj¹ parlamentarzyœci. Przyk³ad
p. J. Palikota i p. S. Niesio³owskiego zdawa³ siê
potwierdzaæ, i¿ pañstwo z naszych podatków mo¿e
finansowaæ dewiacje ujawniaj¹ce siê na poziomie parlamentu. Jednak nasi reprezentanci ni¿szego szczebla, tak¿e zasilani z tego samego (naszego) Ÿród³a
uznali siê równie¿ upowa¿nieni do poczynañ dewiacyjnych. Skoro kasa ta sama, to i zachowania przez
ni¹ finansowane powinny byæ podobne. Pozostaje odnaleŸæ prawo ekonomiczne wyjaœniaj¹ce zwi¹zek pomiêdzy Ÿród³em finansowym (bud¿et pañstwa, w tym
nasze podatki) funkcjonowania w³adz ró¿nych szczebli, a wystêpowaniem amoku politycznego na tych¿e

szczeblach. Skoro Ÿród³o to samo, to i dewiacja ta
sama, choæ nie wiadomo jaka jest kolejnoœæ – czy
wpierw musi byæ kasa, czy szaleñstwo. Byæ mo¿e
o kolejnoœci decyduj¹ uk³ady polityczne. Maj¹c jednak
do czynienia z demokracj¹ nie mo¿na odmówiæ prawa
do politycznego szaleñstwa równie¿ obywatelom. Nie
tylko dziennikarzom, bo ci stanowi¹ tzw. IV-t¹ w³adzê,
a w³adzy wypada wiêcej, równie¿ w szaleñstwie. Zwyk³ym obywatelom równie¿ przys³uguje prawo do dewiacji w zakresie polityki, z czego korzystaj¹ do woli co
widaæ ka¿dorazowo na przyk³adzie wyników wyborów
do w³adz ró¿nych szczebli.
* * *
Po takim rozpoznaniu szaleñstwa, bez kosztownej pomocy ze strony niereformowalnej s³u¿by
zdrowia wypada³oby znaleŸæ skuteczn¹ terapiê przeciw szaleñstwu politycznemu. Endemia tej przypad³oœci rozci¹ga siê na obszarze pañstw demokratycznych, choæ w ró¿nej skali. Nasilenie mo¿na zaobserwowaæ w tych krajach gdzie demokracja twórczo ³¹czy w sobie libertynizm i socjalizm. Takie dwie
w jednym dewiacje. Jeœli rozwój demokracji ma polegaæ na uszczêœliwianiu ludzkoœci tymi dwoma spaczeniami ideowymi, to nie ma innego wyjœcia jak zrezygnowaæ z demokracji w ogóle.

Zygmunt Zieliñski

KULTURKAMPF Á LA NAPATERO
Nazwisko w tytule dziwne, nie kojarzy siê z konkretnym cz³owiekiem, a jeœli ju¿, to z dwoma: Zapatero
i Napieralskim. To¿ wczoraj (2 czerwca 2008) w TV
zastanawiano siê, byæ mo¿e trochê z braku innej tematyki, – choæ sezon ogórkowy jeszcze chyba siê nie
zacz¹³ – nad podobieñstwami i ró¿nicami ³¹cz¹cymi
i dziel¹cymi tych dwóch towarzyszy. Ró¿nic w zasadzie nie by³o, gdy chodzi o zjadliwoœæ napaœci na
wszystko, co chrzeœcijañskie. Podobieñstw jeszcze
mniej, bowiem mo¿na by je œledziæ jedynie w kontekœcie obu krajów, w których ci dwaj spece od polityki
dzia³aj¹ lub usi³uj¹ dzia³aæ. Bowiem, o ile Zapatero dzia³a, i to dziarsko – jak d³ugo? Chyba tak d³ugo, jak d³ugo
socjaliœci w innych krajach zachodnich psuli, co tylko
siê da³o zepsuæ. Ale dzia³a, to niezaprzeczalne, o tyle
Grzegorz Napieralski, nareszcie na upragnionym sto³ku partyjnym, twardym, bo twardym, bo partia chuda,
koœcista, to i taki sto³ek, nie dzia³a, ale póki, co deklamuje treœci rewolucyjne. Gdy chodzi o sprawy, które
niejako z natury rzeczy nale¿¹ do lewicy (uwaga: pojê-
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cie u¿ywane umownie, bowiem kojarzy siê wy³¹cznie
z lew¹ stron¹, z niczym wiêcej), zatem troska o cz³owieka – nie ka¿dego, ale tego z najni¿szych szczebli
drabiny spo³ecznej – to partia ta od dawna nie ma nic
do powiedzenia. Lud siê wprawdzie ³udzi³, ¿e jest inaczej, ale siê zawiód³ i teraz notowania SLD b³¹kaj¹ siê
gdzieœ ko³o liczby 6. Inne partie – jak by je tam zwaæ –
jednak tak¿e buñczucznie spo³eczno-rewolucyjne – to
ju¿ cyfry po zeru i przecinku. Có¿ mo¿e oferowaæ w tej
sytuacji nowy champion SLD? Ano, trzeba poczekaæ,
bo a nu¿ pojawi siê jakaœ oferta?
Póki co, jest ch³opiec do bicia. Oczywiœcie – mówi¹c ogólnie – chrzeœcijañstwo, albo inaczej Bóg
i wszystko, co z Nim siê wi¹¿e, zatem ca³y porz¹dek
etyczny wynikaj¹cy z wiary w Jego istnienie. O to chodzi i – przyznaæ trzeba uczciwie – ludzie pokroju obu
wspomnianych tu panów tego wcale nie kryj¹. W istocie jednak, zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce na celowniku jest Koœció³ katolicki. Chc¹c w niego uderzyæ
u¿ywa siê starych, wyœwiechtanych frazesów, w rodza-
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ju: œwieckie pañstwo, uwolnienie ¿ycia spo³ecznego od
obro¿y koœcielnej, to tylko niektóre epitety. Przed jedenastoma laty niejako S³awomir Wa³ecki z Bydgoszczy
g³osi³ potrzebê wywiezienia duchownych do Watykanu, przy czym, o ile pamiêtam nie przewidywa³ podró¿y wagonami osobowymi. Pisa³em o tym w którymœ
z numerów „Nowego Przegl¹du Wszechpolskiego”
w 1997 roku. Zdaje siê, ¿e wtedy stara kadra eseldowska rodem z PZPR, zatem maj¹ca nie tak prymitywn¹,
jak rzeczony projektodawca, metodê walki z Koœcio³em mocno siê tym jego wyskokiem zniesmaczy³a. Dziœ
chyba móg³by swobodnie poruszaæ siê w salonach polityków nie tylko oficjalnie lewicowej orientacji. Wystarczy tylko zauwa¿yæ, co potrafi¹ oni – zw³aszcza tak
wymowni szermierze platformiani, jak panowie Palikot,
Niesio³owski, ¿eby poprzestaæ choæby na tych dwóch
wzmiankach – wygadywaæ na o. Rydzyka, którego –
obawiam siê nie transportowano by nawet do Watykanu, ale mo¿e w miejsca o wiele mniej przystojne – byle
nie robi³ konkurencji, boæ przecie¿ jest wolnoœæ s³owa.
Rzecz jasna dla „poprawnych”. O. Rydzyk – wiadomo
– jest „niepoprawny”.
Trudno o jakieœ oryginalne pomys³y, gdy chodzi
o zwalczaniem Koœcio³a. Bo tak siê sk³ada, ¿e wszystko ju¿ by³o. By³ te¿ kulturkampf i Bismarck bynajmniej
siê nie szczyci³, i¿ go wygra³, bo nie wygra³ ani on ani
Koœció³. Niepotrzebne straty poniós³ Koœció³, ale i pañstwo ucierpia³o. Hitler rozpêta³ tzw. Kirchenkampf. Zatem wzorców jest pod dostatkiem. W 1945 r. rz¹dcy

komunistyczni zerwali konkordat. Mówi siê i pisze dziœ,
¿e chciano go przywróciæ. To niezupe³nie tak. Pañstwo
polskie tworzone przez Bieruta pod auspicjami Stalina
nie mog³o pozostawiæ konkordatu, bowiem przy jego
obowi¹zywaniu nie mo¿na by niszczyæ Koœcio³a, chrzeœcijañstwa i wykorzeniaæ wszystkich jego wartoœci. Konkordatu jednak chciano, ale takiego, który by Koœció³,
ogranicza³, a pañstwu nie przeszkadza³ w dziele dechrystianizacji. To siê nie uda³o, bo my jednak wierzymy, ¿e nawet najpotê¿niejszy wróg Pana Boga – nie
s¹dzê, by obaj tu porównywani panowie mogli siê mimo
wszystko za takowych uwa¿aæ – jest bezsilny wobec
Opatrznoœci Bo¿ej. Mo¿na w to nie wierzyæ, szydziæ
z tego i zacietrzewiaæ siê bardziej ni¿ sam szatan w swej
nienawiœci do Boga, jednak dzieje ludzkoœci i losy niejednego cz³owieka pe³ne s¹ dowodów na potêgê tej
Opatrznoœci. Mo¿e to zbieg okolicznoœci – tak sobie
powie ten i ów i ma do tego prawo – ale z trzech pañstw
zaborczych, mam tu na myœli rozbiory Polski, ¿adne
nie istnieje, nie licz¹c w miejsce monarchii austriackiej
ma³ej Austrii, w miejsce potê¿nego imperium carów
Rosja, która przeby³a mêczeñsk¹ drogê rewolucji i rz¹dów komunistycznych. Prusy zniknê³y z mapy Europy
ca³kowicie. Pewnie, ¿e mo¿na siê w tym nie dopatrywaæ siê rêki Opatrznoœci, zw³aszcza, ¿e nie zad³u¿yliœmy sobie jako Naród a¿ na takie wyró¿nienie. Ale przetrwaliœmy i doœwiadczyliœmy tyle z³a, ponieœliœmy tyle
ofiar, i¿ mo¿na to uznaæ za akt pokuty wliczany tak¿e
w dzie³o Opatrznoœci.

Zdzis³awa Traczyk

PATRIOTYZM W ŒWIETLE PRZYNALE¯NOŒCI
DO UNII EUROPEJSKIEJ
Pojêcie patriotyzmu
Oficjalne obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci i inne rocznice wydarzeñ historycznych s¹
szczególn¹ okazj¹ do manifestowania uczuæ patriotycznych przez centralne i regionalne w³adze pañstwowe. To dobrze, o ile celem jest jednoczenie Polaków
a nie dzielenie, jeœli uroczystoœci nie s¹ wykorzystywane do kampanii wyborczej i jeœli nie odbywaj¹ siê
kosztem nadmiernych œrodków finansowych. Wa¿niejsze od manifestowania przywi¹zania do w³asnej historii s¹ powinnoœci patriotyczne obowi¹zuj¹ce wszystkich Polaków a przede wszystkim osoby sprawuj¹ce
w³adzê w imieniu Narodu Polskiego.
Obydwie sk³adowe patriotyzmu tj. manifestowanie uczuæ patriotycznych jak te¿ zakres powinnoœci
patriotycznych zmienia³y siê w ró¿nych okresach dzie-
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jów naszego Kraju. Inaczej manifestowane by³y uczucia patriotyczne i realizowane powinnoœci w okresie
utraty nieodleg³oœci, inaczej w okresie walk o niepodleg³oœæ i jeszcze inaczej w okresie niepodleg³oœci.
Historia uczy, ¿e w okresie niepodleg³oœci pielêgnujemy uczucia patriotyczne zapominaj¹c o powinnoœciach.
To jest nasz kardynalny b³¹d. Niepodleg³oœæ ³atwo utraciæ, ale trudniej j¹ odzyskaæ. Rozumiej¹ to dobrze ci,
którzy utracili Ojczyznê, walczyli o jej niepodleg³oœæ
i zachowali pamiêæ o towarzyszach broni, poleg³ych
w walce o wolnoœæ Polski. Nic te¿ dziwnego, ¿e Kombatanci pragn¹, aby pokolenia Polaków zapamiêta³y
skierowane do nich przes³anie, zw³aszcza o powinnoœciach patriotycznych.
Zgodnie z definicj¹, „patriotyzm” oznacza postawê spo³eczno polityczn¹ opart¹ na zasadach mi³oœci
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i przywi¹zania do ojczyzny, jednoœci i solidarnoœci z w³asnym narodem, oraz przedk³adanie nadrzêdnych wartoœci (niepodleg³oœæ, suwerennoœæ) nad w³asne cele
wraz z gotowoœci¹ do ich obrony nawet za cenê w³asnego ¿ycia. To najkrótsza definicja tych treœci, jakie
zawarte s¹ w ró¿nych encyklopediach i s³ownikach jêzyka polskiego. S¹ one aktualne a nawet nabieraj¹
wiêkszej wagi w dzisiejszej rzeczywistoœci.
Powinnoœci patriotyczne w obecnej dobie
Poruszane przez media tematy dotycz¹ce symboli pañstwowych i w ogóle patriotyzmu s¹ niejednoznaczne. W czerwcu b. r. w programie telewizyjnym
„Europa” reprezentantka Szwecji poinformowa³a , ¿e
w jej kraju nie wypada nawet mówiæ o patriotyzmie, bo
s³owo to kojarzy siê z nacjonalizmem. To tylko jeden
przyk³ad z wielu, jakie dostarczaj¹ nam media w ramach kszta³towania „postaw Europejczyka”. Lansuje
siê obce tradycje, organizuje dni kultury mniejszoœci
narodowych zaniedbuj¹c propagowanie w³asnej kultury i tradycji. Nie przestrzega siê czystoœci jêzyka polskiego; wrêcz modne sta³o siê wtr¹canie angielskich
s³ów do ojczystej potocznej mowy, jakby w poczuciu
pewnej nobilitacji. Mo¿na by odnieœæ wra¿enie, ¿e patriotyzm w obecnych czasach straci³ w ogóle racjê bytu.
Unia Europejska jest form¹ integracji organizacyjnej, która ma na celu ochronê wspólnych interesów strategicznych i gospodarczych, przy zachowaniu to¿samoœci narodowej i pañstwowej jej cz³onków.
Spraw¹ ka¿dego cz³onka Unii jest dbanie o w³asn¹
to¿samoœæ narodow¹ i w³asny interes narodowy.
Od wyborców poszczególnych cz³onków Unii zale¿y
wybór takich parlamentarzystów krajowych i eurodeputowanych, którzy na pewno bêd¹ broniæ interesów
narodowych i pracowaæ dla dobra w³asnego Kraju.
Unia Europejska to dla Polski nowa rzeczywistoœæ,
której musimy sprostaæ.
Przynale¿noœæ do Unii Europejskiej poza korzyœciami niesie zagro¿enia zwi¹zane z dominacj¹ pañstw
wysoko rozwiniêtych gospodarczo, z przep³ywem obcego kapita³u z nieograniczonym ruchem ludnoœci pomiêdzy krajami ca³ej wspólnoty europejskiej, z konkurencyjnoœci¹ wynagrodzeñ za pracê i zwi¹zan¹ z ni¹
migracj¹ zarobkow¹ - g³ównie wykwalifikowanej i wykszta³conej czêœci naszego spo³eczeñstwa. Obce media, które opanowa³y prasê, radio, telewizjê i Internet,
kszta³tuj¹ niepo¿¹dane zachowania i postawy, nie
mówi¹c ju¿ o przemocy, która ogarnê³a równie¿ œrodowiska m³odzie¿y i dzieci. Brak akceptowanego programu spo³eczno- gospodarczego doprowadzi³ do bezrobocia, zwiêkszenia œmiertelnoœci, zmniejszenia przyrostu naturalnego, do g³êbokich podzia³ów miêdzy bogatymi i biednymi, do skorumpowania wielu grup spo³ecznych, tworzenia mafii przestêpców i zaniedbañ
w opiece zdrowotnej ca³ego spo³eczeñstwa. Do powinnoœci patriotycznych ka¿dego Polaka a przede wszystkim rz¹dz¹cych nale¿y zapobieganie wymienionym za-
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gro¿eniom i skuteczna walka z nimi
Kryteria oceny dzia³añ patriotycznych
Polska silna, to Polska ludzi równych szans,
wykszta³conych, przygotowanych do wykonywania zadañ na okreœlonym stanowisku, ludzi o wysokim morale, zdrowych fizycznie i psychicznie oraz znajduj¹cych zatrudnienie we w³asnym. Kraju . Pañstwo silne,
to pañstwo zgody narodowej, zapewniaj¹ce wspó³dzia³anie ca³ego spo³eczeñstwa nad postêpem we wszystkich dziedzinach ¿ycia, w³¹czaj¹c realizacjê polityki
spo³ecznej. Wyborcy powinni oddawaæ swe g³osy na
ludzi uczciwych, o wysokiej postawie moralno – etycznej, o potwierdzonych kwalifikacjach do pe³nienia okreœlonej funkcji i sprawdzonej postawie patriotycznej.
Wybrani winni pe³niæ rolê s³u¿ebn¹ wobec ca³ego
Narodu i Kraju.
W ocenie postaw patriotycznych kandydatów do
w³adz regionalnych i parlamentu powinny byæ zastosowane kryteria, które pozwol¹ odró¿niæ kandydata
pos³uguj¹cego siê tylko has³ami od potencjalnego realizatora ni¿ej wymienionych zadañ.
1 .Budowanie zgody narodowej i jednoczenie ca³ego spo³eczeñstwa do realizacji zadañ o podstawowym znaczeniu dla kraju
2. Powstrzymanie mechanizmów prowadz¹cych do
ubóstwa jednych i niekontrolowanego bogacenia
siê innych.
3. Tworzenie warunków do zapewnienia pracy we
w³asnym kraju.
4. Ochrona zdrowia ca³ego spo³eczeñstwa, w tym
profilaktyka ( w³¹czaj¹c walkê z alkoholizmem,
narkomani¹ i innymi dewiacjami).
5. Zapewnienie wszystkim bezp³atnego wykszta³cenia.
6. Wprowadzenie do szkó³ podstawowych i œrednich
przedmiotu „wychowanie obywatelskie” i „wychowanie w rodzinie”. Ich celem w pierwszym przypadku jest uczenie mi³oœci do kraju, ochrony œrodowiska, wra¿liwoœci wobec pokrzywdzonych, poszanowania drugiego cz³owieka, tolerancji i demokracji oraz odpowiedzialnoœci za wykroczenia.
W drugim przypadku celem jest przygotowanie
do ¿ycia w rodzinie, dzielenia obowi¹zków, wzajemnego szacunku i zrozumienia, oraz obopólnej
odpowiedzialnoœci za wychowanie dzieci i przygotowanie ich do samodzielnego ¿ycia.
7. Dba³oœæ o morale ca³ego spo³eczeñstwa, walka
z przejawami korupcji, nieuczciwoœci oraz têpienie praktyk rozpowszechniania nieprawdy,
zw³aszcza w zastosowaniu do walki politycznej.
8. Tolerancja pogl¹dów g³oszonych przez przeciwników politycznych i wyznawców innych religii o ile
nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu i podstawowym
interesom narodu.
9. Przestrzeganie zasad demokracji oraz swobód obywatelskich zagwarantowanych w Unii Europejskiej.
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10. Powstrzymanie dalszego procesu zaw³aszczania przez obcy kapita³ maj¹tku narodowego,
w tym ziemi i obiektów gospodarki o znaczeniu
strategicznym.
11. Reprezentacja mniejszoœci narodowych we w³adzach i w mediach (radio, telewizja), z zachowaniem liczebnej proporcji. Sprawowanie najwy¿szej
w³adzy pañstwowej przez Polaków o potwierdzonej postawie patriotycznej.

12 W polityce zagranicznej kierowanie siê nie ambicjami i historycznymi zasz³oœciami lecz dobrem
pañstwa i narodu.
13. Koniecznoœæ uzyskania zgody parlamentu na
udzia³ polskiego wojska w wojnach toczonych
poza granicami kraju, a w przypadkach w¹tpliwych – koniecznoœæ poparcia spo³eczeñstwa
polskiego, wyra¿onego w referendum.

Zbigniew Dmochowski

List otwarty!
Niniejszym przesy³am do wykorzystania moje
uzasadnienie dla potrzeby przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w sprawie ratyfikacji
umowy miêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹ i USA
o budowie na terenie Polski "amerykañskiej tarczy
antyrakietowej". Sprawa jest zbyt powa¿na, aby nie
podj¹æ powa¿nej debaty nie tylko w Polsce, ale tak¿e w innych krajach i to nie tylko nale¿¹cych do Unii
Europejkiej.
Skutki tej decyzji mog¹ mieæ znacznie powa¿niejsze nastêpstwa ni¿ konflikt kubañski, palestyñsko-izraelski, gruziñski i ca³y kompleks zwi¹zany ze
s³awetn¹ "zimn¹ wojn¹", które mimo wszystko nie
doprowadzi³y do wytworzenia emocji tych krêgów,
które mog¹ doprowadziæ do realnego a nie wirtualnego konfliktu nuklearnego na wielk¹ skalê.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie dla potrzeby przeprowadzenia
ogólnonarodowego referendum w sprawie ratyfikacji umowy miêdzy Polsk¹ Rzeczypospolit¹ i USA
o budowie na terenie Polski „amerykañskiej tarczy
antyrakietowej”
1) Budowa „amerykañskiej tarczy antyrakietowej”
na terenie Polski spowoduje zaostrzenie
kryzysu globalnego na œwiecie.
2) Amerykañski program budowy elementów tarczy rakietowej (w Europie oraz we wspó³pracy
z Japoni¹ i Australi¹) jest fragmentem docelowej budowy systemu eliminowania zdolnoœci
obronnych m.in. Rosji i Chin z zastosowaniem
broni kosmicznych, co w stosunku do Polski
stanowi drastyczne zmniejszenie , a nie zwiêkszenie jej bezpieczeñstwa.
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3) Wypowiedzi Busha, Prezydenta USA i Lecha
Kaczyñskiego, Prezydenta RP o w¹tku Pó³nocno-Koreañskim i Irañskim s¹ haniebnym oszukiwaniem spo³ecznoœci amerykañskiej, polskiej,
rosyjskiej i chiñskiej.
4) Nie jest pewna skutecznoœæ obrony wyposa¿enia amerykañskiej tarczy antyrakietowej
przed zmasowanym uderzeniem znacznej liczby rakiet z ³adunkami nuklearnymi, przede
wszystkim ze strony Rosji (prawdopodobnie
z Kaliningradu).
5) Przy skutecznym dzia³aniu tarczy antyrakietowej wyst¹pi zagro¿enie ska¿enia znacznego terytorium Polski odpadami likwidowanych rakiet
np. rosyjskich z ³adunkami nuklearnymi.
6) Przy nieskutecznym dzia³aniu tarczy antyrakietowej (np. liczba rakiet atakuj¹cych tarczê znacznie wiêksza ni¿ potencjalna mo¿liwoœæ ich zestrzelenia) wyst¹pi zaatakowanie znacznego terytorium Polski (np. 50%) przez wrogie rakiety
z ³adunkami nuklearnymi powoduj¹cymi globalne zniszczenie tej czêœci Polski wraz ze ska¿eniem promieniotwórczym ca³ego terytorium
Polski. Straty ludnoœci Polski bêd¹ wynosi³y
wówczas oko³o 50%, a pozosta³a czêœæ ludnoœci bêdzie skazana na dzia³ania d³ugotrwa³e ze
skutkami œmiertelnymi po pewnym czasie liczonym w miesi¹cach lub latach i d³ugoletnim wyniszczaniem organizmów ludzkich, zwierzêcych, roœlinnych i innych (jak po awarii elektrowni j¹drowej w Czarnobylu).
Zbigniew Dmochowski, dr hab. in¿., em. prof. P.B.,
Wilnianin
Warszawa, 16 wrzeœnia 2008r.
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WARTO PRZECZYTAÆ
Wiersze moje
dedykujê Wam, utrudzonym pielgrzymom,
zrodzonym z Ducha mi³oœci do Krzy¿a
wroœniêtego w ojczyste gniazdo Bia³ego Or³a,
z wiar¹,
¿e w tej ksiêdze odnajdziecie iskrê nowej nadziei
na zmartwychwstanie Polski Chrystusowej.
Kochani Rodacy ¿yj¹cy w kraju i zagranic¹!
PójdŸmy razem z nasz¹ Królow¹,
Matk¹ Bo¿¹ Czêstochowsk¹,
ze sztandarem wiary w misjê zlecon¹
S³u¿ebnicy Bo¿ej Rozalii Celakównie
do wszystkich narodów œwiata z wezwaniem,
by wróci³y pod ber³o w³adzy Jej Syna
– skorzysta³y z tej jedynej szansy ocalenia!
Królowie ziemi powstaj¹
i wladcy spiskuj¹ wraz z nimi
przeciw Panu i przeciw Jego Pomazañcowi.
Ps 2,2

Kto zdradzi³ Chrystusa
kto zdradzi³ Chrystusa stanie przeciw nam
tê prawdê nam trzeba dŸwigaæ tak jak krzy¿
i iœæ z tym krzy¿em w stronê nieba
nie ma innej drogi aby rosn¹æ wzwy¿

Poeta Kazimierz Józef Wêgrzyn urodzi³ siê
1 stycznia 1947 roku w Miejscu Piastowym na
Podkarpaciu. Ukoñczy³ filologie polsk¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie.
Od 1967 r. mieszka i tworzy w Istebnej –
Kuba³once ko³o Wis³y. Jest autorem ponad
50 tomów poezji, m. in.: „Larum polskie", „Kibitka
pamiêci", „Czyœciec", „Ave Maryja", „Ptaki
umieraj¹ w locie", „Trzecie pianie koguta",
„Polskie sumienie". „Psy, b³oto i karawana", oraz
laureatem wielu nagród, np. Nagrody Specjalnej
Œl¹sko-D¹browskiego Komitetu Kultury Niezale¿nej. Przez wiele lat wspó³pracowa³ z „Goœciem
Niedzielnym" i z Radiem Maryja. Ostatni jego tom
poezji, wydany w maju 2008 r., pt. „Nowa
Konfederacja Barska" dog³êbnie poruszy³ serca
i umys³y Polaków w kraju i zagranic¹.
Wydawca: Stowarzyszenie „Ró¿a”,
30-419 Kraków, ul. Do wilgi 23,
tel. 012 266 27 64

kto zdradzi³ Chrystusa stanie przeciw nam
bêdziemy jednak walczyli o wroga
z mieczem mi³oœci z wielk¹ tarcz¹ wiary
po³¹czeni modlitw¹ w wielk¹ armiê Boga
kto zdradzi³ Chrystusa stanie przeciw nam
i na bluŸnierstwo nieraz siê odwa¿y
wœród nas usi¹dzie - prze³amie siê s³owem
poca³unkiem Judasza dotknie naszej twarzy
kto zdradzi³ Chrystusa stanie przeciw nam
lecz kto Jezusa ma za swego Króla
temu nie straszna i droga krzy¿owa
bo tego Pan Bóg w cierpieniu przytula
kto zdradzi³ Chrystusa stanie przeciw nam
obyœmy Jezu i wrogów kochali
by otoczeni modlitw¹ i wiar¹
w godzinie œmierci do Ciebie wracali
kto zdradzi³ Chrystusa stanie przeciw nam
z pych¹ i grzechem po stronie szatana
kto jest z Jezusem i Panem Wszechœwiata
to ten przed Bogiem padnie na kolana
kto zdradzi³ Chrystusa stanie przew nam
przebrany w ornat i bluŸniercze s³owo
prowadŸ nas Jezu przez labirynt grzechu
Tyœ Jezu Królem choæ z cierniow¹ g³ow¹
kto zdradzi³ Chrystusa stanie przeciw nam
jak drzazga krwawa - niczym wiatr ze wschodu
bo nie rozumie oœlepiony grzechem
¿e Jezus Królem Polskiego Narodu!
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Jezus Król Polski
to z mi³oœci do Ciebie Jezu Królu Polski
nasze ufne modlitwy oraz serc b³aganie
przecie¿ nasi ojcowie na sztandarach nieœli
Bóg, Honor i Ojczyzna – w wierze ojców trwanie
to w imiê Twoje nieœli swoje ciê¿kie krzy¿e
przez historiê upadki oraz krwawe boje
to w imiê Twoje zawsze przebaczali katom
i powtarzali z wiar¹ PrzyjdŸ Królestwo Twoje
i my mówimy co dzieñ w modlitwie i czynie
prosz¹c z g³êbi naszego ludzkiego jestestwa
prowadŸ nas Jezu prosto do swojego tronu
nie ma Ojczyzny wolnej bez Twego Królestwa
i nie ma wolnej Polski bez Twojego ber³a
o tak! szyderstwo z wiary rani nas i boli
wiemy jednak ¿e nigdy nikt nas nie pokona
gdy poddamy siê w³adzy Twojej œwiêtej woli
ci co nas mieli broniæ przed szaleñstwem œwiata
przed pych¹ i pogard¹ w uczciwym sposobie
dziœ sami pe³ni pychy g³oœno gardz¹ nami
dziœ sami oszaleli staj¹c przeciw Tobie

Niepospolite Polskie Ruszenie
popatrz Jezu idziemy poœród tego t³umu
z pieœni¹ i modlitw¹ która s³awi Ciebie
z wielkim transparentem JEZUS KRÓLEM POLSKI
wierzymy ¿e go widaæ Jezu dobrze w niebie
bo tu na ziemi Jezu nie wszyscy go widz¹
choæ wszyscy Twoje hojne odbieraj¹ dary
grzech im jednak zas³ania Prawdê oraz Ciebie
w oknie telewizji oraz w mgle niewiary
ale wiemy Jezu ¿e gdy patrzysz z nieba
to widzisz nas i nasze w sercu œwiête s³owa
jak¿e mia³byœ nie patrzeæ Jezu w stronê Matki
gdzie œwieci Jasna Góra - wierna Czêstochowa
i gdzie Kraków z ró¿ rozk³ada Ci Królewski Trakt
choæ bywa w zamieszaniu ktoœ obrazi Boga
ale zobacz Jezu idzie coraz wiêkszy t³um
bo przez Kraków do nieba jest najkrótsza droga
i wiele na niej œladów zostawili œwiêci
gdy szli przez Wawel i Ska³kê z Bogiem i odwag¹
wszystkie te znaki wiary spisa³a Historia
trzeba je tylko czytaæ ze œwiêt¹ uwag¹
Niepospolite bêdzie to Polskie Ruszenie
i Sejm Niepospolity szczêœliwy bez miary
Króluj nam Chryste! ju¿ z pieœni¹ ruszy³y pierwsze
w stronê nieba Twe wierne królewskie sztandary

Rycina irlandzka VOTUM DEO IGNOTO z 1905 roku

Ty na g³os naszych modlitw przyszed³eœ w figurce
co blaskiem swym jednoczy Twoje dzieci wiar¹
¿e nadchodzi dzieñ s¹du – dla nich ocalenia
gdy splugawion¹ ziemiê gniew Twój dotknie kar¹

Z mego serca tryska piêkne s³owo:
utwór mój g³oszê dla Króla;
Ps 45,2
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Lourdes: Najwiêkszy we Francji i jeden z najwiêkszych na œwiecie oœrodków kultu maryjnego
i cel pielgrzymek, odwiedzany rocznie przez 6 mln osób z ca³ego œwiata (w okresie od
marca do paŸdziernika). Wed³ug nauki Koœcio³a Rzymsko-Katolickiego 11 lutego 1858 r.
przy jaskini Massabielle 14-letniej Bernadecie Soubirous objawi³a siê Matka Bo¿a. W miejscu
tym w roku 1874 wzniesiono statuê Madonny z Lourdes, potem neogotyck¹ bazylikê.
Sama Bernadette Soubirous wst¹pi³a w 1866 roku do klasztoru Nevers, a w 1933 r. zosta³a
kanonizowana. (www.wikipedia.pl)
12/09/2008 — Papie¿ w Pa³acu Elizejskim
„Laickoœæ pozytywna, otwarta, to zaproszenie do dialogu, tolerancji i poszanowania.
To szansa i pomoc, dodatkowy wymiar nadany debacie publicznej. To zachêta dla religii, jak
i dla wszystkich pr¹dów myœlowych” – mówi³ Nicolas Sarkozy. Zaznaczy³, ¿e jest to wyzwanie,
bowiem „jeszcze trzydzieœci lat temu nikt z poprzedników nie móg³ wyobraziæ sobie ani
podejrzewaæ, z jakimi kwestiami mamy dziœ do czynienia”.
13/09/2008 — Benedykt XVI: Lourdes miejscem œwiat³a
„Maryja – powiedzia³ Papie¿ – uczy nas modliæ siê, czyniæ z naszej modlitwy akt mi³oœci do
Boga i mi³oœci braterskiej. Gdy modlimy siê z Maryj¹, nasze serca otwieraj¹ siê na cierpi¹cych.
Przemienia to nasze ¿ycie. Lourdes jest miejscem œwiat³a, gdy¿ jest miejscem jednoœci,
nadziei i nawrócenia”. Benedykt XVI nawi¹za³ do œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a. Wskaza³,
¿e przez krzy¿ ca³e nasze ¿ycie otrzymuje œwiat³o, moc i nadziejê. ¯ycie w wierze w Chrystusa,
który umar³ i zmartwychwsta³, staje siê œwiat³em. W Lourdes wyciszone spotkanie
z Bernadet¹ i z Maryj¹ – zaznaczy³ Ojciec Œwiêty – „mo¿e odmieniæ ¿ycie, aby nas prowadziæ
do Chrystusa, który jest naszym ¿yciem, si³¹ i œwiat³em”.
(teksty za http://www.radiovaticana.org/pol/)
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