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OD REDAKCJI

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Słowem tym jest Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej. I właśnie ta Osoba staje się człowiekiem na kształt dziecięcia z Betlejem. Chcąc zrozumieć sens światła tej anielskiej nocy,
należy spojrzeć na przestrzeń naszego życia, od poczęcia pod sercem matki, przez trud stawania się dzieckiem,
przez pierwsze pragnienia bliskości matki, a następnie chęci poznawania otoczenia przez dotyk i pierwsze słowa, by
wchodzić w otaczający świat w trudzie istnienia przez chęć posiadania, pragnienia twórczej myśli i kształtowania
ofiarnej miłości, w myśl hierarchii następstw: miłość przed myślą, a ta przed chęcią posiadania. Hierarchia ta jest następstwem trudu rozwoju osobowości na drodze dezintegracji pozytywnej, czyli rozpadu starego układu myśli, uczuć
i woli, by mógł powstać nowy system uduchowienia człowieka, ale już na wyższym poziomie rozwoju duchowości
ludzkiej. Tak ukształtowane człowieczeństwo sprawia w nas dojrzały stan dziecięctwa Bożego. Stan ten jest właśnie
warunkiem zrozumienia wydarzenia z Betlejem, gdzie Słowo z miłości stało się Ciałem, by przez Krzyż i Zmartwychwstanie, w Duchu Świętym pozostać z ludzkością w jej ludach i narodach, jak głosi napis na gromnicy paschalnej: Alfa
i Omega, czyli Wcielenie i Zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus immanentny i transcendentny zarazem.
Wcielenie jest przyjęciem ciała ludzkiego i zarazem dziejów całej ludzkości, z jej rozległymi cywilizacjami, różnorodnymi kulturami, szlachetnymi obyczajami, wielorakimi stanami duchownych powołań różnych religii świata i z niezliczonymi rodzinami naszej ziemi, na kształt św. rodziny z Nazaretu.
Wcielenie jest przyjęciem natury ludzkiej, wyłaniającej się z całego wszechświata, z jego nieprzeliczonych miliardów gwiazd i z tej wyróżnionej, wiodącej mędrców – monarchów świata do światłości nieba, którą przyniosło na ziemię Dzieciątko w noc betlejemską.
Wcielenie jest immanentnym aspektem Chrystusa w człowieku, który usprawiedliwia świat cały (zasada antropiczna kosmologii), a sens jego powstania i rozwoju pochodzi od Zmartwychwstania Syna Bożego, na zasadzie Jego
transcendencji (zasada Chrystyczna empiriologicznej fenomenologii świata).
Transcendencja jest Bożym władaniem wszechświatem, przez fakt jego stworzenia i Zmartwychwstania w nim,
ażeby uczynić wszystko nowym: człowieka i świat cały.
Transcendencja jest to intelektualne przekroczenie całej rzeczywistości, mimo immanencji naszego bytu na ziemi,
by nad nią panować na wzór Chrystusa – Pantokratora.
Transcendencja to relacja naszej świadomości do otaczającego nas świata, by go zrozumieć w kategoriach objawienia z Betlejem.
W tym całokształcie myśli, refleksji, przeżyć i serdecznych wspomnień nie sposób nie wymienić w tym właśnie
momencie naszego pisma „Nad Odrą”. Było ono nie tylko świadkiem naszych rozmów, analiz i wspólnych poszukiwań
redakcyjnych, ale przede wszystkim było i jest forum spotkań ducha twórczego tylu wiernych, przyjaznych i szczerze
oddanych Autorów naszego miesięcznika. Ma on długą historię, bo dwudziestoletnią, podobnie jak drogie naszemu
sercu Radio Maryja. Powstaliśmy w tym samym czasie, służyliśmy wspólnej sprawie, pielęgnując Idee Polskości i Katolickiej Religijności. Czerpaliśmy wiele bogactw duchowych z tej Wielkiej Skarbnicy Narodowo-Katolickiej w Toruniu.
Tylko w małym stopniu udało się nam odwdzięczyć z Panią red. Teresą Bloch, z siostrzanego „Nowego Przeglądu
Wszechpolskiego”, z Przymierza Ludowo-Narodowego i „Nad Odrą” red. Jana Nowika z Towarzystwa Kultury Narodowo-Religijnej Polska Bogiem Silna im. Jana Pawła II, uczestnicząc w „Rozmowach niedokończonych” na antenie
Radia Maryja i Telewizji Trwam.
W minionym czasie udało się nam wypracować przy „NPW” Projekt Konstytucji RP autorstwa Andrzeja Horodeckiego oraz przy „NO” stworzyć koncepcję Projektu Konstytucji IV RP autorstwa Jana Nowika. Podjęto wiele analiz przekrojowych dotyczących różnych dziedzin (m.in.: biologii teoretycznej, przyrodoznawstwa w kontekście bioetyki, fenomenologii empiriologicznej, filozofii nauki, filozofii prawa w kontekście akcesji do UE, paradygmatów filozofii europejskiej, nauczania Kościoła, filozofii edukacji, sienkiewiczologii, politologii) oraz problemów (dotyczących m.in.: idei „Solidarności”,
duchowego testamentu Jana Pawła II). Prezentowano sylwetki królów, władców, ludzi kultury i nauki, działaczy społecznych, bohaterów, świętych i błogosławionych. Autorzy zamieszczanych na łamach pisma materiałów wywodzą się z różnych środowisk społecznych i prezentują bogaty wachlarz zainteresowań specjalistycznych. Należą do nich pracownicy
oświatowi, ludzie nauki, pisarze, poeci i działacze społeczni, świeccy i duchowni. Autorzy ci to wielki skarb narodowy,
twórcy kultury i nauki, świadkowie dramatów naszej Ojczyzny, niejednokrotnie bohaterowie naszego kraju.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Uprzejmie prosimy Autorów o przestrzeganie następujących zasad przy przygotowywaniu tekstu:
- Format tekstu: Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, format .doc.
- Ilustracje, fotografie, wykresy itp. powinny być dołączone do artykułu w oddzielnych plikach.
- Tytuły czasopism oraz cytaty należy podawać w cudzysłowie.
- Tytuły książek, rozdziałów i artykułów oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski należy wyodrębnić kursywą.
- Konieczne wyróżnienia w tekście należy oznaczyć pogrubioną czcionką.
- Przypisy powinny zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania, strony.
Inne informacje:
* W materiałach niezamawianych Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów.
* Zastrzega się możliwość publikowania dłuższych tekstów w odcinkach.
* Redakcja pracuje bez wynagrodzenia i nie płaci honorariów autorskich.
* Materiały należy nadsyłać pocztą elektroniczną w plikach o formacie .doc na dwa adresy mailowe jednocześnie:
xhenrykn@wp.pl, mariajazownik@wp.pl
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O DOSTARCZENIE
MATERIAŁÓW DO NASTĘPNEGO NUMERU NAJPÓŹNIEJ DO 10 LUTEGO.
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JUBILEUSZ
20-LECIA „NAD ODRĄ”
¢ Ks. Henryk Nowik

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Nad Odrą”
Powstanie i rozwój
Miesięcznik społeczno-kulturalny „Nad Odrą” powstał w klimacie dążeń wolnościowych całego kraju, na gruncie
narodowo-religijnych zachowań Polaków zjednoczonych w „Solidarności”. To polskie „dziś” stało się ogniwem łączącym nasze „wczoraj” z „jutrem” naszego powołania dziejowego. Ruch ten w swej duchowości był owładnięty pamięcią
o blaskach i cieniach minionych epok. W pieśni i poezji, na sztandarach i transparentach sławiliśmy swych świętych
i bohaterów. Wszak jesteśmy „narodem uhistorycznionym”, o zbiorowej mentalności posłanniczej w trudzie zachowania pamięci narodowej na gruncie ciągłej walki o tożsamość. Idea „uhistorycznienia narodu” jest kluczem do zrozumienia wszelkich poczynań społecznych i kulturowych Polaków. Wypada zatem choćby sygnalnie wspomnieć o tym,
co składa się na polską duchowość, bo z niej jakoś wywodzi się idea powstania naszego pisma „Nad Odrą”. Już
z samą tą nazwą łączą się wspomnienia o czasach naszego ludu „nad Niemnem”, może dlatego, że brzegi tych rzek
spinają klamrą dziejową nasz kraj, żyjący słowem o przeszłości i czynem ku przyszłości.
Mieliśmy bowiem własną państwowość, począwszy od średniowiecza a skończywszy na osiemnastym stuleciu.
Od XV do XVII wieku byliśmy wschodnioeuropejskim mocarstwem. Od schyłku XVIII wieku do 1918 roku trwaliśmy
w zbrojnych walkach z Rosją, Prusami i Austrią. Jesteśmy dziedzicami silnych emocji narodowych. Wzmocniło je
dwudziestolecie wznowionej państwowości po „Cudzie nad Wisłą”. Spotęgowało je następnie poczucie zagrożenia bytu narodu podczas drugiej wojny światowej przez ludobójcze represje hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji. Zasięg ruchu oporu tak wojskowego jak i cywilnego był bardzo szeroki. Byliśmy czwartym mocarstwem sił sprzymierzonych w walce o nowy ład świata, ale potęgą nie uznaną w Jałcie i w defiladach zwycięzców. Być może dlatego, że dla
nas II Wojna Światowa jeszcze się nie skończyła. Los dziejów odmierzał czas naszej walki, w kontekście krwawych
buntów: Niemców, Węgrów, Czechów. Po licznych zmaganiach środowisk społecznych i protestach ulicznych nastał
czas Niezależnej i Samodzielnej Polski. Zwycięstwo przyszło przez Ruch Narodowo-Religijny: robotników, chłopów,
pracowników kultury, nauki i oświaty, zespolony „Ideą Solidarności”. To kolejny narodowy czyn, tym razem jako „Cud
u ujścia Wisły”, powiązany z tym pierwszym, nad środkową rzeką Polskiej Krainy. Te dwa wydarzenia łączy piętnastosierpniowy czas Maryjny.
Narodowy Ruch Religijny wyszedł z naw kościelnych, modlitewnych placów publicznych miast oraz wsi i wkrótce
zatriumfował dziejową radością „niezbadanych wyroków Bożych”. Albowiem wyszedł naprzeciw naszego narodu,
zjednoczonego ongiś, w największej bitwie świata na polach nadwiślańskich u bram Warszawy, ukazując się zarazem
temu samemu ludowi, pojednanemu niedawno przy stole Rokowań Gdańskich i stanął przed nami i światem, jako
Najwyższy Kapłan Kościoła Katolickiego i zarazem Syn naszej Ziemi, by odnowić jej oblicze. I tak się stało! A świat
oniemiał ze zdumienia, a myśmy triumfowali na wszystkich kontynentach ziemi z Janem Pawłem II. Czyż był to już
prawdziwy koniec II Wojny Światowej Polaków? Wydaje się, że jeszcze nie, gdyż Chrystus Miłosierny Król Wszechświata ze swoją Matką, a naszą Królową, dalej prowadzi nas stromą ścieżką wertykalną, która biegnie przez środek
serca każdego człowieka ku Bogu Ojcu. Historiozoficzny ten zrąb dziejów duszy polskiego narodu jest jakoś wpisany
w naszą mentalność. Jest ona bowiem na wskroś uhistoryczniona, począwszy od świętych początków naszej państwowości ku misji dziejowej narodu.
W takim stanie poczucia duchowego rodacy zawsze poszukiwali środków wyrazu, by oddać ogrom swych przeżyć. Najbardziej powszechnym instrumentem jest słowo drukowane. Zwłaszcza wtedy, gdy niedawno przeżywaliśmy
jego głód. Pisane słowo wtedy i dziś winno zawierać głęboką myśl, ogrom miłości serca i potęgę woli. A jest to możliwe wówczas, gdy żyje ono prawdą, dobrem, pięknem i świętością. W tej konwencji przysłowiowa „czcionka” ma jakiś
swój niewymowny czar, gdyż ona przechowuje słowo pisane, które jest właśnie nosicielem zamiarów Boga i człowieka.
Słowo bowiem stworzyło świat i może „góry przenosić”, jeśli wywodzi się z naszej wiary, przy inspiracji Chrystusa.
Słowa pisanego nie zastąpi fonia, gdyż posiada ona restrykcje czasowe, ani elektronika, albowiem jest ona „bezduszna” – martwa i na wskroś manipulowalna. Słowo pisane daje możność namysłu nad tekstem, daje możliwość spotkania osób piszących i czytających. Jest tu miejsce na kontemplację i możliwość wchodzenia w siebie ku naszemu
oświeceniu, gdyż tam przebywa Bóg. Stąd rodzi się organiczna potrzeba słowa drukowanego.
Słowem pisanym wypowiadaliśmy duszę polską. Jej stany osobistych przeżyć, a zwłaszcza dziejową zadumę nad
losem zbiorowości ludzkiej i powołaniem narodu ku chwale na drogach krzyżowych historii pokoleń Polaków. W takiej
to konstelacji rozważań o wszystkim, co Polskę stanowi, zrodził się pomysł założenia Pisma na Zachodnich Kresach,
by objąć bezkres spraw naszej Ojczyzny i nie tylko, choć w poczuciu własnych słabości. Na ratunek przychodzi zaangażowanie wielu osób dobrej woli, zjednoczonych historiozoficzną ideą narodowo-religijną, w myśl podjętej refleksji
o narodzie, jego świętych początkach i rozwoju, naznaczonego świetnością oręża, wielkością kultury, blaskiem nauki,
światłością wychowania i trudem pracy na roli, w rzemiośle i w przemyśle. Czas zweryfikował te wszystkie refleksje
historiozoficzne, przemyślenia organizacyjne i zamierzenia rozwojowe. Powstało Pismo!
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W październiku 1991 ukazał się bowiem pierwszy numer miesięcznika „Nad Odrą”. Oto doszło do rejestracji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nad Odrą” w myśl postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze Wydział
I Cywilny: Sygn. Akt Ns-Rej. Pr.13/90, z dnia 14 grudnia 1990 roku. Z uwagi na to, że siedzibą władz naczelnych założonego przeze mnie Towarzystwa Kultury Narodowo-Religijnej (Sygn. akt Ns-Rej.St:16/90 – Zielona Góra,15 X 1990)
jest Zielona Góra, jego działalność wydawnicza rozpoczyna się w stolicy Regionu Lubuskiego przy ul. Grunwaldzkiej
30, u Zygmunta Prangi, będącego Kierownikiem Oddziału Redakcji, przy ul. Westerplatte 21 u Haliny Ańskiej, znanej
i cenionej redaktorki w byłym „Nadodrzu”, oraz w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małorolnych – Cichej 1 w Biurze Jana Nowika jako Redaktora Naczelnego. Jest to jakieś nawiązanie do czasów „Solidarności”, gdzie doszło do powstania Regionalnego Ośrodka Badań Społecznych w Zielonej Górze i w Głogowie na bazie już wcześniej istniejącego Regionalnego Ośrodka Badań Społecznych (ROBS), założonego już 1. 01.1981 r. w Gorzowie Wlkp. przez Jana Nowika,
wraz z „Informatorem” Regionalnego Ośrodka Badań Społecznych (ROBS).
Po pewnym czasie Redaktor Naczelny zorganizował wydawnictwo Miesięcznika w Gorzowie Wlkp. przy współpracy Wiesława Antosza (Gorzów Wlkp.) i osób z nowo zawiązanej struktury zielonogórskiej (Halina Ańska, Elżbieta
Nadworska, Kierownik Oddziału Zielonogórskiego Redakcji Zygmunt Pranga oraz Łazaruk – kierownik poligrafii). Dział
twórczości Miesięcznika prowadził jego Założyciel. Po roku Wydawnictwo wraz z poligrafią znowu przeniosło się do
Zielonej Góry, ale Redaktor Naczelny pozostał w Gorzowie. W dalszym ciągu prowadziłem dział twórczości redakcyjnej. Powstałe Pismo od razu przyjęło całe narodowe i kościelne dziedzictwo, zasygnalizowane już na wstępie. Objęło
ono bowiem jego idee historiozoficzne, zagadnienia społeczne, problemy oświaty związane z intelektualizacją edukacji oraz szerokie obszary kultury ludowej i profesjonalnej, dziedziny rozważań naukowych, filozoficznych i teologicznych. Przez dłuższy czas prowadzono dział biograficzny działaczy „Solidarności” oraz Towarzystwa. Dział ten zastąpiono prezentacją królów Polski. Duża odległość między Redakcją a Oddziałem Zielonogórskim doprowadziła do rezygnacji z jego prowadzenia.
Po pięciu latach zaistniały warunki przeniesienia Czasopisma do miejsca zamieszkania redaktora naczelnego Jana Nowika. A stało się to z chwilą ukończenia budowy kompleksu gospodarstwa eko-rolniczego, jak również założenia
Towarzystwa Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i wszczęcia wydawania Kodeksu Celnego UE z Postanowieniami Wykonawczymi, załącznikami oraz uzupełniającymi przepisami państw członkowskich, według opracowania
Udo Wolffa, dypl. Finansisty w Federalnym Ministerstwie Finansów. Było to przedsięwzięcie bardzo poważne, na co
zwrócił uwagę prezydent Aleksander Kwaśniewski w swym piśmie dziękczynnym.
Zaistniały zatem warunki przeniesienia Wydawnictwa Miesięcznika do Gorzowa Wlkp., pod bezpośrednie kierownictwo Redaktora Naczelnego. Na moją prośbę w roku 2007 brat Jan podjął się redagowania i wydawania „Nowego
Przeglądu Wszechpolskiego” – Dwumiesięcznika Polaków w Kraju i na Obczyźnie, którego właścicielem jest Przymierze Ludowo-Narodowe, założone przez Czesława Blocha, wraz z Dwumiesięcznikiem i przez Niego redagowanym,
a następnie żonę Teresę Bloch (rezygnacja z powodu choroby). Duża odległość między Redakcją a jej Oddziałem
doprowadziła do jego rezygnacji, tym bardziej, że zdrowie Dyrektora uległo pogorszeniu. W ten sposób cały zakres
pracy redakcyjnej przypadł w udziale Redaktorowi Naczelnemu. Zawierał on sprawy: redakcyjne, organizacyjne i ekonomiczne, w kontekście obowiązków prowadzenia firmy i licznych powinności rodzinnych.
W roku 2009 okazało się, że należało przenieść wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nad Odrą”
z Wydawnictwa OWEL OR-NOVIA Sp. z o.o. z/s w Gorzowie Wielkopolskim do statutowej działalności non-profit Towarzystwa Kultury Narodowo-Religijnej Polska Bogiem Silna im. Jana Pawła II w Zielonej Górze oraz przekazać
„NPW” do Redakcji kierowanej przez Andrzeja Turka.
Decyzję tę podjęto w kontekście pogarszającego się stanu zdrowia Dyrektora Wydawnictwa i koniecznej rezygnacji z dalszego prowadzenia firmy. W trosce o dalszy los Miesięcznika Towarzystwo zdecydowało się, jako Wydawca
i właściciel tytułu, wydawać „Nad Odrą” we własnym zakresie. Z tego właśnie względu kontynuacja wydawania „Nad
Odrą” przez Towarzystwo Kultury Narodowo-Religijnej jest możliwa tylko ze środków pieniężnych na fundusz wydawniczy pochodzący z darowizn PT Czytelników i przyjaciół naszego czasopisma, gromadzonego w GBS Gorzów Wielkopolski. Natomiast Redaktor Naczelny Jan Nowik, na prośbę Towarzystwa, pełnił w dalszym ciągu swoje obowiązki,
w miarę możliwości stanu swego zdrowia. Krótka ta historia powstania i rozwoju miesięcznika społeczno-kulturalnego
„Nad Odrą” mówi nam o czasopiśmie, które zaowocowało w kulturze narodowo-religijnej już z chwilą swego zaistnienia.
Redakcja od początku przejawiała troskę o tożsamość ideową pisma i wyrażała ją w artykule „Od Redakcji”.
W numerze 1. (1991-październik) opublikowano tekst programowy:
Miesięcznik ma integrować ludzi dobrej woli bez względu na ich narodowość i w ramach łączących ich wspólnot religijnych, dostrzegać inspirującą rolę religii w kulturze poszczególnych narodów. Staje się koniecznością naszych czasów tworzenie pomostów
nie tylko dobrosąsiedzkich po obu stronach naszych granic państwowych, ale także warunków do wzajemnych serdecznych kontaktów w ramach społeczeństwa obywatelskiego pomiędzy różnymi grupami narodowościowymi i religijnymi.
Materiał publicystyczny naszego miesięcznika we właściwych proporcjach winien uwzględniać fakt, że Polska jest ojczyzną nie
tylko Polaków, lecz także mniejszości narodowych, oraz że wszystkich łączą te same powinności obywatelskie wobec Państwa
Polskiego. Podobnie, jak dotyczy to Polaków zamieszkujących na obczyźnie, gdzie ich drugie ojczyzny wyznaczają im ich powinności obywatelskie wobec tamtych państw.
[…] chcemy wspólnie ukazywać piękno i bogactwo kultury narodowej i religijnej Polaków, Niemców, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Rosjan, Czechów, Słowaków itd. na ziemi polskiej lub mającej związek z Polską i odnajdować te wszystkie elementy, które nas łączą, a jeśli różnią, to w sensie pozytywnym. Chcemy współtworzyć z innymi mosty porozumienia i pojednania
tam, gdzie bolesne rany z przeszłości utrudniają to pojednanie, i nie tylko w granicach Rzeczpospolitej, ale w sensie globalnym,
a na pewno w granicach niepodzielnej Europy. Tymi elementami jednoczącymi winna być działalność kulturalna i naukowa, wzajemne prezentowanie dorobku kulturalnego poszczególnych grup narodowościowych i wspólnot religijnych, wzajemne wspieranie
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się we wszelkich poczynaniach w zakresie ochrony zabytków kultury, w badaniach historycznych, we wspólnym uczestniczeniu
w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Stwarza to możliwość wymiany poglądów, idei i programów pomiędzy
środowiskami ludzi kultury, nauki i polityki w poszczególnych regionach oraz w skali kraju i poza granicami Polski.

Integracja grup społecznych, edukacja środowisk patriotycznych i formacja wspólnot religijnych to myśl przewodnia wielu publikacji naszego Miesięcznika. A było ich wiele. Od roku 1991 do 2011 okazało się około 2000 tytułów,
różnych publikacji. Wzięło udział w twórczości naszego Czasopisma blisko 200 autorów. Pragnę w tej chwili serdecznie im podziękować i pozostaję z wyrazami najgłębszej czci i wdzięczności wobec osób szczerze i ofiarnie zaangażowanych, w przeszłości i w tym momencie, w dziedzinę twórczości publikacyjnej miesięcznika społeczno-kulturalnego
„Nad Odrą”. A pojawiło się wiele ciekawych tekstów o przeszłości naszej Ojczyzny i Kościoła, mówiących jak to Polska już od samego zarania dziejów otworzyła swoje podwoje dla wszystkich, kochających nas szczerze i miłujących
naszą ziemię, by w duchu jedności budować wspólny nasz dom.
Na łamach „Nad Odrą” poświęcono wiele miejsca sprawie społeczno-politycznej otwartości naszego państwa dla
obywateli innych narodowości, postulując zarazem ideę gościnnej ziemi dla naszych Rodaków u innych wspólnot
państwowych w duchu wzajemności. W myśl założeń programowych naszego pisma podejmowano liczne tematy
z dziedziny kultury narodowej i z obszarów życia międzynarodowego. Ukazywaliśmy duchowość ludu polskiego, zrodzoną ze świętych początków naszej Ojczyzny. Pojęcie „ojczyzna” zawiera w sobie głębokie sprzężenie tego, co duchowe, z tym, co materialne. Ojczysta ziemia odebrana przemocą narodowi potęguje się w głośne wołanie w kierunku
„ducha” narodu. A on się budzi i walczy, aby były przywrócone ziemi jej prawa.
Ciągle przejawia się w dziejach naszego narodu idea, że refleksyjne słowo i twórcza praca przekształcają otoczenie przyrodnicze w świat kulturalny. U podstaw licznych tekstów naszego Miesięcznika spoczywa główna myśl, że
człowiek jest jednością ontologiczną, ale o zróżnicowanej postawie zachowań: symbolicznych, mądrościowych, religijnych, pragmatycznych, a nawet zabawowych, ale w orientacji chrystocentrycznej. Tylko w Chrystusie człowiek pojmuje sens swego istnienia w świecie natury i kultury. Niektórzy Autorzy, pisząc o dziejach kultury, siłą rzeczy wybiegają
do ujęć bardziej ogólnych – wręcz filozoficznych. Stąd można spotkać w miesięczniku „Nad Odrą” wiele rozważań nad
podstawowymi kierunkami rozwoju ludzkości i sensem ludzkich dziejów. Elementy historiozofii chrześcijańskiej ukazywano na kanwie biblijnej historii świętej, mówiącej o dziejach stworzenia i zbawienia, wbrew złu, nawiązując w tych
kwestiach do Państwa Bożego św. Augustyna. W dziele tym autor z niezwykłą wnikliwością określił naturę zła w grzechu pierworodnym w formule: „miłość siebie aż do negacji Boga”. Grzech ten legł u podstaw ideologii zła ustrojów
różnych epok aż do naszych czasów. Wiele miejsca poświęcono na łamach naszego Czasopisma sprawie zła strukturalnego, jego sile, ale i jego ograniczeniom, z racji zbawczej misji Chrystusa. Podnosiliśmy w naszym Czasopiśmie
problemy społecznej nauki Kościoła, przyglądaliśmy się świętym początkom narodów, zwłaszcza naszego, i eschatologii całej ludzkości w ujęciu Jana Pawła II. Jego troska o korzenie cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce, Europie
i w świecie do dziś znajduje swoje miejsce na stronach miesięcznika „Nad Odrą”.
Szpalty naszego czasopisma legitymują się krytyczną oceną minionych i współczesnych charakterystyk ustrojów.
Ocena ich, z punktu widzenia personalistycznej koncepcji człowieka głosi tezę, że swoboda ludzkiej jednostki to nie
tylko wolność od totalitaryzmu komunistycznego, ale również od liberalizmu kapitalistycznego. Dwa te systemy, zdaniem piszących, prowadzą do alienacji człowieka, do jego wyobcowania z historii i rozwoju świata. Taki stan państwa,
czy świata, prowadzi do wojny, czego byliśmy świadkami. Zatem należało nieustannie podejmować nowe zadania.
W naszym Piśmie zaczęto postulować drogę do pokoju przez wychowanie. Stąd podjęto cykliczną tematykę z zakresu
„Intelektualizacji edukacji”. Sprawa pokoju to również ruch obrony praw człowieka. Należało więc pisać o godności
osoby ludzkiej jako fundamencie praw człowieka. Prawa te legły u podstaw praw narodów, które nieustannie podejmował Jan Paweł II w parlamentach świata i w pielgrzymkowych spotkaniach międzykontynentalnych z ludami i narodami naszej ziemi. Sięgnięto zatem do społecznego nauczania Jana Pawła II.
Dlatego to właśnie w miesięczniku „Nad Odrą” zaczęto publikować wybrane teksty papieskie, ale z wyważonymi
komentarzami, by uniknąć idealizacji wielkiej myśli Ojca Świętego. W kręgu nauki społecznej Kościoła jawi się w naszym Czasopiśmie myśl Leona XIII, a idea istoty Kościoła manifestuje się w wypowiedziach Benedykta XVI. Biskupi
zaś dopełniają misję nauczania Kościoła. Stąd z wielką wdzięcznością łamy „Nad Odrą” goszczą myśl mądrościową
i duszpasterską Biskupów: kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa i Męża Stanu, duchowego opiekuna „Solidarności”
i patrona naszego Uniwersytetu Związków Zawodowych „Solidarność” w Zielonej Górze; abpa Kazimierza Majdańskiego, założyciela Studiów Badań nad Rodziną UKSW w Warszawie i głosiciela idei „Polska Bogiem Silna”, przyjętej
przez nasze Towarzystwo, wraz z Jego przesłaniem: „Wierzyć, żeby żyć” – dla Ojczyzny Matki Polaków; abpa Stanisława Wielgusa, słynnego mediewisty, filozofa dziejów Polski i Europy, sławiącego swoją umiłowaną Ojczyznę. Nie
można choćby nie wspomnieć o Wielkich Pasterzach Kościoła w Polsce, których teksty, wypływające z natchnienia
Ducha Świętego, przepojone miłością Ojczyzny napełnione charyzmatem służby Ludowi Bożemu wzbogaciły nasze
pismo. Są to Arcybiskupi: Andrzej Dzięga, Stanisław Gądecki, Leszek Sławoj Głódź, Mieczysław Mokrzycki, Biskupi:
Wiesław Mering, Ignacy Dec. Z wyrazami głębokiej czci chowam w sercu wszystkich Autorów różnych publikacji, a było ich (jak już wspomniano) około 200. Proszę o wyrozumiałość, że wspomnę jedynie prof. Lecha Ludorowskiego –
Twórcę Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Z grona uczniów Profesora powstał Oddział tego Towarzystwa w Zielonej Górze, działający pod auspicjami Towarzystwa Kultury Narodowo-Religijnej „Polska Bogiem Silna”
im. Jana Pawła II. Na spotkaniu obu Towarzystw w 1990 r. na plebanii w Czerwieńsku Profesor wygłosił odczyt Tajemnica daru Michała Wołodyjowskiego (ofiarodawczyni Maria z Hołowińskich Czosnowska). W tym samym roku prof.
Lech Ludorowski nadał Honorowe Członkostwo prof. Włodzimierzowi Korczowi, znanemu publicyście „Nad Odrą”.
Liczne publikacje Profesora Ludorowskiego (począwszy od roku 1994) nobilitowały nasz Miesięcznik. Publikacje
te, wyrastając z posłanniczej pasji badawczej Profesora, znajdującej wyraz w licznych studiach o charakterze analitycznym oraz w organizowaniu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych dziedzictwu
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Sienkiewicza, inspirowały zarazem członków wspomnianych Towarzystw do podejmowania działalności naukowej
i popularyzatorskiej. Uczniowie Profesora z Oddziału Towarzystwa Sienkiewiczowskiego (np. Józefa Wolak, Halina
Ratajczak) na wzór swego Mistrza słowem pisanym i postawą dynamizowali środowiska patriotyczne.
Ze względu na uniwersalny charakter tematyczny Miesięcznika Jan Nowik nadał Pismu strukturę wynikającą z zastosowania zasady gegraficzno-kulturowej: „Na wschód od Odry” i „Na zachód od Odry”. Od roku 2011 przyjęto zasadę
podziału zawartości Pisma na różne kręgi tematyczne. W tej konwencji Miesięcznik redaguje obecnie Maria Jazownik.
Staraniem Jana Nowika w ramach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nad Odrą” zaczęły ukazywać się Aneksy:
„Eidos”, założony przez ks. Henryka Nowika oraz „Nasz Wybór”, „Dziedzictwo Testamentowe Jana Pawła II” i „Informator
dla poszkodowanych w wypadkach drogowych” (z zakresu prawa) – wszystkie trzy założone przez Jana Nowika.
Treść pierwszego tytułu odnosi się do dziedziny naukowo-metodologicznej i filozoficzno-teologicznej. „Eidos” założony w 1995 roku zawierał kolejno materiały pod zbiorczym tytułem: W kręgu ekoestetyki, W kręgu ekoaksjologii,
W hołdzie Matce Polce, Z filozofii narodowej, Z filozofii genetyki, Z filozofii narodowej II, Z historii Paradyża, Horyzonty
transcendencji. Ostatni numer bez ogólnego tytułu: Kultura heleńska i wczesne chrześcijaństwo, Teilhardyzm jako historia uniwersalna, Z filozofii edukacji, Biologiczne pojęcie przyczynowości w teoriach filozofii i nauki.
Autorzy artykułów w „Eidos” kontynuują myśl, że u podstaw nauki legły założenia ontologiczne, będące przedmiotem badań metafizycznych, dzięki którym są możliwe nauki empiriologiczne. Jeśli je uzna się, wówczas mogą one
wejść w obieg uzasadnień filozoficznych na bazie ontologicznych implikacji redukcyjnych, idąc po myśli tomizmu
otwartego na nauki szczegółowe, zwłaszcza przyrodnicze. Procedura ta jest koniecznościowa, ze względu na kulturę
ogólnoludzką, gdyż nauki te są infinistyczne (posiadają sieci relacji: hipotez, praw, definicji – nawet fikcji oraz teorii).
W polu ich widzenia znajduje się obszar rzeczywistości już poznanej i ocenianej, ale tylko pragmatycznie, bez perspektywy relacji między światem a człowiekiem, a tym bardziej między człowiekiem a Bogiem. Brak tu miejsca na wartości absolutne (brak aksjologii pozytywnej). W ten sposób nauka znalazła się w stanie odhumanizowanym, ze
wszystkimi skutkami negatywnymi, jak zbrodnie, terroryzm, wojny i degradacja środowiska. Na taki stan rzeczy nałożył się mikroredukcjonizm – sprowadzanie wiedzy o rzeczywistości bardzo złożonej do poznania najprostszych elementów empirycznych (np. redukcja socjologii do psychologii, którą sprowadza się do biologii, rozpatrywanej w kategoriach fizykalnych). Bez klasycznej filozofii w bazie założeń, poznania empiriologicznego, nauka obróci się przeciw
człowiekowi i jego kulturze. Dobrodziejstwo filozofii dla nauki płynie z jej klasyczności polegającej na tym, że przedmiotem refleksji filozoficznej jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość, a nie ludzka myśl, jak to ma miejsce w filozofii
mentalistycznej czy lingwistycznej.
Teologia katolicka musi pozostać na bazie filozofii przedmiotu, jak to uczyniło chrześcijaństwo starożytne, średniowieczne, nowożytne i współczesne, wsparte tradycją patrystyczną, doktryną soborów dogmatycznych i współczesnych myślicieli, nurtów klasycznych (głównie augustynizm – jako oświecenie, tomizm – jako nauka). Podejmowane tu
problemy rozwiązywane są w płaszczyźnie filozofii klasycznej (szkoła lubelska, np. o. Albert Krąpiec, szkoła warszawsko-lubelska, np. ks. Kazimierz Kłósak – z siedzibą w Krakowie) i w ramach fenomenologii empiriologicznej (np. Teilhard de Chardin, Bolesław Gawecki). Do głównych nurtów tych zagadnień podejmowanych w miesięczniku „Nad Odrą”, a zwłaszcza w „Eidos”, należą: filozofia prawa i teoria ustrojów, antropologia i kosmologia naukowo-filozoficzna
w kontekście teologii katolickiej.
Następny Aneks to „Testamentowe Dziedzictwo Jana Pawła II” przy NPW. Tematyka tego periodyku streszcza się
w zdaniu zawartym w Testamencie (24.II.III.1980): „Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne.
Trudna także i nabrzmiała właściwą dla tych czasów próbą – stała się droga Kościoła, zarówno Wiernych jak i Pasterzy”. Kolejny numer „Testamentowego Dziedzictwa…” przy NPW ma swoją ideę przewodnią z Orędzia Synodu Biskupów do Ludu Bożego: „Eucharystia chlebem żywym, który daje pokój światu” (brat Jan uważał, że Benedykt XVI i Jego dzieło to też Dziedzictwo Jana Pawła II). Numer z kwietnia-czerwca 2006 zawiera ideę Benedykta XVI z pobytu
w Polsce: „Trwajcie mocni w wierze”. Numer zaś marzec-czerwiec 2007 zawiera ideę Benedykta XVI o korzeniach Europy (50. rocznica Traktatów Rzymskich). Natomiast nr lipiec-grudzień 2007, jako Aneks przy „Nad Odrą”, zawiera
materiał publicystyczny ks. Henryka Nowika: „Jan Paweł II w trosce o życie człowieka” oraz „Jan Paweł II wobec Karty
Praw Podstawowych UE”.
Dziedzina zaś prawno-społeczna znalazła swoje miejsce w Aneksie „Nasz Wybór” – Biuletyn Wyborców „Odpowiedzialność i Pojednanie” przy miesięczniku „Nad Odrą”. W numerze z października 2005 Jan Nowik podał projekt
Konstytucji IV RP, oparty na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) i na Konstytucji Marcowej i Kwietniowej.
Przy tej sprawie należy zatrzymać się dłużej, gdyż chodzi tu o ustawę zasadniczą.
W licznych wypowiedziach politologicznych na łamach naszego Pisma przewija się myśl, że ugrupowania partyjne
pozostają do siebie w stosunku kontrowersji ideologicznej, ale bez znajomości elementarnej filozofii. Nasze pismo
wiele uwagi poświęca tej sprawie, gdy autorzy podchodzą do krytycznych refleksji wobec ustrojów, a zwłaszcza
w kontekście Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Liberalizm opiera się na filozofii podmiotu, głoszącej ideę, że każda jednostka ludzka ma swoją prawdę (subiektywizm). Stąd ujednolicenie sądu przeprowadza się przez głosowanie, zapominając, że głosowanie nie jest kryterium
prawdy. Dochodzi do tego, że w parlamentach rządzą układy, w biznesie mafia. Postkomunizm oparty jest na filozofii
marksistowskiej (klasa przed jednostką ludzką). Klasyczna prawica opiera się zaś na filozofii przedmiotu. Zatem aksjologia programów partyjnych winna opierać się głównie na takich wartościach absolutnych, jak: prawda, dobro
i piękno na bazie filozofii przedmiotu, gdzie funkcjonuje klasyczna teoria prawdy jako zgodności myśli z rzeczą.
W przeciwieństwie do aksjologii z obszaru filozofii podmiotu, gdzie ma miejsce zwyczaj posługiwania się opinią (wielość poglądów na sprawę), która jest ciągle głosowana na posiedzeniach izb parlamentarnych, nie bacząc na to, że
głosowanie nie jest kryterium prawdy. Jest tak dlatego, że prawo jest zbudowane na podłożu filozofii podmiotu, w sen-
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sie lex (państwo prawne), a nie w znaczeniu ius (państwo prawa), gdzie normy opierają się na bazie prawa naturalnego i Bożego oraz na idei wrodzonej godności osoby ludzkiej. Wobec tego Jan Nowik, jako Redaktor prowadzący
Aneks „Nasz Wybór”, przedstawił projekt Ustawy Zasadniczej na drodze twórczej kompilacji tekstów: Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Konstytucji Marcowej i Konstytucji Kwietniowej Drugiej Rzeczypospolitej. A oto Preambuła
do projektu tej Konstytucji:
W Imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, My, Naród Polski, wdzięczny Opatrzności za ocalenie z dziejowej
tragedii, aż po ostatnie dziesięciolecia zmagań ze światowym ateizmem wojującym, przeciwnym człowiekowi i mając na uwadze
dobro całej zjednoczonej i niepodległej Matki – Ojczyzny, a pragnąc Jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach Prawa Naturalnego sformułowanego w Dekalogu, wyrażając przekonanie, że ład moralnoprawny bytu społecznego zależy od poszanowania godności osoby ludzkiej jako podmiotu praw i obowiązków, opowiadamy się za:
– naturalna trwałością rodziny opartej na związku mężczyzny i kobiety według zamysłu Bożego,
– własnością ziemi i jej zasobów, wód i ich żywiołów energetycznych, powietrza z jego przestrzenią ekologiczną,
– poszanowaniem dóbr kultury materialnej i duchowej, jako fundamentu tożsamości, suwerenności i samowładności oraz decydowania o sobie Narodu i Państwa Polskiego,
– życiem społecznym i politycznym Rzeczpospolitej ugruntowanym na sprawiedliwości i wolności w prawdzie, solidarności
i pomocniczości oraz równości organów państwa i obywateli wobec prawa,
– pełnym udziałem na równych prawach w rodzinie narodów, we wspólnym gospodarowaniu światem i kosmosem,
– narodową pamięcią, własną tradycją, autoprzekazem dziedzictwa ojców w dziedzinie kultury i religii.
Zatem dla zabezpieczenia powyższego, zawarowujemy sobie prawo do skutecznego sprzeciwu społecznego i protestu przeciwko nadużyciom władzy państwowej lub samorządowej, zaś prawo przez tą władzę stanowione nie może naruszać wyżej wymienionych zasad.
Przeto przez swoich przedstawicieli wybranych przez siebie w wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, połączonych jako Zgromadzenie Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej, tę oto Konstytucję ustanawiamy i przyjmujemy po wsze czasy.

Ustawa Zasadnicza reguluje zachowanie się polityków, postępowanie obywateli i jedność życia zbiorowego. Stąd
takie zainteresowania Konstytucją RP w redakcji „Naszego Wyboru” i w środowiskach patriotycznych skupiających się
wokół „Nad Odrą” oraz w obrębie dwumiesięcznika „Nowy Przegląd Wszechpolski”, gdzie również powstał projekt
Konstytucji RP autorstwa Andrzeja J. Horodeckiego.
Kolejny numer „Naszego Wyboru” (styczeń 2006) zawiera politologiczną analizę poszczególnych partii funkcjonujących w naszym w kraju. Podobne analizy zawiera numer następny, tj. luty-marzec 2006, aczkolwiek są one bardziej
pogłębione. Aneks ten jest kontynuacją serii publikowanych w „Nad Odrą” artykułów Redaktora Naczelnego opatrzonych zbiorczym tytułem Sztuka Wyboru.
Pismo „Nad Odrą” we współpracy z wydawanym również przez śp. Jana Nowika „Nowym Przeglądem Wszechpolskim” starało się promować różne periodyki podejmujące problematykę patriotyczną, by w ten sposób budować
Ruch Zjednoczeniowy Środowisk Patriotycznych.
Ciekawą twórczość pisarską podjął Jan Nowik w obrębie swojej prawniczej profesji, zakładając Towarzystwo Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i powołując jego organ pt. „Informator” jako Aneks do „Nad Odrą” . Pragnął
w ten sposób osiągnąć integrację ludzi poszkodowanych i często zagubionych w swoim cierpieniu. Organizacja się
rozrosła i zaczęła żyć własnym życiem. Tymczasem Brat zajmował się tą dziedziną, pracując jako radca prawny. Jest
to wymowny przykład, jak refleksja teoretyczna inspiruje do zachowań praktycznych w ramach przyjętego etosu.

Dwadzieścia lat służby Bogu i Ojczyźnie
Jak kilka lat temu stwierdził amerykański socjolog, laureat Nagrody Nobla Peter Berger, libertyńskie międzynarodowe siły, od lat konsekwentnie narzucające współczesnemu światu swoją wrogą chrześcijaństwu ideologię, realizują
to w metodyczny sposób, opanowując stopniowo swoim wpływem narodowe parlamenty, uniwersytety, media i przemysł rozrywkowy. Przy pomocy tych instytucji mogą prawnie i ideowo zmieniać świadomość współczesnego człowieka, który w ich planach ma być wolny od religii, od kodeksowej etyki, od więzów narodowych, od jakichkolwiek nakazów i zakazów moralnych; który ma być sterowanym dokładnie pracownikiem i konsumentem kierującym całe swoje
życie na wykonywaną pracę, pieniądze, rozrywkę i seks, traktowany w tej ideologii jako surogat nieba. U podstaw tej
ideologii pozostaje kompletny relatywizm odrzucający obiektywną prawdę i obiektywne dobro. Nie bez powodu papież
Benedykt XVI mówi o opanowującej zachodni świat dyktaturze relatywizmu. Nie bez racji kilka lat temu zwrócił się do
biskupów i kapłanów katolickich z apelem, by mieli odwagę przeciwstawić się odrzucającej obiektywną prawdę tzw.
poprawności politycznej, która opanowała współczesne media, współczesny język polityczny i medialny oraz współczesne prawodawstwo.
Niebezpieczeństwa, o których mowa wyżej, obejmują coraz skuteczniej także życie publiczne w Polsce. Większość funkcjonujących w naszym kraju mediów: czasopism, gazet, programów radiowych i telewizyjnych, wyraźnie
uległo libertyńskiej ideologii. Kościół, życie religijne, patriotyzm, przywiązanie do kraju traktuje się w większości spośród nich ironicznie, złośliwie i pogardliwie. Podejmuje się przy tym coraz częściej bezwzględne ataki, przypominające
jako żywo epokę komunizmu – na Kościół, a zwłaszcza na biskupów i kapłanów katolickich. Mimo, że generalnie bio-
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rąc polskie dziennikarstwo, jakie prezentują liczne gazety i programy telewizyjne jest na rozpaczliwie niskim poziomie
– zarówno od strony metodologicznej jak i merytorycznej – to kształtuje ono jednak w niepokojącym wymiarze świadomość młodych zwłaszcza ludzi.
W tej sytuacji można ocenić wagę tych polskich czasopism, które nie uległy złemu duchowi czasu, które nie poddały się ideologii libertynizmu i tzw. otwartego chrześcijaństwa, będącego tylko mutacją tego pierwszego. Należy do
nich bez wątpienia miesięcznik „Nad Odrą” założony i przez lata kierowany przez nieodżałowanej pamięci Pana Jana
Nowika wspomaganego wydatnie przez Jego brata Ks. Doktora Henryka Nowika.
Pismo to, bezwzględnie wierne Kościołowi i Ojczyźnie, obejmujące swoim zainteresowaniem współczesną problematykę: społeczną, polityczną i religijną, odważnie i ze wszech miar kompetentnie broni wartości narodowych
i chrześcijańskich w duchu prawdziwego – nie mającego nic wspólnego z nacjonalizmem – patriotyzmu, który jest jedyną kategorią społeczną nakierowaną na dobro wspólne, a nie na własne, partykularne i egoistyczne cele.
Poprzez odpowiedni wybór podejmowanej w piśmie problematyki i zapraszanych do współpracy autorów, każdy
numer „Nad Odrą” jest niezwykle aktualny, świeży i interesujący. Pismo wiernie towarzyszy polskiemu społeczeństwu
w obecnych, naznaczonych kryzysem – przede wszystkim ideowym – czasach i stara się pomóc swoim czytelnikom
w trudnej sztuce odróżniania dobra od zła i prawdy od fałszu.
Na ręce Czcigodnego Księdza Redaktora Doktora Henryka Nowika przesyłam dla Redakcji miesięcznika „Nad
Odrą” najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu dwudziestolecia istnienia tego znakomitego pisma. Życzę przy
tym z całego serca Jemu i wszystkim Jego Współpracownikom dalszej, wieloletniej, tak bardzo owocnej pracy dla dobra polskiego społeczeństwa.
Ks. Abp Stanisław Wielgus
[prof. zw. dr hab., były rektor KUL]
Lublin, 29 listopada 2011 r.

Reduta wolnego słowa „Nad Odrą”
Te łamy były i są dla mnie zawsze trybuną prawdziwie wolnego słowa i niezależnej myśli. Przestrzenią twórczej
swobody. Tu zawsze jestem wolny! Od dwóch dekad Pismo to jest dla mnie redutą prawdziwego, bezwarunkowego
patriotyzmu. Tu pokrzepiają mnie mądre i ciekawe prace tylu autorów krzewiących szlachetną miłość do Ojczyzny, do
naszej heroicznej i tragicznej historii, pełne zatroskania o przyszłość Polski, której ja także staram się służyć (w miarę
moich skromnych możliwości). W tym Piśmie możemy zdecydowanie i konsekwentnie występować w jej obronie, przeciwstawiać antynarodowemu zaprzaństwu kosmopolitycznych elit, głoszonej z taką zaciekłą nienawiścią do Polski i Polaków (podsycaną z Goebbelsowską wręcz perfidią!) przez różne wrogie nam ośrodki w Europie, Ameryce, na Bliskim
Wschodzie (i w kraju też!). Tu nie podlegamy cynicznej obłudzie tzw. „poprawności politycznej”. Tu możemy przeciwstawić się owemu terrorowi oficjalnej propagandy narzucanej przez „salony polityczne”, centralne gazety, wpływowe tygodniki, potężne koncerny medialne (jakże trafnie nazywane „polskojęzycznymi”!), czy „reżymowe telewizje” (wedle dosadnego określenia J. Korwina-Mikkego), kreujące z metodyczną przewrotnością wirtualną załganą rzeczywistość.
W tym Piśmie jesteśmy zawsze sobą! Tu możemy chociaż trochę przeciwstawić się niewidzialnej, a złowrogiej pajęczynie cenzury, dławiącej swobodę niezależnej wypowiedzi. Tu możemy przeciwdziałać zalewowi systematycznie
otumaniającej nas dezinformacji, manipulowania ćwierć i półprawdami, uwodzeniu politycznymi oszustwami, urzędowym świadomym kłamstwem. Publikując w lubuskim Miesięczniku również bronimy się przed unicestwiającym nas –
tendencyjnym przemilczaniem, „wirtualnym wykluczeniem” (anihilacją)! Bo przecież nie ma tego, o czym celowo media nie mówią! Na tych łamach pisząc o naszych inicjatywach tworzymy trwały dokument własnego istnienia!
Tu możemy przeciwdziałać perfidnej wszechogarniającej strategii totalnego ogłupiania, zakłamywania, które omotały i przeniknęły już nieomal do wszystkich dziedzin naszego życia. Towarzyszy mu nieustające diaboliczne wręcz
zohydzanie polskości! Opanowuje ono już nasze myśli, język codziennej komunikacji, zawłaszcza naszą wyobraźnię,
zbiorową świadomość, poglądy, przenika do moralności, prawa, codziennych zachowań. Zmienia je, wykrzywia, deformuje, deprawuje. Jadem fałszu zatruwa się zwłaszcza ojczystą historię! Nasza przeszłość jest wykpiwana, potępiana, narodowi bohaterowie i największe autorytety – wydrwione, wyszydzane, opluwane, spotwarzone. Obrzydza się
wszystko, co wielkie, polskie, szlachetne, święte. Zniszczono hierarchię największych wartości, obśmiano nieomal
wszystkie prawdy. Trwa nieustające, systematyczne usuwanie z polskiej szkoły klasyki narodowej – arcydzieł dawnej
literatury! Wyszydza się narodowych wieszczów, nauczycieli pokoleń, największych pisarzy polskiego losu: Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza. Zwalczaniu, pomniejszaniu, usuwaniu romantyków, a zwłaszcza
autora Trylogii, służy szczególnie napastliwa publicystyka „emigracyjnych mędrców i apostołów”. Owe zjadliwe pamflety Gombrowicza z lat 50-tych (tak zręcznie wykorzystywane w oficjalnym zwalczaniu Noblisty przez marksistowską
krytykę w PRL-u) czy cała seria antysienkiewiczowskich wypowiedzi Miłosza wykorzystywana dawniej, są i teraz stosowanymi metodami obrzydzania Sienkiewicza.
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Ogłupia się nas i młodzież szkolną szerzonym od dziesięcioleci obłędnym wręcz kultem Gombrowicza, wyznaczonego na głównego „apostoła” nowoczesnej literatury, nieomylną wyrocznię w krytycznych ocenach polskich tradycji.
I otumania się uczniów jego argentyńską napaścią z czasów stalinowskich (z radością powtarzaną przez marksistów,
a teraz liberałów), która deprecjonuje twórczość noblisty i nieustannie trąbi, że Sienkiewicz jest miernym pisarzem,
„Homerem drugiej kategorii”, a przy tym „demonem”, „katastrofą naszego rozumu”, narodowym „szkodnikiem”! Oczywiście – w przeciwieństwie do genialnego Gombrowicza. Nie dajmy się też zwariować histerycznej gloryfikacji Miłosza, którego „Salon” (i „stado autorytetów moralnych”) zamianowało już „najwybitniejszym polskim poetą” [czyżby
„wszechczasów”?] „większym niż Mickiewicz” (!!!). Przywołajmy jednak lapidarną ocenę przemilczanych życiowych
„zasług” (przypomnianych błyskotliwym piórem W. Łysiaka). „To człowiek, co całe życie wypierał się polskości i opluwał polskość twierdząc, że jest kosmopolitycznym Litwinem; do tego wyklinał katolicki Kościół, Armię Krajową i wszelkie godła polskie, patriotyzm mając za wrzód; wreszcie chciał, by Polska stała się obwodem Związku Sowieckiego
(sic!, świadectwo Zbigniewa Herberta) – zostaje z honorami państwowymi i kościelnymi pochowany na Skałce, w lechickim Panteonie” („Uważam Rze” 2011, nr 44, s. 99). Dodajmy, w „Mauzoleum zasłużonych Polaków” obok Długosza, Pola, Kraszewskiego, Lenartowicza, Wyspiańskiego, Malczewskiego, Szymanowskiego, Solskiego.
Już pewne słowa osiągnęły status wyrazów „trefnych”, niebezpiecznych dla użytkownika, normalne nazwy własne
stają się pretekstem do publicznych oskarżeń, piętnowania w gazetach, ścigane przez prokuratorów, rzeczników dyscyplinarnych. Jeszcze inne – te najnaturalniejsze z naturalnych, jak „matka” czy „ojciec” – mają być wycofane z użycia! W tym Piśmie bronimy się przed strategią totalnego cenzurowania, otumaniania, unicestwiającego przemilczania.
A to – wykluczanie, eliminowanie z kręgu informacyjnego – jest już od dawna trwałym klimatem naszej smutnej rzeczywistości. Przykłady lubelskie drastycznie to potwierdzają! Otóż, przez kilka ostatnich lat nie udało mi się wydrukować w miejscowym dodatku pewnej centralnej gazety ani jednej informacji o działalności (nawet najkrótszej wzmianki
o naszych licznych ogólnopolskich konferencjach) czy publikacjach Towarzystwa im. H. Sienkiewicza. Czyżby wydano
jakiś „tajny”, „odgórny” zakaz informowania o naszej pracy?! Albo inny drastyczny eksces – oburzającego „służalstwa”
– wybryk bezczelnej ingerencji redaktora naczelnego pewnego lubelskiego miesięcznika, który usiłował ocenzurować
mój tekst. Zamówiwszy esej o Wernyhorze, chciał zmusić mnie do usunięcia motta – poświęconego pamięci naszych
Rodaków – „pomordowanych z najdzikszym okrucieństwem przez rezunów ukraińskich na Kresach” (jak napisałem
w owej dedykacji). Może podyktowany strachem „lubelskiego cenzora” przed potomkami oprawców? Wycofałem więc
już złożony do druku obszerny esej (z dużymi ilustracjami) ze szpalt owego miesięcznika. I z tymże mottem, bez najmniejszych zmian, opublikowałem w nadodrzańskim Miesięczniku! Na jego łamach obroniłem więc moją osobistą
godność i ocaliłem jakąś część mojej wolności.
Cenię również lubuskie Pismo za bogactwo jego działu poświęconego religii, sprawom wiary i Kościoła. Publikowane tu prace pomagają rozwijać naszą duchowość, kształtować osobistą wrażliwość religijną, wzbogacać uczuciowość, zgłębiać wiedzę o historii Kościoła i jego zbawczej misji, o jego wielkich świętych, wspaniałych kapłanach, ale
także poznawać „życiowe sprawy”, wszechstronną działalność współczesnego Kościoła. Ileż głębokich, mądrych,
cennych prac wybitnych autorów tej miary co śp. ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański czy arcybiskup ks. profesor
Stanisław Wielgus mogliśmy przeczytać w ostatnich latach na łamach tego Miesięcznika! Wartościowa publicystyka
znakomitych autorów z tego kręgu jest bardzo pożyteczna i należy ją kontynuować.
Pismo to broni Polski i naszych narodowych interesów. Podejmuje najdonioślejsze problemy naszej współczesności. Najtrudniejsze sprawy naszego narodowego losu omawia z perspektywy polskiej racji stanu. Przeczytałem w nim
wiele cennych rozważań o najważniejszych problemach życia współczesnych pokoleń, uzmysławiających chociażby
grozę nadciągającej katastrofy demograficznej, palące kwestie społeczne, jak permanentna tragiczna zapaść na rynku pracy, ucieczka z Ojczyzny młodych Polaków, zjawisko wykluczenia całych grup społecznych. Z prawdziwym zainteresowaniem czytuję również oryginalną publicystykę poświęconą międzynarodowej polityce, odsłaniającej z perspektywy światowych stolic prawdziwą sytuację Polski, makiaweliczne zawiłości globalizacji, także teksty z dziedziny
kultury, historii, filozofii, nauki, sztuki, literatury dawnej i najnowszej (łącznie z drukowaną tu poezją), podejmujące wiele najtrudniejszych spraw naszego czasu. Miesięcznik ściśle związany z regionem, przecież nie zasklepia się w jakiejś
lokalnej „naszości”, bo konsekwentnie otwarty na szerokie horyzonty innych środowisk, przyjmuje z godną uznania
stałością myśl autorów spoza nadodrzańskich obszarów. Przemawia w nim nie tylko Ziemia Lubuska, słychać na jego
łamach silny głos całej Ojczyzny i systematyczne głosy rodaków z obczyzny, z różnych stron Świata. Od dwudziestu
lat ten Miesięcznik służy wytrwale dobrej sprawie.
Pismo mające tyle zalet, oczywistych walorów, przyjazne dla autorów, współpracowników, dla czytelników. To
właśnie n a s z miesięcznik – „Nad Odrą”! Takim był od samego początku. I pozostaje nadal. Z błogosławieństwem
Bożym i pod szczęśliwą gwiazdą powstało „Nad Odrą”! Zrodził je naprawdę świetny dalekowzroczny pomysł jego
twórcy Księdza Doktora Henryka Nowika. I utrzymuje je przez dwie już dekady Jego niespożyta energia, ogromna
wytrwałość, zapobiegliwość, nieustające starania o środki na realizowanie kolejnych numerów (było ich dotąd 163!).
Ów zaiste (dobrze znany mi z własnych doświadczeń, a często może niedostrzegany z przeciętnej perspektywy autora) gigantyczny wysiłek organizacyjno-wydawniczy – nie mówiąc już o Jego dokonaniach autorskich – godny jest
najwyższego szacunku i podziwu. Mało jest inicjatyw równie doniosłych, udanych, konsekwentnych, szczęśliwych, pożytecznych. Podziwiam wielkie, mądre, pożyteczne, szlachetne działania Jego Czcigodnego Twórcy. Z głęboką
wdzięcznością wspominam także wielkie zasługi mecenasa śp. Jana Nowika (niestety nieżyjącego już brata Redaktora), przez całe lata tak dzielnie wspomagającego to ważne wydawnictwo. Ubolewam też, że nie udało się urzeczywistnić (wspólnie) projektowanego przed kilku laty spotkania autorów „Nad Odrą” w Jego gościnnym Deszcznie.
Łączy mnie z tym Pismem szczególna przyjazna zażyłość, wierna współpraca. Od dwudziestu już lat, a więc od
jego założenia w roku 1991. W pełni naturalna. Mógłbym więc powtórzyć nie bez satysfakcji za Liwiuszem – „ab urbe
condita”. Połączyła mnie więź osobista, przyjaźń z Księdzem Redaktorem, zadzierzgnięta dzięki gronu moich pierw-
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szych wychowanków (zwłaszcza śp. mgr Józefy Wolak i p. mgr Haliny Ratajczak) oraz Współpracowników (śp. prof.
Władysława Korcza, którego wspominam ze wzruszeniem) z Zielonogórskiej Uczelni z okresu jej lat pionierskich, kiedy współtworzyłem zręby lubuskiej polonistyki. To Oni zachęcili mnie do pisania w „Nad Odrą”. Odtąd publikuję tu
z przyjemnością, z satysfakcją i chyba (niech mi wolno będzie przypuszczać) nie bez pewnego pożytku. W moim pisaniu kieruję się zawsze imperatywem prawdy i odpowiedzialną wolnością, wyznaczoną przez wrażliwość mojego
sumienia.
Tu wydrukowałem bardzo wiele ważnych dla mnie osobiście studiów literaturoznawczych. Dominują oczywiście
wśród nich interpretacje Sienkiewicza. Mogę z prawdziwą satysfakcją powiedzieć, że dzięki systematycznej i stałej
obecności tekstów o pierwszym nobliście polskiej literatury w „Nad Odrą” (obok zrealizowanych przed laty wartościowych tomów monograficznych o twórcy Qvo vadis? w moim cyklu „Litteraria Lublinensia”, krakowsko-lubelskiej – całkowicie oryginalnej i wyjątkowej pod każdym względem – „Bibliofilskiej Edycji Dzieł Henryka Sienkiewicza” powstającej dzięki wytrwałemu, szlachetnemu mecenatowi przezacnego ks. Wacława Piszczka), serii „Studia Sienkiewiczowskie” oraz licznych wydawnictw książkowych) pismo to stało się także wyjątkowo ważną i zasłużoną redutą naszej
Sienkiewiczowskiej myśli badawczej, rozwijanej także przez grono moich uczniów i wychowanków. To jest szczególnie doniosły walor lubuskiego miesięcznika.
Ale „Nad Odrą” stwarza również wielkie możliwości uprawiania publicystyki „bieżącej”. Tu drukuję także moje aktualia: moje listy otwarte, teksty interwencyjne, apele (jak w sprawie bulwersującego usunięcia pomnika Sienkiewicza
z centrum Kielc), czy wzywające najwyższe władze Rzeczpospolitej do ustanowienia „Dnia Polskiego Noblisty” (na
które nie otrzymałem nigdy żadnej odpowiedzi!), wypowiedzi przeciwko usuwaniu polskiej klasyki literackiej z edukacji
szkolnej, teksty okolicznościowe, biogramy, laudacje, wspomnienia, recenzje, szkice, eseje, artykuły, przesłania, odezwy, opracowania informacyjne, dokumentacyjne, od czasu do czasu także rozmowy czy wywiady. O ile bylibyśmy
ubożsi bez „Nad Odrą”! O ileż trudniej byłoby żyć, pracować, działać bez naszego Pisma.
Widać więc, jak bardzo jest ono potrzebne, pożyteczne, niezbędne dla nas wszystkich skupionych wokół jego ideowej misji. Jak ważne i cenne jest to wielkie dzieło Księdza Henryka. Dzieło błogosławione! Niech więc trwa jak najdłuższe lata (mówiąc słowami Mistrza Henryka) „przy Boskich auxiliach” i naszej wytrwałej pracy. Jego Twórcy i Kierownikowi, przezacnemu kapłanowi i skromnemu człowiekowi, nie zabiegającemu nigdy o godności związane z Jego
stanem, czy urzędowe odznaczenia, składam wyrazy najwyższego uznania. Jego ogromne dzieło i zasługi powinny
być godnie uhonorowane!
Niech Pan Bóg obdarza Go nadal jak najlepszym zdrowiem przez jak najdłuższe lata.
Ad multos et plurimos annos!

Lech Ludorowski
[prof. zw. dr hab., Prezes Towarzystwa im. H. Sienkiewicza]

Tak trzymać!
I oto mamy piękny jubileusz 20-lecia powstania, założenia i działalności publicystycznej czasopisma społecznokulturalnego „NAD ODRĄ”. Ten dość już długi okres w naturalny sposób skłania, a nawet zmusza do refleksji nad dokonaniami, wytyczonymi celami, być może także zamierzeniami lub pragnieniami Redakcji tego pisma.
Wierni czytelnicy czasopisma, pamiętający jego początki i śledzący z uwagą jego rozwój, z dużą satysfakcją mogą
stwierdzić, że edytorsko zmieniło się ono nieporównywalnie na lepsze. Z pierwotnej mało atrakcyjnej formy przemieniło się zewnętrznie po latach w piękne pismo z dobrym papierem, wyraźną czcionką i kolorowymi zdjęciami zachęcającymi już z okładki po sięgniecie i zagłębienie się w lekturze.
Pismo założone w 1991 r. przez ks. dr. Henryka Nowika wydawane było początkowo przez Jana Nowika, wspaniałego Polaka, brata księdza, prawnika i świetnego redaktora, będącego jednocześnie dyrektorem Wydawnictwa
OWEL OR-NOVA sp. z o.o. z/s w Gorzowie, który od początku powstania pisma aż do swej śmierci 13 maja 2010 r.,
w święto Matki Bożej Fatimskiej, pełnił tę trudną funkcję.
Śmierć wydawcy nie przerwała, na szczęście, wydawania pisma, bo jego kontynuacji podjęło się Towarzystwo
Kultury Narodowo-Religijnej Polska Bogiem Silna im. Jana Pawła II z siedzibą w Zielonej Górze z księdzem dr.
Henrykiem Nowikiem na czele. Pismo w obecnej formie istnieje i działa w oparciu o środki pieniężne przekazywane na
fundusz wydawniczy przez darczyńców, czytelników i przyjaciół. Oby takich osób i instytucji było jak najwięcej!
Nazwa czasopisma wskazuje, że jest mocno usadowione w zachodniej połaci kraju, na tzw. Ziemiach Odzyskanych, niegdyś piastowskich, które po stuleciach wróciły szczęśliwie do macierzy. W zamierzeniu, co wynika już z na-
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zwy, ma ono pełnić główną swą rolę kulturalną, ewangelizacyjną i patriotyczną na ziemiach, które tej posługi niezmiernie potrzebują. Dzięki przekazowi współczesnych środków pismo dociera już jednak do każdego Polaka odczuwającego głód nie tylko pięknego słowa, ale uczciwego patriotycznego przekazu idei podtrzymujących ducha tak potrzebnego w niełatwych warunkach i czasach.
Czasopismo w obecnej postaci stara się spełniać wielostronne potrzeby swych czytelników, zamieszczając artykuły o różnorodnej tematyce, które dla ułatwienia orientacji i wyboru włączane są w ustalone działy. Mamy więc tu zawsze artykuły dotyczące nauki społecznej, wychowawczej i etycznej Kościoła – dział Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY. Są to przeważnie wypowiedzi papieży, biskupów lub znanych księży profesorów.
Ważnym działem jest KULTURA NARODU, gdzie ukazywane są zagadnienia z zakresu filozofii, nauki, literatury
i sztuki. W piśmie nigdy nie pomija się też aktualnych problemów społecznych – służy temu rubryka W KRĘGU IDEI
SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH. Obecne liberalne media tak zniekształciły myślenie wielu naszych rodaków, ich
sposób patrzenia na procesy życiowe, społeczne i polityczne, że zachodzi paląca potrzeba ukazania zagrożeń, które
mogą mieć niebywale przykre konsekwencje dla życia naszych rodzin i całego społeczeństwa. Artykuły tu zamieszczane starają się skłonić czytelników do refleksji, trzeźwego osądu zdarzeń i wyciągania wniosków realizowanych
w konkretnym obywatelskim działaniu.
Nie ujdzie uwadze także dział o nazwie POLEMIKI – KOMENTARZE – WSPOMNIENIA – LISTY – APELE. Jest
to jakby zaproszenie redakcji skierowane do nas wszystkich z propozycją dzielenia się swymi przemyśleniami, odczuciami, uwagami.
Literatura i publicystyka jest obecnie bardzo obszerna i często nie jest możliwe, nawet wybiórczo, zgłębienie bogatych w treści książek i artykułów. Z pomocą przychodzą tu działy o nazwach: RECENZJE I OMÓWIENIA oraz
PRZEGLĄD. Czytając artykuły tu zamieszczone, mamy na bieżąco orientację w najważniejszych wydarzeniach nie
tylko informacyjnie, ale także z krytycznym spojrzeniem na przedstawiane i komentowane przez inne opcje sprawy.
Zasługą redakcji pisma jest dbałość o odpowiedni poziom pisma, nie tylko merytoryczny, ale także językowy, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na kulturę wypowiedzi i szacunek dla ewentualnego oponenta. Uzyskano to przez
dobór stałych, sprawdzonych i uznanych autorów artykułów, co pozwoliło na nieingerowanie w ich teksty oraz zamieszczanie publikacji bez skrótów. Mało która redakcja może się pochwalić takim właśnie działaniem.
Czasopismo „Nad Odrą” jest skierowane do odbiorcy katolickiego. Szacuje się, że w Polsce społeczność katolicka
jest na poziomie nie niższym niż 95%. Ten punkt widzenia opiera się na stwierdzeniu, że tak liczna zbiorowość była
i jest nadal włączana w sakrament chrztu w Kościele Katolickim. Jeśli brać pod uwagę ocenę liczebności katolików na
podstawie głoszonych lub reprezentowanych, a w dodatku realizowanych w życiu poglądów, to oczywiście ten poziom
procentowy jest znacznie niższy, choć nie potrafiłbym w miarę trafnie go ocenić. Powołanie się na wysoki procent katolików w naszym kraju ma podobny sens, jak stwierdzenie, że Polska jest jednolita narodowo, tzn., że w naszym
(„nieszczęsnym” – jak zwykł mówić redaktor Stanisław Michalkiewicz) kraju jest – przyjmijmy – 99% Polaków. (Dokładne dane procentowe o obywatelach polskich przyznających się do narodowości polskiej zostaną podane wkrótce
przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie przeprowadzonego w tym roku Narodowego Spisu Powszechnego.)
Niejeden mógłby wszakże takie stwierdzenie zakwestionować, powołując się na to, że bliżej wielu do bezpaństwowca
niż do obywatela tego kraju, a co dopiero do poczucia narodowego. Wypada mi tu więc zauważyć, iż niezależnie od
tego, że osoba ochrzczona jako dziecko, a zmieniająca swe poglądy jako osoba dorosła, nosi jednak w sobie znamię
społeczności, w którą wprowadzili ją rodzice (lub osoby opiekujące się), podobnie jak noworodek urodzony w Polsce
staje się automatycznie obywatelem naszego kraju (zresztą w innych jest podobnie) i nawet, jeśli w dalszym życiu ten
kraj przestaje mu się z jakichś powodów podobać, to nie upoważnia go to do jego opluwania, a w każdym razie
przedstawiania gdzieś w złym świetle. W taki sam sposób chrześcijanin, jeśli nie wystąpił oficjalnie z Kościoła (są takie przypadki), powinien zachować umiar w krytycznej ocenie swej społeczności, chociażby ze względu na osobistą
godność i obowiązującą każdego kulturę. Pewne normy etyczne są wypracowane przez wieki i ich kwestionowanie,
jak uczy doświadczenie, nie przynosi korzyści społeczeństwu, a co najwyżej korzyść doraźną, chwilową, indywidualną
i – złudną. Ten problem jest stale omawiany i analizowany w czasopiśmie.
Znamię godności, związane z danym nam człowieczeństwem (bez naszej zasługi) zobowiązuje nas z poczucia
moralnego do uszanowania praw nie tylko stanowionych, ale – i przede wszystkim – praw moralnych. (Przypomnę
pogląd I. Kanta: „Niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie”.) Tym samym pragniemy, aby Polak rzeczywiście był Polakiem, tj. tę ojczyznę kochał, szanował, jej służył, a chrześcijanin był tak „przejrzysty”, aby w nim
można było – zgodnie z posiadaną przez niego nazwą – zobaczyć Chrystusa. Oczywiście jest to szczytny ideał, ale
do niego trzeba dążyć i takie cele wyznacza czasopismo. W czasach młodości miałem sposobność przeczytać książkę pt. Nad poziomy. Autor Wołody Skiba (Władysław Sadowski), książka wydana przed wojną, jest dostępna w bibliotece uniwersyteckiej. Książka opisuje trudne życie polskiej młodzieży w czasach zaboru rosyjskiego (inny wariant Syzyfowych prac Żeromskiego). Autor pięknie przedstawił starania ówczesnej młodzieży kształtowania swej osobowości
przez stawianie sobie szczytnych ideałów, które wynoszą człowieka nad poziomy miernoty moralnej i tandety umysłowej. Musimy prostować nasze ścieżki życia i nie poddawać się nachalnym i nieraz bezczelnym prądom i wpływom
medialnym, dążącym do spłycenia spojrzenia na wartości i ideały wypracowane przez stulecia, wybitne osobowości
i prawa włączone w kanon życia społecznego. Rozwinięcie tych myśli można znaleźć na kartach czasopisma, któremu
życzę dalszych lat pięknej i owocnej działalności dla dobra Kościoła i Narodu.
Tadeusz Gerstenkorn
[prof. dr hab., członek Katolickiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy O/Łódź]
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Wielebny ks. dr Henryk Nowik
Redaktor odpowiedzialny
czasopisma społeczno-kulturalnego „NAD ODRĄ”
Z okazji 20-lecia czasopisma (1991-2011) przesyłam na ręce Wielebnego Księdza Doktora serdeczne życzenia
dalszej owocnej działalności tego ważnego miesięcznika.
W latach 2007-2011 ukazało się w czasopiśmie „Nad Odrą” ponad 20 moich artykułów, recenzji i apeli. Dotyczyły
one zarówno problematyki społeczno-religijnej, społeczno-kulturalnej, jak i społeczno-politycznej, społecznogospodarczej i społeczno-ekologicznej. W szczególności zwracałem w nich uwagę na problemy informacji i dezinformacji (prawdy i kłamstwa), sumienia prawego i rodziny. Tylko dzięki otwarciu dla mnie możliwości publikacji w czasopiśmie „Nad Odrą” pewne moje artykuły mogły być przekazane czytelnikom tego czasopisma w Polsce i poza Polską.
Przy okazji chciałem też wyrazić wielkie uznanie dla Redaktorów czasopisma, a przede wszystkim Wielebnego
Księdza jako jego założyciela oraz Wydawcy – Towarzystwu Kultury Narodowo-Religijnej „Polska Bogiem Silna” im.
Jana Pawła II w Zielonej Górze za wielkie zasługi, które położyli dla Kościoła Katolickiego w Polsce i Narodu Polskiego.
Poszczególne treści tematyczne czasopisma zostały bardzo trafnie dobrane. W poszczególnych grupach tematycznych uwzględniono:
1) Z nauczania Kościoła. Teksty i analizy
Przedstawiane są tu materiały związane z nauczaniem papieży już nieżyjących, papieża Benedykta XVI, kardynałów, arcybiskupów, biskupów oraz księży, zakonników i zakonnic.
2) Kultura narodu. Filozofia – nauka – historia – sztuka – literatura
W tym dziale prezentowane są przez Autorów, duchownych jak i świeckich z Polski i spoza Polski, problemy związane z filozofią, nauką, historią, sztuką i literaturą.
3) Odpowiednie dać rzeczy – słowo
W tej części Autorzy dotykają wykorzystania słowa, które może informować, uspokajać, budzić i nawracać.
4) W kręgu idei społecznych i religijnych
Rubryka ta jest wykorzystywana przez Autorów do omawiania idei społecznych – dawnych i współczesnych,
a także przedstawiania ich w postaci hipotez. Charakteryzowane są także idee religijne, w szczególności katolickie.
5) Polemiki, komentarze, wspomnienia, listy, apele
W tej części szczególną rolę spełniają Autorzy dzielący się wspomnieniami dotyczącymi zarówno historii Kresów,
życia Polaków na Kresach, jak i Polonii na całym świecie. Wśród apeli istotne są apele zarówno pojedynczych Autorów, jak i wspólnot, adresowane do władz kościelnych, parlamentarnych, państwowych i samorządowych.
6) Recenzje i omówienia
Szczególną rolę odgrywają w tym dziale Recenzenci, którzy zarówno wobec książek pojedynczych autorów, jak
i zbiorowych, mogą spełniać ważną misję: poszukujących prawdy, wyszukujących kłamstwa i odkrywających cele
szlachetne (jak i mniej szlachetne) autorów książek. Szczególnie ważne są recenzje książek, zwykle zespołów autorów usiłujących tworzyć, często na zamówienie polityczne, wspólną historię: polsko-niemiecką, polsko-rosyjską, polsko-litewską, polsko-ukraińską, polsko-białoruską itp.
7) Przegląd
Rubryka ta umożliwia dzielenie się informacjami i poglądami autorów krajowych i zagranicznych, w szczególności
kresowych i polonijnych.

Szczęść Boże!
Z poważaniem
Zbigniew Dmochowski
[dr hab. inż., em. prof. Politechniki Białostockiej]
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[dr nauk biologicznych]

Czcigodny Księże Redaktorze!
Proszę przyjąć podziękowanie za utworzenie dzieła, jakim jest miesięcznik „Nad Odrą”, za 20 lat redakcyjnej
pracy, za treści, jakimi nas pismo pod kierownictwem Księdza Redaktora ubogaca.
Dziękując, życzę Księdzu Redaktorowi, Redakcji i Towarzystwu Polska Bogiem Silna następnych lat owocnej pracy.

Szczęść Boże!

Pozostaję wyrazami szacunku
Romana Dolińska
[Prezes Koła Sybiraków w Opolu,
Wiceprezes Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Opolu]

Opole, 12 grudnia 2011 roku
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Czcigodny Księże Redaktorze,
Z wielką radością i satysfakcją ślę gratulacje z okazji 20. rocznicy inicjatywy wydawania czasopisma „Nad Odrą”,
miesięcznika o wybitnych walorach natury społecznej, religijnej, politycznej i kulturowej.
W przestrzeni wydawniczej w Polsce, zdominowanej dzisiaj przez media „myślowo poprawne” i... „dla wzięcia”
przeładowane zdjęciami i reklamą, miesięcznik „Nad Odrą” prezentuje wypowiedzi o treściach niepopularnych, często
gdzie indziej nieporuszanych. Ich treści naukowo-poznawcze skłaniają do głębokich refleksji i przemyśleń. Pełni więc
funkcję stricte dydaktyczną Z upragnieniem powinien być każdorazowo oczekiwany przez pedagogów, księży katechetów, wykładowców historii, etc...
Artykuły w nim zamieszczają publicyści mniej znani skądinąd, a przecież wybitni w tematach przez siebie podejmowanych. Czasopismo nie stosuje cenzury, stara się jednak dbać o zachowanie wytyczonej linii i wysoki poziom
nadsyłanych treści.
Tak pomyślane dwadzieścia lat temu czasopismo szczerze polskie, szczęśliwie służy kulturze, wydawane w niewielkim nakładzie. Aby nadać mu szerszy zasięg, potrzebuje, jak każde dzieło dzisiaj niezależne, swoich sponsorów,
bożych wolontariuszy.
Dostojny Księże Redaktorze, Piękny Następco Brata swojego, ś.p. Jana Nowika, na tym polu,
Proszę przyjąć życzenia dalszej owocnej pracy w swoim wydawnictwie, opieki Bożej i błogosławieństwa na każdy
dzień posługi Narodowi i Kościołowi w Polsce,
Józef Dudkiewicz
[absolwent KUL, filozof, publicysta]
Racibórz, dnia 8 grudnia 2011 r.

Spotkanie z czasopismem „Nad Odrą”
Moje pierwsze spotkanie z miesięcznikiem „Nad Odrą” nastąpiło wiosną 1995 roku. W tym okresie ks. dr Henryk
Nowik, zapewne po akceptacji swojego brata Jana Nowika, redaktora naczelnego tego pisma, zaproponował mi
współpracę przy jego redagowaniu. Zgodziłem się, ponieważ byłaby to kontynuacja mojej dawnej współpracy z „Wrocławskim Tygodnikiem Katolickim”. Ponadto „Nad Odrą” chętnie zamieszczało materiały związane z życiem Polaków
na Wileńszczyźnie, a na tym mi zależało najbardziej.
W siódmym numerze czasopismo zamieściło m.in. moją wypowiedź o roli nauki w życiu człowieka. Oto ona:
Z przeszłości warto pobierać nauki. Jest to bowiem mądrość z najmniejszą ilością niedomówień i kłamstw. Nawet młodość,
choć zapatrzona we własną przyszłość, nie powinna zapominać, że nie zawsze bieżący dzień jest jedynym darem danym człowiekowi. Dla przeszłości niepotrzebne są już hołdy, lecz raczej zrozumienie, że wnioski z wiedzy historycznej są jak fundament dla
domu lub gleba dla rośliny. Gdyby ludzie częściej i wnikliwiej zagłębiali się w przeszłości – ich pomyłki nie byłyby tak tragiczne.
Wielkością przeszłości jest i to, że nieraz ona wymaga, żeby życiem zapłacić za nią.

Dziś, po szesnastu latach, pod tamtą wypowiedzią mógłbym się bez wahania podpisać.

Henryk Szylkin
[absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,
zielonogórski poeta urodzony na Wileńszczyźnie]
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„Nad Odrą” to nie jest żadna nisza
Piękny Jubileusz, dwadzieścia lat od ukazania się pierwszego numeru „Nad Odrą”, wywołuje na pewno tak różne
myśli, zależnie od tego jak blisko komuś jest do spraw, które to pismo wyraża. Nie należy, jak sądzę, do dobrego tonu,
pisać o sobie samym, szczególnie wobec Jubilata. A jednak nie da się tutaj zacząć inaczej, więc proszę o wybaczenie
osobistego motywu, i to na samym początku wypowiedzi.
Kiedyś ktoś – jak by to ujęli dziennikarze – „z kręgów blisko związanych z Redakcją” reklamował mi „Nad Odrą”,
zastrzegał się przy okazji, że jest to pismo „niszowe”, adresowane do specjalnego kręgu odbiorców. Oczywiście,
uczynił to ze zręcznego pragmatyzmu. Bo czyż może być lepsza zachęta do poświęcenia czemuś pilniejszej uwagi
i czasu, niż sugestia, że nie ma się do czynienia z kolejnym tworem z niezliczonej serii rzeczy niemal takich samych.
W przypadku czasopism już nawet trudno zapamiętać indywidualność języka tego lub owego autora, poglądy przeważnie są zupełnie nierozpoznawalne, czyli niemal wszędzie jak sklonowane. Wprawdzie mój zdecydowanie nieseryjnie sympatyczny rozmówca miał na myśli silne nacechowanie religijne, a raczej ściśle katolickie, oraz kultywowanie
pamięci pokoleń przez Kresowian i ich potomków. Przy czym jeden i drugi wątek, ciągle obecny na łamach „Nad Odrą”, jest nierozłączny z wyrazistym zaangażowaniem patriotycznym. Po usłyszeniu tego wszystkiego nie zgodziłem się
ze zdaniem – wprawdzie jakże skutecznie zniewalającym psychologicznie – wspomnianego rozmówcy.
Choć na pozór miał wiele racji. Takiego połączenia wątków, jak wyżej wyliczone, nie spotkamy poza kilkoma tytułami – może są tu ze dwa dzienniki i niewiele więcej tygodników (np. „Niedziela” czy „Gazeta Polska”), gdzie można
czytać wypowiedzi bez uprzedzeń na podobne tematy. Wydawałoby się, że zatem to faktycznie tematyka niszowa,
gdyż inaczej powinna się przewijać przez większość ogólnopolskich mediów, skoro porusza wielu ludzi.
Teraz już ostatni wtręt o sobie samym. Nie mam bliskich powiązań rodzinnych z Kresowianami (wschodnimi). Poza częściej wymienianymi miejscami, takimi jak Ponary, nazwy wielu innych nie są mi znane, a wszystkie one – no
może oprócz Stanisławowa czy Wilna – nie wywołują żadnych serdecznych skojarzeń z moimi Bliskimi Zmarłymi. Ale
czy ja i może nawet ileś milionów podobnych mi ludzi nie jestem tak samo rodakiem tych pomordowanych na wschodzie Rzeczypospolitej i tych stamtąd wygnańców? Gdybym myślał inaczej, to musiałbym także zgodzić się na to na
przykład, że cmentarz na Monte Cassino ma jakiekolwiek znaczenie tylko dla dzieci i wnuków żołnierzy, którzy tam
spoczęli, i gdy umrze ostatni z ich krewnych czy powinowatych, śmiesznością będzie wspominać i czcić to miejsce.
Niestety, z poczuciem własnego „ja”, własnej tożsamości jest już dzisiaj tak u niejednego, że wcale bym się nie zdziwił, że wkrótce ten wymyślony przeze mnie, dziwaczny przykład z poglądem na Monte Cassino albo i na Stutthof stanie się powszechnie dyktowany. Jeśliby tak było – nie daj tego dożyć, Panie – to my, Polacy, sami sobie spreparowalibyśmy poniżającą repetycję reżymowej przeszłości. A przecież tych zamordowanych na Kresach czy wygnańców są
olbrzymie tysiące, jakże przekraczają liczbę pochowanych na świętym (jeszcze) dla naszej zbiorowej pamięci cmentarzu we Włoszech. Gdzież mam o nich usłyszeć, skoro prawie się o tym nie mówi?
Jednak przejdźmy do najważniejszego co do rangi wątku prezentowanego „Nad Odrą”. To nauczanie Kościoła.
Dawne i współczesne encykliki, wypowiedzi polskich biskupów, publicystyka teologiczna. Ponieważ jeszcze miliony
wiernych w Polsce, wprawdzie z różną intensywnością potwierdzają swoją przynależność do Ludu Bożego, to jasne,
że jego nauczające słowo w ogóle nie może być w naszym kraju opisywane jako funkcjonujące w społecznej niszy.
I wcale nie jest tak, że rzetelnie i sprawnie jest ono przekazywane w najbardziej dostępnych środkach masowego informowania. A więc każde wypełnianie luki w tym zakresie ma znaczenie bez wątpienia ogólnokrajowe. To właśnie
Kościół przypomina, że żadne społeczeństwo nie może się nad inne wynosić, uważać za lepsze, bo Pismo uczy, że
„nie ma już Greka ani Żyda…” (Kol 3, 11). Nie ma zatem racji, byśmy i my przyjmowali czyjeś przeświadczenie, że jesteśmy dla Boga upośledzonymi wobec innych narodów. Lecz tenże św. Paweł uczy także, że z woli Stwórcy nie jesteśmy odizolowanymi planetami ludzkimi, jednostkami abstrakcyjnej przestrzeni, albowiem On ludziom „wyznaczył
czasy i granice przebywania na ziemi. Uczynił tak dlatego, aby Go szukali i mogli Go znaleźć choćby po omacku, bo
rzeczywiście jest On niedaleko od każdego z nas” (Dz 17, 26-27). To Święty Kościół każe uznać miejsce mojego życia
nie za coś poza mną, ale za istotne spotykanie samego Boga. Miejsce mojego życia, które tu i teraz, w wymiarze doczesnym jest moją ziemią obiecaną, ma być dla mnie święte. Dawniejsze książeczki do nabożeństwa w omówieniu
czwartego przykazania Dekalogu, przy okazji rachunku sumienia, nie tylko wymieniały cześć dla rodziców, ale i miłość
do Ojczyzny.
Takie ujęcie, nierozłączne, religijności oraz patriotyzmu pokazywali od najdawniejszych czasów wielcy nasi pisarze. Jest ono wpisane w sam rdzeń naszej kultury, a przez to nie jest nie tylko niszowe, ale właśnie najbardziej europejskie, jak tylko specyfika europejskości zasadza się na chrześcijaństwie. W tym mieści się rozumienie istoty narodu.
W tym także mieści się rozumienie wolności, nie jako igraszki koniunktur, ale jako bezcennego daru od Boga. Już ponad dwieście trzydzieści lat przed Mickiewiczowskimi Księgami, wprawdzie nieco dyskusyjnymi co do ortodoksji, Wespazjan Kochowski zapisał w Psalmodii polskiej wypowiadane Boskimi ustami słowa:
W opiece mojej jest wolność, i ja sam tylko przez przewidzenie wiem, komu ją mam w zawiadywanie poruczyć.
Szczególnym bowiem moim dziełem: wolność ludzka, a gdy ode mnie wolna wola pochodzi, toć pewnie uniewolnienia i przymusu nie kocham.
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Zrozumiejcież, królowie, że od Boga ten klejnot, a uczcie się, którzy sidła swobodzie stawiacie, że wolność polską ma Pan
w opiece swojej.
Nie potrzebuje ona ludzkiego pieczołowania tak dalece ani ręki dotykającej, która gardziele leczy.
Ponieważ błogosławieni wszyscy, którzy w Pana Zastępów protekcji, a w synach ludzkich żadnej nie masz ufności.

Także na kartach naszej największej literatury wypowiadano dogłębne przemyślenia o ideologicznych sposobach
walki z wiernością Bogu i Ojczyźnie. Ciągle niestety aktualne wizje Zygmunta Krasińskiego są tylko jednym z takich
poetyckich przykładów, jakich sporo można by tu przytoczyć. Oto w do niedawna jeszcze dobrze znanej ze szkoły
Nie-Boskiej Komedii Mąż toczy słowny pojedynek z Pankracym, człowiekiem „bez imienia, bez przodków, bez anioła
stróża – co wydobył się z nicości i zacznie może nową Epokę”. Przywódca rewolucji usiłuje wykpić przywiązanie Męża
do jego świętości i wprawić w głębokie poczucie winy:
[…] pełnyś życia, a łączysz się z umierającymi, bo chcesz się oszukać, bo chcesz wierzyć jeszcze w kasty, w kości prababek,
w słowo „ojczyzna” i tam dalej – ale w głębi ducha sam wiesz, że braci twojej należy się kara, a po karze niepamięć.

Wprawdzie dziś jest już inny kontekst towarzyski, arystokracja w naszym kręgu nie ma dawnych wpływów i przewagi, ale taki sam pozostał mechanizm psychologicznego zwalczania wobec ludzi broniących odziedziczonych świętości. W tym mechanizmie wytykanie win, nawet nieistniejących, jest powszechnie praktykowane. Jak w wypadku coraz zuchwalej manifestowanej obecnie w naszym kraju niechęci do krzyża Chrystusowego – niebezpieczne perspektywy są straszne. Mąż rozszyfrowuje kpiny Pankracego w taki sposób: „Obrażasz mnie każdym słowem; zda się, probujesz, czy zdołasz w niewolnika obrócić na dzień tryumfu swego”. Analizując podobne działania, nasi pisarze umieli
przeciwstawić im skuteczne konstruowanie uzasadnionej dumy. Pielęgnowanie dumy narodowej, nie – grzesznej pychy – jest pilnym zadaniem terapeutycznym na dziś, nie tylko dla enklawy niszowych odbiorców.
Zdrowe poczucie dumy jest potrzebą wręcz organiczną. Jest probierzem wewnętrznej wolności, takiej która nie
musi w zakłamaniu odcinać się od dziedzictwa. Wiedziała o tym Kazimiera Iłłakowiczówna, zresztą Kresowianka:
Niech w każdym sercu jak płomień
pamięć przeszłości się żarzy,
bo słychać w jesiennym wichrze
szumiące skrzydła husarzy,
a krew męczeńska, krew polska
teraz i zawsze i ninie
w żyłach każdego z nas czysta
i żywa i wolna płynie.
[Niech w każdym sercu jak płomień…, 1946 r.]

Ta poetka też przestrzegała przed hańbiącą niepamięcią, niechlubnym przemilczeniem zabitych bohaterów, których w ten sposób wyklucza się na podobieństwo zbrodniarzy:
Nie wybierałeś. Za ciebie rzucono karty.
Nie odstąpiłeś niczego. Wszystkiemu zostałeś wierny:
i prawu niepisanemu, i twardym prawa literom.
Nikt nie śmie cię pochwalić. Nikt twego imienia nie przeklnie…
A strumień niepamięci – unosząc twe imię – wciąż cieknie.
[Daleki grób, 1948 r.]

Nie jest pewnie „Nad Odrą” miłe dla ludzi „bez przodków”. Czerpie mądre argumenty z mocnych autorytetów
i z bogactwa, przeważnie zdobytego w największym bólu, rzeczywistych ludzkich doświadczeń. Z szacunkiem pielęgnuje obecność rodzimej kultury wysokiej w tych jej tworach, które nie pasują do najczęściej nagłaśnianych modeli,
gdzie zresztą i tak kryterium bywa chwilowa moda i krótkowzroczne szacowanie doraźnego interesu. Buduje oparcie
przeciw pozornie niepohamowanej inżynierii hodowania wirusów zbiorowej amnezji. Ale jest w całym tego słowa znaczeniu swojskie, dobrze znajome dla tak wielu, którzy nie potrafią schizofrenicznie odseparować w swoim jednym życiu wiary Dziadów i Ojców, głębokiego poczucia, że Ojczyzna jest darem i zadaniem od Boga, że to, skąd wyrastamy,
nie jest zmiennie kształtowanym mniemaniem zależnym od koniunktur i pragnienia oklasków.
Proszę więc Redakcję „Nad Odrą”, aby na ten Jubileusz przyjęła i moje życzenia. Niech w Jej pracy i misji Pan
Bóg szczodrze błogosławi, Przenajświętsza Panna Maryja pomaga nieustannie, poszerza się wsparcie i zaangażowanie szlachetnych ludzi, przybywa ciągle czytelników, a szczególnie młodych, którzy z zapałem potrafią się uczyć
z poznawanych artykułów trudnej mądrości, wierności i całym sobą kochać.

Grzegorz Kubski
[dr hab., prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego]
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
¢ Ojciec Święty Leon XIII

HUMANUM GENUS
ENCYKLIKA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PANA NASZEGO LEONA XIII
Z OPATRZNOŚCI BOŻEJ PAPIEŻA (O MASONERII)

Do wszystkich Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów świata katolickiego,
w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską pozostających
Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia 20 kwietnia 1884 r. pontyfikatu Naszego roku siódmego.

Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo
apostolskie!
1
Gdy rodzaj ludzki , stając się ofiarą nienawiści szatana, nieszczęśliwie odpadł od swego Stwórcy i Dawcy
wspaniałych darów, podzielił się wtedy na dwa obozy,
różniące się między sobą i wzajemnie sobie nieprzyjazne; jeden z nich bezustannie walczy w obronie prawdy
i cnoty, drugi natomiast walkę prowadzi o to, co się cnocie i prawdzie przeciwstawia. Pierwszy to Królestwo Boże
na ziemi, to jest Kościół Jezusa Chrystusa, ci zaś, którzy
chcą całym sercem do niego należeć, powinni
z gotowością i poddaniem rozumu i woli służyć Bogu
i Jego Jednorodzonemu Synowi. Drugi obóz – to królestwo Szatana, pod którego władzą i panowaniem znajdują się wszyscy, co naśladując zgubny przykład swego
przywódcy i pierwszych rodziców, odmawiają posłuszeństwa wiekuistemu prawu Bożemu i, wzgardziwszy Bogiem, pracują – zapamiętale – przeciw Bogu.
Dwojakie to królestwo, podobne do dwóch państw,
które wprost przeciwnymi rządząc się prawami do wprost
przeciwnych zmierzają celów, dokładnie oglądał w duchu
i opisał św. Augustyn i obu ideę ożywiającą zwięźle
i trafnie ujął w tych słowach: „Dwa państwa powołały do
istnienia dwie miłości, mianowicie ziemskie – miłość własna, posunięta aż do wzgardzenia Bogiem, państwo zaś
Boże – miłość Boga posunięta aż do wzgardzenia sobą”2.
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Różnymi rodzajami tak oręża, jak walki przez wszystkie
wieki ścierało się jedno z drugim, chociaż nie zawsze
z tym samym napięciem i z tą samą gwałtownością.
W czasach zaś obecnych zdaje się, że ci wszyscy,
którzy są po stronie zła, łączą siły i sprzysięgają się do
najzaciętszej walki, a to za sprawą i przy współdziałaniu
szeroko rozpowszechnionego i silnie zorganizowanego
stowarzyszenia tzw. masonów. Wcale już bowiem nie
ukrywając swych zamiarów, zuchwale zachęcają się oni
do walki przeciw majestatowi Bożemu, całkiem otwarcie
godzą na zgubę Kościoła, a to w tym celu, by ludy chrześcijańskie, jeśliby to było możliwe, ograbić do szczętu
z tych wszystkich dóbr, które nam wysłużył nasz Zbawca,
Jezus Chrystus. Ubolewając nad tymi nieszczęściami
i powodowani miłością musimy nieraz wołać do Boga:
„Oto burzą się Twoi wrogowie i nienawidzący Cię podnoszą głowę. Przeciw ludowi Twojemu spiskują i zmawiają
się przeciw tym, których Ty strzeżesz. »Pójdźcie« – mówią – »i wytraćmy ich«„3.
Wśród tak bliskich zagrożeń, wśród tak zuchwałych
i uporczywych napaści na chrześcijaństwo jest Naszą
powinnością odsłonić niebezpieczeństwo, wskazać nieprzyjaciół i z całą mocą stawić opór ich zamiarom i podstępom, aby wieczną śmiercią nie ginęli ci, których zbawienie Nam jest poruczone, aby królestwo Jezusa Chrystusa Naszej pieczy powierzone nie tylko trwało i pozostało nienaruszone, lecz aby wciąż wzrastając rozszerzało się po całym świecie.
Biskupi Rzymu, Poprzednicy Nasi, w czujnej trosce
o zbawienie ludu chrześcijańskiego rychło rozpoznali tego
najgorszego wroga wychodzącego z mroków tajnej konspiracji, kim mianowicie był i czego chciał. Czytając niejako w przyszłości, uderzyli na alarm, by ostrzec i władców,
i narody przed jego zasadzkami i podstępnymi zamiarami.
Kolejne potępienia tajnych stowarzyszeń
przez papieży
Pierwsze ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
wyszło od Klemensa XII w r. 1738, a bullę ogłoszoną
przez tego papieża ponowił i potwierdził Benedykt XIV.
Pius VII poszedł w ślady swoich Poprzedników, a Leon
XII w swojej encyklice Quo graviora, zebrawszy wszystkie dokumenty i dekrety poprzednich papieży w tej sprawie, potwierdził je i nadał im moc obowiązującą na zawsze. Pius VIII, Grzegorz XVI oraz wielokrotnie Pius IX
wypowiedzieli się w tym samym duchu.
Główny bowiem cel i duch sekty masońskiej ujawniły
się w całej pełni, gdy poznano metody jej działania, jej
zasady, prawa, rytuały i pisma, co niejednokrotnie uzupełniły świadectwa jej własnych adeptów. W obliczu tych
faktów było zupełnie zrozumiałe, że Stolica Apostolska
napiętnowała publicznie sektę wolnomularzy, jako związek założony wbrew prawu Bożemu i ludzkiemu, zgubny
zarówno dla chrześcijaństwa, jak i dla społeczeństwa
świeckiego, i orzekła przeciwko niej kary, jakie Kościół
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nakłada zazwyczaj na wielkich winowajców, zabroniła
również stanowczo przyłączania się do niej.
Dotknięci tymi orzeczeniami spiskowcy, sądząc, że
już to przez zlekceważenie, już to rzucając oszczerstwa,
zdołają uchronić się przed mocą tych wyroków, albo je
przynajmniej osłabić, oskarżyli papieży, że wyroki te albo
wydali niesprawiedliwie, albo przekroczyli w nich miarę.
W ten sposób próbowali umniejszyć autorytet i moc encyklik papieskich Klemensa XII, Benedykta XIV, Piusa VII
i Piusa IX. Lecz nawet w łonie samej sekty nie zabrakło
takich, którzy, wprawdzie niechętnie, przyznali jednak, że
to, co orzekli papieże, orzekli prawnie, w ramach nauki i
karności katolickiej. W tej kwestii popierało papieży wielu
monarchów i mężów stanu różnych państw, którzy albo
oskarżali sektę masońską przed Stolicą Apostolską, albo
ją karali we własnym zakresie, jak to miało miejsce w Holandii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Bawarii, Sabaudii i w
różnych krajach Włoch.
Mądra przezorność poprzedników Leona XIII.
Nie usłuchano ich. Zagrożenia, które stąd wynikły
Zasługuje na szczególne podkreślenie, jak bardzo
następne wydarzenia potwierdziły mądrość Naszych Poprzedników. Ich przewidująca i ojcowska troska nie
wszędzie jednak i nie zawsze odniosła pożądany skutek,
co należy przypisać czy to maskowaniu się i przebiegłości tych sekciarzy, czy też nierozważnej lekkomyślności
tych, co powinni byli bardziej być zainteresowani w roztoczeniu nad nią uważnego nadzoru. Toteż w ciągu półtora stulecia sekta wolnomularzy osiągnęła niewiarygodny rozwój. Stosując równocześnie i zuchwałość, i podstęp, opanowała wszystkie szczeble hierarchii społecznej
i do takiej doszła potęgi, że prawie rządzi państwami. Z
tego właśnie szybkiego i zatrważającego jej rozprzestrzeniania się wynikły prawdziwie fatalne następstwa dla
Kościoła, dla autorytetu władz, dla dobra publicznego, od
dawna przewidywane przez Naszych Poprzedników. Doszło do tego, że można powziąć najpoważniejsze obawy

co do przyszłości. Oczywiście nie w tym, co dotyczy Kościoła, którego trwałymi podwalinami żadna moc ludzka
wstrząsnąć nie zdoła, ale w odniesieniu do bezpieczeństwa państw, w których stały się zbyt potężne czy to owa
sekta wolnomularzy, czy inne podobne związki, będące
jej satelitami i współpracownikami.
Potępienie doktryn szerzonych przez masonerię
Dla tych wszystkich powodów, zaledwie objęliśmy
ster Kościoła, wyraźnie odczuliśmy potrzebę zapobieżenia tak wielkiemu złu i zdecydowanego przeciwstawienia
mu Naszej powagi apostolskiej. Toteż korzystając z każdej sposobnej okazji rozpatrywaliśmy podstawowe tezy
doktrynalne, którym najbardziej zagrażały przewrotne
poglądy masońskie. I tak w Naszej encyklice Quod apostolici muneris staraliśmy się zwalczać obłędne systemy
socjalistów i komunistów. Ogłoszenie następnej encykliki
Arcanum pozwoliło Nam naświetlić i obronić rzetelne
i autentyczne pojęcie społeczności rodzinnej, której początkiem i źródłem jest małżeństwo. Z kolei w encyklice
Diuturnum wyjaśniliśmy na podstawie zasad chrześcijańskiej mądrości istotę władzy politycznej i wykazaliśmy jej
godną podziwu zgodność z porządkiem naturalnym, jak
również z dobrem narodów i władców. Dzisiaj zaś, idąc
za wzorem Naszych Poprzedników, postanowiliśmy skupić Naszą uwagę wprost na samej organizacji masońskiej, na całej jej doktrynie, zamierzeniach, sposobie myślenia i działania, aby skuteczniej ujawnić jej fatalny
wpływ i dzięki temu zatamować szerzenie się tej śmiertelnej zarazy.
www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/
[01.12.2011]

£
________________________
1. Poniższy tekst polski encykliki jest uwspółcześnioną wersją poprzednich tłumaczeń, skonfrontowaną z oryginałem łacińskim
2. De civitate Dei 1. XIV, c.17.
3. Ps. 82,2-4.

¢ Ojciec Święty Jan Paweł II

ODKUPIENIE JAKO BOSKA MIARA WYZNACZONA ZŁU
Jak należy rozumieć bliżej tę miarę zła, o której mówimy? Na czym polega istota tego ograniczenia?
Kiedy mówię „miara wyznaczona złu”, myślę przede
wszystkim o mierze historycznej, która za sprawa
Opatrzności została wyznaczona złu totalitaryzmów XX
stulecia: złu narodowego socjalizmu, a potem marksistowskiego komunizmu. Trudno mi jednak w tej perspektywie oprzeć się jeszcze innym refleksjom, które mają
charakter teologiczny. Nie chodzi tutaj o ten rodzaj rozważań, który czasami zwykło się nazywać „teologią historii”. Chodzi raczej o ten wymiar myślenia, który przez refleksję teologiczny wnika w głębię, aż do poznania korzeni zła, aby odkryć możliwość jego przezwyciężenia
dzięki dziełu Chrystusa.
Tym, który może wyznaczyć ostateczną miarę złu,
jest sam Bóg. On bowiem jest sama Sprawiedliwością.
Jest nią, ponieważ jest Tym, który za dobro wynagradza,
a za zło karze, z doskonałą zgodnością z rzeczywistością. Chodzi tutaj o wszelkie zło moralne, chodzi
o grzech. Bóg osądzający i karzący jawi się na horyzoncie dziejów człowieka juz w ziemskim raju. Księga Rodzaju szczegółowo opisuje karę, jaką ponieśli pierwsi rodzice po swoim grzechu (por. Rdz 3,14-19). Ich kara
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przeniosła się na cala historię człowieka. Grzech pierworodny jest bowiem grzechem dziedzicznym. Jako taki,
oznacza on pewną wrodzoną grzeszność człowieka,
skłonność do złego raczej niż do dobrego, która w nim
tkwi. Jest w człowieku pewna słabość wrodzona natury
moralnej, która idzie w parze z kruchością jego bytu,
z kruchością psychofizyczną. Z tą kruchością łączą się
różnorakie cierpienia, które Biblia od pierwszych stron
wskazuje jako karę za grzech.
Można więc powiedzieć, że dzieje człowieka od początku są naznaczone miarą, którą Bóg Stwórca wyznacza złu. Wiele na ten temat powiedział II Sobór Watykański w Konstytucji Gaudium et spes. Warto by tu przypomnieć, zwłaszcza wykład wprowadzający, jaki Sobór poświęca sytuacji człowieka w świecie współczesnym – ale
nie tylko współczesnym. Ograniczę się do pewnych przytoczeń na temat grzechu i grzeszności człowieka: „Człowiek bowiem, badając swoje serce, stwierdza, że jest
skłonny również do złego i że jest pogrążony w rozlicznych nieprawościach, które nie mogą pochodzić od jego
dobrego Stwórcy. Często, wzbraniając się uznać Boga
za źródło swego pochodzenia, niszczy także właściwe
nastawienie do swego ostatecznego celu, a tym samym
porządek w sobie samym i właściwą postawę wobec innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych.
Tak więc człowiek jest w sobie samym podzielony,
stad całe życie ludzi, czy to indywidualne, czy też zbiorowe, okazuje się dramatyczną walką pomiędzy dobrem
i złem, pomiędzy światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek stwierdza swoją niezdolność do samodzielnego
i skutecznego zwalczania ataków zła, tak że każdy czuje
się jak gdyby spętany więzami niemocy. Jednak sam
Pan przyszedł, aby wyzwolić i umocnić człowieka, odmieniając go wewnętrznie i wyrzucając precz władcę tego świata (por. J 12,31), który zatrzymywał go w niewoli
grzechu. Grzech zaś degraduje samego człowieka, ponieważ nie pozwala mu osiągnąć jego pełni.
W świetle tego Objawienia zarówno wzniosłe powołanie, jak i głęboka nędza, których doświadczają ludzie,
znajdują ostateczne wytłumaczenie” (n. 13).
Tak więc nie sposób mówić o „mierze wyznaczonej
złu”, nie biorąc pod uwagę treści przytoczonych słów. Sam
Bóg przyszedł, ażeby nas zbawić, ażeby wyzwalać człowieka od zła, a to przyjście Boga, ten „Adwent”, który tak
radośnie przeżywamy w okresie poprzedzającym Boże
Narodzenie, ma charakter odkupieńczy. Niepodobna myśleć o mierze, jaką Bóg wyznacza złu pod jego rożnymi
postaciami, nie odwołując się do tajemnicy odkupienia.
Czy tajemnica odkupienia jest również odpowiedzią
na to zło dziejowe, które powraca w historii człowieka
pod rożnymi postaciami? Czy jest ona odpowiedzią na
zło naszych czasów? Zdawać by się mogło, że zło obozów koncentracyjnych, komór gazowych, okrucieństwa
pewnych działań służb policyjnych, wreszcie samej wojny
totalnej oraz ustrojów opartych na przemocy – że to zło,
które również programowo przekreślało obecność krzyża
– było mocniejsze. Jeśli jednak popatrzymy nieco wnikliwiej na dzieje ludów i narodów, które przeszły przez próbę systemów totalitarnych i prześladowań za wiarę,
wówczas odkryjemy tam wyraźną, zwycięską obecność
krzyża Chrystusowego. A na tak dramatycznym tle ta
obecność jawi się jako jeszcze bardziej przejmująca.
Tym, którzy są poddani programowemu oddziaływaniu
zła, nie pozostaje nikt inny i nic innego poza Chrystusem
i krzyżem, jako źródłem duchowej samoobrony, jako rę-
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kojmią zwycięstwa. Czyż takim znakiem zwycięstwa nad
złem nie stał się św. Maksymilian Kolbe w oświęcimskim
obozie zagłady? Czy nie jest nim historia św. Edyty Stein
– wielkiej myślicielki ze szkoły Husserla – która podzieliła
los wielu synów i córek Izraela, spalona w krematorium
w Brzezince? A prócz tych dwóch postaci, które zwykło
się razem wymieniać, tyle innych, które w owych bolesnych dziejach były wielkie wielkością świadectwa dawanego wśród współwięźniów Chrystusowi ukrzyżowanemu
i zmartwychwstałemu.
Tajemnica Chrystusowego odkupienia jest bardzo
głęboko zakorzeniona w naszej egzystencji. Życie współczesne zostało zdominowane przez cywilizację techniczną, ale i tutaj sięga skuteczność tej tajemnicy, jak
nam to przypomniał II Sobór Watykański: „Na pytanie,
w jaki sposób można przezwyciężyć to nieszczęście,
chrześcijanie odpowiadają, że wszystkie działania ludzkie, które na skutek pychy i nieumiarkowanej miłości własnej codziennie narażane są na niebezpieczeństwo, powinny być oczyszczane i doprowadzane do doskonałości
przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Odkupiony
przez Chrystusa i uczyniony w Duchu Świętym nowym
stworzeniem, człowiek może i powinien kochać rzeczy
stworzone przez Boga. Od Boga bowiem je otrzymuje
i jako dar Boga poważa i szanuje. Składając za nie dzięki
Dobroczyńcy, używając stworzenia i korzystając z niego
w ubóstwie i wolności ducha, dochodzi do prawdziwego
posiadania świata, jako ten, który nic nie ma, a posiada
wszystko. »Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa,
a Chrystus – Boga« (1 Kor 3, 22n).
Można powiedzieć, że poprzez całą Konstytucję
Gaudium et spes Sobór rozwija definicję świata, którą
znajdujemy na samym początku dokumentu: „Ma on
[Sobór] (...) przed oczami świat ludzi, czyli cala rodzinę
ludzka wraz z całokształtem rzeczywistości, wśród której
ona żyje; świat, widownię dziejów rodzaju ludzkiego, naznaczony jego przedsiębiorczością, klęskami i zwycięstwami; świat, który jak wierzą chrześcijanie, został stworzony i jest zachowywany dzięki miłości Stworzyciela,
popadł w niewolę grzechu, lecz po złamaniu przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mocy Złego
został wyzwolony, aby przeobrazić się zgodnie z zamierzeniem Boga i osiągnąć doskonałość” (n. 2).
Przeglądając strony Gaudium et spes, można zauważyć, że wciąż powracają te „pojęcia podstawowe”: krzyż,
zmartwychwstanie, tajemnica paschalna. A wszystkie te
słowa mówią razem: odkupienie. Świat został odkupiony
przez Boga. Scholastycy ujmowali to w wyrażeniu status
naturae redemptae - „stan natury odkupionej”. Chociaż
Sobór prawie że nie używa słowa „odkupienie”, jednak
w tylu miejscach o nim mówi. W ujęciu soborowym odkupienie ma charakter paschalny i jest związane z momentem kulminacyjnym, którym jest zmartwychwstanie. Czy
była jakaś racja przemawiająca za tym wyborem? Kiedy
zapoznałem się bliżej z teologią wschodnią, zrozumiałem
lepiej, iż takie ujecie miało w tle ważny rys ekumeniczny.
W akcentowaniu zmartwychwstania znajduje wyraz duchowość wielkich Ojców chrześcijańskiego Wschodu. Jeśli odkupienie jest tą boską miarą wyznaczoną złu, to nie
dla czego innego, jak tylko dlatego, że w nim zło zostaje
w sposób radykalny przezwyciężone dobrem, nienawiść
miłością, śmierć zmartwychwstaniem.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie
tysiącleci, Kraków 2005, s. 25-29.
£
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¢ Ojciec Święty Benedykt XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW, DO OSÓB KONSEKROWANCH,
DO WIERNYCH ŚWIECKICH, WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI
O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE
(ciąg dalszy)

74. Pierwszym i kluczowym polem walki kulturowej
między absolutyzmem techniki a odpowiedzialnością moralną człowieka jest dzisiaj bioetyka, na terenie której
rozgrywa się kwestia integralnego rozwoju ludzkiego.
Chodzi o bardzo delikatną i decydującą sferę, w której
dochodzi do głosu z dramatyczną mocą sprawa fundamentalna: czy człowiek jest wytworem samego siebie,
czy też zależy on od Boga. Odkrycia naukowe na tym polu oraz możliwości interwencji technicznej wydają się tak
bardzo zaawansowane, że skłaniają do wyboru między
dwiema kategoriami racjonalności: rozumu otwartego na
transcendencję albo racjonalności rozumu zamkniętego
w immanencji. Stajemy wobec decydującego albo-albo.
Jednak racjonalność działania technicznego skoncentrowanego na sobie okazuje się irracjonalna, ponieważ pociąga za sobą odrzucenie sensu i wartości. Nieprzypadkowo zamknięcie się na transcendencję zderza się
z trudnością myślenia, jak z nicości wyłoniło się istnienie
153
oraz jak z przypadku zrodziła się inteligencja . W obliczu tych dramatycznych problemów, rozum i wiara nawzajem się wspierają. Tylko razem zbawią człowieka.
Pociągany czystym działaniem technicznym, rozum bez
wiary skazany jest na zagubienie w iluzji własnej
wszechmocy. Wierze bez rozumu grozi wyobcowanie
154
z konkretnego życia osób .
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75. Już Paweł VI uznał i wskazał na światowy hory155
zont kwestii społecznej . Idąc w ślad za nim tą drogą,
trzeba dzisiaj stwierdzić, że kwestia społeczna stała się
radykalnie kwestią antropologiczną w tym sensie, że zakłada ona nie tylko sposób poczęcia, ale również manipulowania życiem, coraz bardziej składanym w ręce
człowieka przez biotechnologie. Zapłodnienie in vitro,
badania na embrionach, możliwość klonowania i hybrydyzacji ludzkiej istoty rodzą się i szerzą w obecnej kulturze całkowitego braku zachwytu, która wierzy, że odkryła
wszelkie tajemnice, ponieważ dotarła już do korzeni życia. Tutaj absolutyzm techniki znajduje swój najwyższy
wyraz. W tego typu kulturze sumienie jest jedynie wezwane do przyjęcia do wiadomości czysto technicznej
możliwości. Nie można jednak minimalizować niepokojących scenariuszy dla przyszłości człowieka oraz
nowych potężnych narzędzi, które „kultura śmierci” ma
do dyspozycji.
Do szerzącej się tragicznej plagi aborcji można by
dodać w przyszłości – ale już to jest podstępnie in nuce –
systematyczne eugeniczne planowanie narodzin. Z drugiej strony dochodzi do głosu mens eutanasica, będąca
przejawem nie mniejszego nadużycia w kwestii panowania nad życiem, które w pewnych warunkach uważane
jest za niegodne, by je dalej przeżywać. Za tymi scenariuszami kryją się postawy kulturowe negujące godność
ludzką. Praktyki te wzmacniają materialistyczną i mechanicystyczną koncepcję życia ludzkiego. Kto potrafi zmierzyć negatywne skutki tej mentalności dla rozwoju? Jakże się można dziwić obojętności wobec ludzkich sytuacji
degradacji, jeśli obojętność charakteryzuje nawet naszą
postawę w obliczu tego, co jest ludzkie i co nim nie jest?
Zadziwia arbitralna selektywność wobec tego, co dzisiaj
jest proponowane jako godne szacunku. Wielu gotowych
do gorszenia się rzeczami marginalnymi, wydaje się tolerować niesłychane niesprawiedliwości. Podczas gdy
ubodzy pukają jeszcze do drzwi bogaczy, bogaty świat
wydaje się nie słuchać już tych uderzeń do drzwi z powodu sumienia niezdolnego do rozpoznania tego, co
ludzkie. Bóg odsłania człowieka człowiekowi; rozum
i wiara współpracują w ukazywaniu mu dobra, byleby
chciał je dostrzec; prawo naturalne, w którym jaśnieje
blask stwórczego Rozumu, wskazuje na wielkość człowieka, ale również na jego nędzę, kiedy nie dostrzega on
wezwania prawdy moralnej.
76. Jeden z aspektów współczesnego ducha technicystycznego znajdujemy w skłonności do rozpatrywania
problemów i napięć związanych z życiem wewnętrznym
jedynie z punktu widzenia psychologicznego, aż do redukcjonizmu neurologicznego. W ten sposób wnętrze
człowieka zostaje pozbawione znaczenia i stopniowo zatraca się świadomość spoistości ontologicznej duszy
ludzkiej z jej głębinami, których święci potrafili dosięgnąć.
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Problem rozwoju jest ściśle związany również z naszym
pojmowaniem duszy ludzkiej, ponieważ nasze „ja” jest
często sprowadzane do psychiki, a zdrowie duszy myli
się z dobrym poczuciem emocjonalnym. U podstaw tych
redukcji leży głębokie niezrozumienie życia duchowego,
a prowadzą one do niedostrzegania, że rozwój człowieka
i narodów zależy również od rozwiązania problemów
o charakterze duchowym. Oprócz wzrostu materialnego,
rozwój powinien również obejmować wzrost duchowy,
ponieważ osoba ludzka stanowi „jedność cielesną i du156
chową” , zrodzoną ze stwórczej miłości Boga i przeznaczoną do życia wiecznego. Człowiek rozwija się, gdy
wzrasta duchowo, gdy jego dusza zna samą siebie oraz
prawdę, której zarodek Bóg w nim umieścił, gdy prowadzi
dialog z samym sobą oraz ze swym Stwórcą. Pozostając
z dala od Boga, człowiek jest niespokojny i chory. Wyobcowanie społeczne i psychologiczne oraz tak liczne nerwice charakteryzujące bogate społeczeństwo mają również przyczyny natury duchowej. Społeczeństwo dobrobytu, rozwinięte materialnie, ale przytłaczające dla
duszy, nie jest samo w sobie ukierunkowane na autentyczny rozwój. Nowe formy zniewolenia przez narkotyki
i rozpacz, w jaką popada tyle osób, znajdują wyjaśnienie
nie tylko socjologiczne i psychologiczne, ale w sposób
istotny duchowe. Pustka, w jakiej dusza czuje się opuszczona, mimo licznych terapii dla ciała i dla psychiki, przynosi cierpienie. Nie ma pełnego rozwoju i powszechnego
dobra wspólnego bez dobra duchowego i moralnego
osób, pojmowanych w ich pełni duszy i ciała.
77. Absolutyzm techniki zmierza do wytworzenia niezdolności dostrzegania tego, czego nie można wyjaśnić
zwykłą materią. A jednak wszyscy ludzie doświadczają
tak wielu aspektów niematerialnych i duchowych swego
życia. Poznanie nie jest aktem tylko materialnym, ponieważ to, co jest poznawane, ukrywa zawsze coś, co wykracza poza dane empiryczne. Każde nasze poznanie,
nawet najprostsze, jest zawsze małym cudem, ponieważ
nie można go wyjaśnić całkowicie za pomocą narzędzi
materialnych, jakimi się posługujemy. W każdej prawdzie
jest coś więcej niż moglibyśmy oczekiwać; w doświadczonej miłości jest zawsze coś, co nas zaskakuje. Nie
powinniśmy nigdy ustawać w zdumieniu wobec tych cudów. W każdym poznaniu i w każdym akcie miłości dusza człowieka doświadcza czegoś „więcej”, co podobne
jest bardzo do otrzymanego daru, do wyżyn, do których
czujemy się podniesieni. Również rozwój człowieka i narodów wznosi się na takie wyżyny, jeżeli bierzemy pod
uwagę wymiar duchowy, jakim powinien koniecznie odznaczać się taki rozwój, aby mógł być autentyczny. Domaga się on nowych oczu i nowego serca zdolnych
wznieść się ponad materialistyczną wizję ludzkich wydarzeń i dostrzec w rozwoju coś „ponad”, czego technika
nie może dać. Na tej drodze będzie możliwe uzyskiwanie
ludzkiego rozwoju, mającego swoje kryterium orientacyjne w napędowej sile miłości w prawdzie.
ZAKOŃCZENIE
78. Bez Boga człowiek nie wie, dokąd zmierza i nie
potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest. Wobec olbrzymich
problemów rozwoju narodów, które niemal wpędzają nas
w zniechęcenie i rezygnację, przychodzi nam na pomoc
słowo Pana Jezusa Chrystusa, który uświadamia nam:
„beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5) i dodaje
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odwagi: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata” (Mt 28,20). Wobec rozmiaru pracy, której trzeba się podjąć, podtrzymuje nas wiara w
obecność Boga przy tych, którzy gromadzą się w Jego
imię i pracują dla sprawiedliwości. Paweł VI przypomniał
nam w Populorum progressio, że człowiek nie może sam
kierować własnym postępem, ponieważ nie może sam
z siebie ustanowić prawdziwego humanizmu. Tylko jeśli
myślimy, że jesteśmy powołani jako pojedyncze osoby
i jako wspólnota do uczestnictwa w rodzinie Boga jako
Jego dzieci, będziemy również zdolni zrodzić nową myśl
i wyrazić nowe energie w służbie prawdziwego humanizmu integralnego. Tak więc największą siłą w służbie
157
rozwoju jest humanizm chrześcijański , który ożywia
miłość i pozwala nam się prowadzić przez prawdę,
przyjmując jedną i drugą jako nieustanny Boży dar. Dyspozycyjność wobec Boga otwiera na dyspozycyjność
wobec braci oraz wobec życia pojmowanego jako solidarne i radosne zadanie. I przeciwnie, ideologiczne zamknięcie się na Boga oraz ateizm obojętności, zapominające o Stwórcy i narażone na zapominanie również
o wartościach ludzkich, jawią się dziś pośród największych przeszkód w rozwoju. Humanizm wykluczający
Boga jest humanizmem nieludzkim. Jedynie humanizm
otwarty na Absolut może nam przewodzić w krzewieniu
i realizacji form życia społecznego i obywatelskiego –
w obrębie struktur, instytucji, kultury i etosu – ratując nas
przed ryzykiem, że staniemy się zakładnikami przelotnej
mody. To świadomość niezniszczalnej Miłości Bożej podtrzymuje nas w mozolnym i wzniosłym zaangażowaniu
się na rzecz sprawiedliwości i rozwoju narodów, pośród
sukcesów i porażek, w nieustannym wyznaczaniu właściwych kierunków dla ludzkich spraw. Miłość Boża wzywa
nas, by wyjść z tego, co jest ograniczone i nieostateczne,
dodaje nam odwagi do działania i dalszego poszukiwania
dobra wszystkich, nawet jeśli nie realizuje się natychmiast, nawet jeśli to, co zdołamy uczynić, my oraz władze
polityczne i zaangażowani na polu ekonomii, jest zawsze
158
mniejsze od tego, czego gorąco pragniemy . Bóg obdarza nas siłą, by walczyć i cierpieć za miłość do dobra
wspólnego, ponieważ On jest naszym Wszystkim, naszą
największą nadzieją.
79. Rozwój potrzebuje chrześcijan z ramionami
wzniesionymi do Boga w postawie modlitwy, chrześcijan
kierujących się świadomością, że miłość pełna prawdy,
caritas in veritate, z której wywodzi się autentyczny rozwój, nie jest naszym wytworem, ale zostaje nam przekazana w darze. Dlatego również w chwilach trudnych
i złożonych, oprócz świadomego reagowania, powinniśmy przede wszystkim odnosić się do Jego miłości.
Rozwój zakłada wrażliwość na życie duchowe, poważne
branie pod uwagę doświadczenia ufności w Bogu, duchowego braterstwa w Chrystusie, zawierzenia się
Opatrzności i Miłosierdziu Bożemu, miłości i przebaczenia, wyrzeczenia samego siebie, przyjęcia bliźniego,
sprawiedliwości i pokoju. Wszystko to jest nieodzowne
do przemienienia „serc kamiennych” w „serca z ciała” (Ez
36,26), tak by życie na ziemi uczynić „Bożym”, i dlatego
godnym człowieka. Wszystko to jest człowiecze, ponieważ człowiek jest podmiotem własnej egzystencji, i jednocześnie jest Boże, ponieważ Bóg jest na początku i na
końcu tego wszystkiego, co się liczy i co zbawia: „czy to
świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze,
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czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa,
a Chrystus – Boga” (1 Kor 3,22-23). Gorącym pragnieniem chrześcijanina jest, aby cała rodzina ludzka mogła
wzywać Boga jako „naszego Ojca”. Oby wraz z Synem
Jednorodzonym wszyscy ludzie mogli się nauczyć modlić
do Ojca i prosić Go słowami, których sam Jezus nas nauczył, by umieli święcić Go, żyjąc zgodnie z Jego wolą,
by następnie mieli potrzebny chleb codzienny, wyrozumiałość i wspaniałomyślność wobec winowajców, nie byli
zbytnio poddanymi pokusom i byli uwolnieni od zła (por.
Mt 6,9-13).

ochrania nas i uprosi nam swoim niebieskim wstawiennictwem potrzebną moc, nadzieję i radość, byśmy nadal
podejmowali ofiarnie zadanie urzeczywistniania „rozwoju
159
całego człowieka i wszystkich ludzi” .
W Rzymie, 29 czerwca 2009 r., w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, w piątym roku mego Pontyfikatu.
Ojciec Święty Benedykt XVI, Encyklika Caritas in Veritate,
Wydawnictwo M, Kraków 2009, s. 87-94
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________________________
153
Por. BENEDYKT XVI, Przemówienie do uczestników IV Krajowego
Kongresu Kościelnego we Włoszech, Werona, 19 października 2006;
BENEDYKT XVI, Homilia podczas Mszy św. na błoniach Islinger Feld
w Ratyzbonie, 12 września 2006.
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Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instr. Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych (8 września 2008).
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Por. Enc. Populorum prgoressio, 3: l.c., 268.
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SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes, 14.
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Por. n. 42.
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Por. BENEDYKT XVI, Enc. Spe salvi, 35.
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PAWEŁ VI, Enc. Populorum progressio, 42.

Na zakończenie Roku św. Pawła chętnie wyrażam to
życzenie słowami Apostoła z jego Listu do Rzymian: „Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego,
podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem
bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich
wyprzedzajcie” (12,9-10). Niechaj Dziewica Maryja, ogłoszona przez Pawła VI Mater Ecclesiae i czczona przez
lud chrześcijański jako Speculum iustitiae i Regina pacis,

¢ Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński

KAZANIE ŚWIĘTOKRZYSKIE – 25 I 1976
III

ZASADY ŻYCIA I WSPÓŁŻYCIA

Drodzy moi! W następnym punkcie przyjrzyjmy się
zagadnieniu zasad życia i współżycia. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że w Polsce trwałą rzeczywistością jest rodzina, naród i Kościół, społeczeństwo, kultura narodowa
i religijna. Ktokolwiek wchodzi na teren, gdzie ta rzeczywistość dominuje, jeżeli pragnie pokoju i ułatwienia sobie
przeprowadzenia własnego programu, nie może tej rzeczywistości niszczyć. Nie można zniszczyć ani rodziny,
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ani kultury narodowej, ani Kościoła, ani życia religijnego
ludności katolickiej, protestanckiej, prawosławnej czy innych wyznań. Są to wartości i siły utrwalone, uregulowane, mające swoje prawo obywatelstwa w narodzie. Nie
da się ich zniszczyć.
Jeżeli ktoś podjąłby się tego, utrudniłby sobie wypełnienie własnego zadania, realizację własnego programu,
na przykład w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Wtedy
program ten szedłby jak z kamienia. Ludzie bowiem mieliby zbyt wiele zastrzeżeń z dziedziny obrony kultury narodowej i religijnej, aby nie odnosić się z rezerwą do poczynań, chociażby najsłuszniejszych. Wiele jest słusznych postulatów, na przykład w dziedzinie przebudowy
społecznej czy gospodarczej, nie oceniając takich lub innych form tej przebudowy, ale mówiąc o niej najbardziej
generalnie. Stwierdzamy, że była i jest ona w Polsce konieczna. I jeżeli będzie prowadzona zgodnie z zastaną
rzeczywistością rodzinną, narodową, kulturalną i religijną,
wtedy na pewno konfliktów nie stworzy.
Rzeczywistość religijna to Kościół tysiąclecia ze swoimi własnymi zadaniami. Nie muszę o tym mówić i więcej
wyjaśniać, bo przemawiam do katolików, którzy wiedzą,
co to jest Kościół, jakimi żyje mocami, jaki jest jego wkład
w życie narodu, jaką wartość stanowi dla naszego życia
osobistego, dla naszego zbawienia, uświęcenia, pokoju
i jedności duchowej, rodzinnej i narodowej.
Rzeczywistość państwowa natomiast to rodzina, społeczeństwo, naród, terytorium, władza, suwerenność kulturalna i ekonomiczna.
Przypomniawszy te pojęcia możemy pytać: czego
Kościół oczekuje od państwa? Czego oczekuje od państwa naród, przyjąwszy rzeczywistość polityczną taką,
jaka jest? Trudno bowiem w nieskończoność toczyć boje,
bo mogłoby to doprowadzić do anarchii, a anarchia jest
szkodliwa i dla życia rodzinnego, narodowego, religijnego
i dla życia publiczno-państwowego.
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Minimum, które możemy wysunąć jako postulat w tej
rzeczywistości jaka jest, zawiera się naprzód w tym, aby
państwo działało ad bonum commune totius universi –
na dobro społeczne, wspólne wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Aby tak mogło działać, musi się liczyć
z pluralizmem społeczeństwa: robotnicy, chłopi, inteligencja. A wiemy przecież, że skład społeczny narodu
i państwa jest jeszcze bardziej zróżnicowany. Aby działać na dobro społeczne, na dobro wspólne wszystkich
obywateli Rzeczypospolitej, trzeba przede wszystkim
uznać ich własne prawa. Mówiliśmy o tym w pierwszej
i w drugiej konferencji. Trzeba się pogodzić z tym, że
człowiek – jako osoba i jako członek narodu i Kościoła –
ma swoje prawa i związane z nimi obowiązki. Trzeba je
uznać i starać się o koordynację tych zróżnicowanych
praw i obowiązków, aby z wielości stworzyć dobrze funkcjonującą jedność. Pięknie określano to w dawnych czasach, co chcemy zachować nadal: Rzeczpospolita – Respublica, a więc jakaś własność wspólna, wspólne dobro,
którym wszyscy jesteśmy zainteresowani na płaszczyźnie najmniejszych nawet wymagań. Dlatego oczekujemy
od społeczności państwowej, że będzie służyła dobru
powszechnemu całej zróżnicowanej wspólnoty obywateli
naszej ojczyzny.
Oczekujemy od państwa, aby umiejętnie koordynowało prawa i obowiązki wszystkich warstw społecznych –
czy to będą rolnicy, czy pracownicy rolni, robotnicy przemysłowi, technicy, czy inteligencja. Wiemy, jak bardzo
warstwy te są zróżnicowane na skutek rozwoju kultury
i nauki. Oczekujemy, aby państwo umiejętnie koordynowało te wartości, które są reprezentowane przez różne
kręgi społeczne naszego współczesnego życia. Umiejętność koordynacji jest wielką, trudną sztuką polityczną,
ale przynosi olbrzymie korzyści. To nie jest niszczenie,
lecz właściwe układanie stosunków społecznych; to nie
jest ucinanie głowy człowiekowi, lecz oświecanie go,
zdobywanie i skierowywanie przez umiejętną, rozumną,
logiczną perswazję ku dobru powszechnemu.
Czego jeszcze oczekuje Kościół i naród od państwa?
– Aby stało na straży praw obywateli, rodziny, narodu,
państwa. Jak powiedzieliśmy przed dwoma tygodniami,
te prawa nie są nadane, lecz są własne. Wiążą się
z osobowością tak, że obywatel nigdy nie traci tych praw,
choćby nie mógł wypełnić obowiązków wobec ojczyzny.
Trochę nas zaniepokoiło w projekcie nowelizacji
Konstytucji sformułowanie, które wskazuje na ścisłą zależność praw obywatelskich od wypełnienia obowiązków
wobec ojczyzny (art. 57 proj. Konstytucji PRL). A my
wiemy, że pojmowanie obowiązków jest bardzo zróżnicowane. Są ludzie najlepszej woli, którzy wszystkich
obowiązków, trudnych niekiedy nawet do określenia, wypełnić nie mogą. A jednak przez to nie tracą podstawowych praw osoby ludzkiej.
Człowiek przez to, że staje się nieudolny do wypełnienia obowiązków publicznych, nie przestaje być człowiekiem. Jest nim nadal. Posiada bowiem w sobie głęboką wartość humanistyczną, która daje mu prawo do życia. Jak wiemy, Kościół tak daleko posuwa tę zasadę, że
organizuje opiekę społeczną i dobroczynną dla ludzi całkowicie nieudolnych. Daje temu świadectwo i współczesna rzeczywistość. Oto w ojczyźnie naszej oddano Kościołowi opiekę nad tą kategorią ludzi, na których państwo liczyć nie może. Są to ludzie dotknięci różnego rodzaju upośledzeniami, umysłowo niedorozwinięci, imbe-
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cyle. Kto się nimi w Polsce opiekuje? Kościół, zakonnice.
Pojedźcie do Pruszkowa, Mielżyna czy też do Fiszoru, do
sióstr samarytanek i do tylu innych instytucji powierzonych opiece zakonnic. W ośrodkach tych przebywają
dzieci pozbawione niekiedy w 60% zdolności bytowania.
Na pewno ci ludzie nie umieją i nie mogą wypełnić swoich obowiązków wobec ojczyzny, ale mają nadal prawa
osoby ludzkiej, podobnie jak ma je żebrak pod płotem
i pijak leżący w rowie.
Dlatego wspomniane wyżej sformułowanie może być
niebezpieczne, ale ufamy, że nie wejdzie ono do układu
znowelizowanej Konstytucji.
Czego jeszcze oczekuje Kościół i naród od państwa?
– Aby państwo nie narzucało obywatelom jakiejś ideologii „państwowej”. Nie chodzi tylko o monizm filozoficzny,
ale i o materializm dialektyczny. Chodzi o to, aby nie odżyło skompromitowane już w okresie pseudoreformacji
powiedzenie: cuius regio eius religio – kto ma władzę,
ten dyktuje religię. W naszej kulturze narodowej jest to
już przekreślone od czasów bitwy pod Grunwaldem, gdy
chrześcijański król spotkał się z zakonem, który mieczem
chciał nawracać pogan. Po zwycięskiej bitwie wysłano na
Sobór Konstancjeński wybitnych przedstawicieli polskich
na czele z Pawłem Włodkowicem. Przekonywali oni ówczesnych ojców soborowych, że siłą i mieczem nie nawraca się ani do Boga, ani do Kościoła, ani na rzecz
państwa. Można jedynie przekonywać, perswadować –
i to wszystko.
Przez kogo państwo miałoby wykonywać apostolstwo
ideologii, powiedzmy monizmu filozoficznego? – Chyba
przez urzędników. A jakże często ten urzędnik jest właśnie chrześcijaninem, katolikiem! Ile się stąd rodzi konfliktów i niepokojów w sumieniach obywateli. Oczekujemy
więc, aby państwo nie ateizowało obywateli przez system
walki politycznej z religią, z Kościołem, z wyznaniami
i obrządkami, jakie istnieją na terenie naszej ojczyzny.
Zdaje się, że dotychczasowe doświadczenia, zanotowane w kronikach naszego okresu, są już wystarczające, by
zniechęciły do podejmowania tych prób.
Synod biskupów w Rzymie wystosował specjalny
apel do państw i narodów przeciwko tak zwanej ateizacji
politycznej, czyli przymusowej. Nie można więcej jej
uprawiać nigdzie: ani w szkole, ani w wojsku, ani w biurze, ani w urzędzie, ani w pracy zawodowej, na żadnym
odcinku pracy zależnej. Człowiek musi tam pozostać sobą, aby można mu było ufać. Jeżeli bowiem odczuje na
sobie nacisk, presję ideologiczną, to opuści skrzydła swej
osobowości, ale czy przestanie myśleć po swojemu? Czy
nie będzie tak, jak mówił góral, który wyprawiając synka
do szkoły, tłumaczył mu: wszystkiego co ci tam będą gadać, słuchaj, ale swoje pomyślenie miej. – Bardzo często, niestety, tam gdzie jest wywierana presja ideologiczna, tak właśnie jest.
Z doświadczeń Kościoła wiemy, jak musi on być
oględny nawet gdy przepowiada Ewangelię, to znaczy
gdy ukazuje ludziom najwyższe dobro. Stąd też dla spokoju społecznego w naszej ojczyźnie należałoby zaniechać oficjalnej ateizacji i programów ateistycznych czy laicyzujących w szkołach, czy gdziekolwiek. Należałoby
zaniechać również szacowania ludzi pod tym kątem: wierzysz czy nie wierzysz? Jeżeli wierzysz, posiądź się niżej, jeżeli nie wierzysz, posuń się naprzód. – Taki system może prowadzić tylko do niepokoju. Dlatego też pomimo niedawnych prób reformy szkolnej w duchu tego
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systemu, został on ostatnio wyciszony, gdyż za dużo
niepokoju wzbudził w społeczeństwie. A nasza ojczyzna
na obecnym etapie przez długie jeszcze dziesiątki lat
musi mieć wiele pokoju społecznego na każdym odcinku.
Podobnie można by powiedzieć o próbach laicyzowania społeczeństwa, o czym już wspomniałem. Usiłuje
się zastąpić sakramentologię Kościoła, tworząc dla obywateli rytuał laicki. Przypomina on nieco rytuały lóż masońskich, upowszechnionych zwłaszcza w laickiej Francji. Byłoby to trochę poniżej naszej godności narodowej,
gdybyśmy zapożyczali się od zlaicyzowanych masonów
francuskich i tworzyli na ich wzór jakieś rytuały i obrzędy
laickie, mające zastąpić pełne treści nasze przeżycia sakramentalne chrztu, bierzmowania czy małżeństwa. Dlatego też dla pokoju Bożego, dla spotęgowania zaufania do
społeczności politycznej i z tym należałoby się rozstać.
Jeszcze jeden postulat bardzo doniosły: społeczność
polityczna – licząc się z rzeczywistością narodową,
z kulturą własną narodu, z jego suwerennością kulturalną
i polityczną – nie może wchodzić w takie układy i przyjmować takich zobowiązań międzynarodowych, które byłyby krzywdą dla kultury narodowej i suwerenności gospodarczej.
W konkluzji naszych rozważań można by, najmilsi,
przytoczyć zdanie człowieka fenomenalnego w dziejach
naszego życia politycznego, działającego w pierwszych
latach po odrodzeniu Polski. Niedawno temu człowiekowi
w bazylice świętego Jana, w archikatedrze, wmurowaliśmy tablicę pamiątkową, by uczcić jego zasługi. A na tej
tablicy, znajdującej się obok pomnika marszałka Małachowskiego, umieszczono następujące słowa: „Potęgi
państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby
największy geniusz, uczynić to może cały, świadom

swych praw i obowiązków naród”. Są to słowa Wincentego Witosa. Są one wskazaniem, że przyszłość swoją
tworzy cały naród w zgodnej współpracy, bo państwo jest
bonum commune, dobrem wspólnym całego narodu
i wszystkich obywateli. Im bardziej będą uszanowane te
postulaty, tym łatwiejsze będzie osiągnięcie pożądanego
pokoju życia i współżycia. Nie można przecież żyć w nieustannej wojnie, w napięciu, podejrzliwości, bo to tylko
przynosi szkodę człowiekowi i jego rodzinie, obywatelowi, narodowi i Kościołowi, a największą szkodę przynosi
społeczności państwowej.
Kończę, najmilsi, wezwaniem do wypełnienia obowiązków człowieka, obywatela narodu i członka Kościoła
Bożego. Na tle wygłoszonych trzech konferencji kieruję teraz wezwanie do wspólnotowości działania, do przezwyciężania naszych wad narodowych ku harmonii działania.
Natchnieniem dla nas pozostanie zawsze Chrystus,
bo tylko o Nim powiedziano, że jest Ojcem przyszłego
wieku. Dlatego nie możemy i nie chcemy rozstać się
z Nim w dalszych dziejach naszego narodu, w naszym
życiu osobistym i rodzinnym. Pragnęlibyśmy też, aby
Chrystus, który przyjął postać sługi, był również natchnieniem dla tych, którzy nami rządzą.
W dzisiejszej liturgii słowa zawarte jest wymowne
wezwanie Chrystusa, skierowane do przyszłych Jego
uczniów: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie
rybakami ludzi” (Mk 1,17). Pozyskacie sobie ludzi, gdy
będziecie rządzić się duchem Ewangelii Chrystusowej.
Pójdźcie więc za Chrystusem! Amen.
www.nonpossumus.pl/nauczanie/0705.php
[01.12.2011]
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HISTORIA DOCET
I
Historia ma prawo uczyć. Przypomnienie dni 6 i 7 listopada 1939 roku stanowi sposobną ku temu okazję. Niech
więc nas uczą dzieje przeżyte w XX wieku, wyjątkowym
1
w dziejach Polski, bogatym w niezwykłe świadectwa .

Zmagania o wolność

Pierwsze dwudziestolecie XX wieku było przygotowaniem do odzyskania przez Polskę wolności – po długiej
niewoli. Wolność tę paradoksalnie żegnał niegdyś niezwykły zryw Konstytucji 3 Maja (1791), która wzmogła
zazdrosną nienawiść sąsiadów. Przyszedł wówczas długi
okres niezwykłych ofiar, jakie poniósł Naród wśród powstańczych zmagań, kazamatów i bolesnych zesłań na
Syberię, Kulturkampfu i walki o zachowanie polskiego języka i każdej piędzi polskiej ziemi. Wolność Polski rodziła
się na nowo z nieugaszonych mocy ducha, krzepionych
poezją Wieszczów, dziełami wielkich Pisarzy i Artystów,
genialną twórczością Chopina, bohaterskimi zrywami powstańczymi, ale nade wszystko tradycjami naszej kultury,
wiernie przechowywanej w polskich domach rodzinnych.
Początkowe dzieje XX wieku naznaczone zostały
przez zmagania I wojny światowej (1914-1918). Polacy,
wierni zawołaniu: „Za wolność naszą i waszą!”, brali
w niej udział na wszystkich frontach. Koniec wojny przy-
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niósł naszej Ojczyźnie początek wolności. Polska pojawiła się znów na mapach świata. Zanim jednak zakończyło
się pierwsze dwudziestolecie naszego wieku, wolna, lecz
bardzo młoda Rzeczpospolita musiała podjąć na nowo
gigantyczne zmagania: ze Wschodu ruszyła na Polskę
nawałnica Armii Czerwonej. Cały kraj, natchniony męstwem i ofiarnością, szybko formował szeregi, które zapełniło wielu harcerzy i innych młodych ochotników. Za
oceanem i na zachodzie Europy Polonia zorganizowała
Błękitną Armię. I tak w sierpniu 1920 roku stało się – już
na przedpolach Warszawy – jedno z największych polskich zwycięstw. Nazwano je „Cudem nad Wisłą”, także
dlatego, że złamana została potęga, która niosła z sobą
walkę z Bogiem i z Jego Matką, Królową Polski.
Wielka bitwa roku 1920, która ocaliła Warszawę i Polskę,
uratowała jednocześnie – nie po raz pierwszy! – Europę.
Nie po raz pierwszy, bo takimi wydarzeniami bywały znaczone nasze dzieje często. I tak stało się i teraz, na samym progu odzyskanej wolności.
Kolejne dwudziestolecie stało się okresem niewiarygodnie szybkiej odbudowy i organizowania kraju. Zbudowana została Gdynia i nowoczesny morski port, dzięki
czemu upragniony przez nas dostęp do morza został
śmiało i rozsądnie zagospodarowany. Zbudowano też
w ubogiej dzielnicy Polski Centralny Okręg Przemysłowy
(COP), ze stolicą o charakterystycznej nazwie: Stalowa
Wola. To tylko niektóre przykłady. W całym bowiem kraju
nastąpił rozwój szeroko rozumianego budownictwa. Powstawały także szkoły różnych typów i wszystkich stopni.
Bujnie kwitła kultura duchowa i materialna.
Jeszcze jednak nie zdążyło upłynąć to drugie dwudziestolecie wzrostu i rozwoju, gdy dwaj dawni zaborcy:
Niemcy i spadkobierca Rosji, Związek Radziecki, zawarli
pakt, który oznaczał, że te dwa sąsiednie mocarstwa,
rządzone tym razem przez dwóch największych w Europie XX wieku tyranów: Adolfa Hitlera i Józefa Stalina,
miały znowuż stratować i wchłonąć Polskę.
Tak wybuchła II wojna światowa, którą rozpoczął Hitler nagłym napadem na Polskę w dniu 1 września 1939
roku. Szybko dołączył ze swoją armią Stalin. Rozpoczęły
się znów heroiczne zmagania naszego Narodu, bohatersko walczącego zarówno w Armii Podziemnej, jak i na
wszystkich frontach Europy, od Narwiku po Monte Cassino, a także w niezwykłym Powstaniu Warszawskim.
Zmaganiom tym towarzyszyła gehenna całego Narodu.
Srożył się terror i trwała stopniowa eksterminacja, zaplanowana tak, by nie pozbawiać się zbyt szybko niewolniczej siły roboczej. Była więc powolniejsza niż eksterminacja narodu żydowskiego, dokonywana z jakimś infernalnym pośpiechem.
Terror zapanował na Wschodzie i na Zachodzie. Terror
– narzędzie „cywilizacji śmierci”. Na Wschodzie jego symbolem stał się Katyń, z wymordowanymi, z chłodną kalkulacją, tysiącami oficerów polskich. Znakiem ogromu prześladowań stały się tam nadto, wypełnione niezliczoną rzeszą Polaków, łagry sowieckie. System łagrów był bliski hitlerowskiemu systemowi obozów koncentracyjnych.
Łagry i obozy koncentracyjne trudno zliczyć. Trudno też
zliczyć ich wkład w nowej walce o wolność. Więźniowie
stali się bowiem armią broniącą straszliwie umęczonej
Polski – podobnie, jak Armia Podziemna i jak zbrojne
oddziały polskie, formowane najpierw na Zachodzie,
a potem także na Wschodzie, i jak Powstańcy Warszawy.
Więźniowie bronili Ojczyzny równie heroicznie, choć ina-

ROK XXI, NR 11-12 (164-165) 2011.

czej. W 1970 roku mówił o tym na Monte Cassino Kardynał Karol Wojtyła:
Oto z ziemi polskiej, ziemi udręczonej, wyruszyli żołnierze
i różnymi drogami – przez różne części i przez różne kraje
świata – zdążali na to miejsce: nie na to jedno, ale także i na to.
W ślad za żołnierzami wyruszyli także i kapłani. Byli, tak jak za
dni pokoju, tak i za dni wojny, duszpasterzami. Historyczny to
moment.
A drugi, prawie równolegle z tym, wyruszył z naszej udręczonej ziemi polskiej pochód więźniów. Ci, nie na szlakach żołnierskich – na szlakach wolności i walki – ale na szlakach niewoli, na szlakach upokorzenia tak głębokiego, jak tylko może
zadać człowiek człowiekowi, odbywali swój pochód. Wśród tego
pochodu także byli, i to w znacznej liczbie, kapłani. To są te
dwa pochody, które chociaż nie spotkały się wówczas, kiedy
szły – chociaż każdy podążał w inną stronę i każdy inną spełniał funkcję, inne posłannictwo – to przecież od początku były
2
razem i jednej służyły sprawie .

Czy można ocenić i zmierzyć, przed Bogiem i ludźmi,
zasługi uczestników tej niezliczonej rzeszy „pochodu
więźniów”, idących ku wolnej Polsce przez mękę, terror
i śmierć? Krótko przed połową XX wieku zaznała wreszcie nasza Ziemia znowuż wolności. Była to jednak wolność bardzo trudna, a kroniki wciąż zapisują ślady dokonanych dość niedawno zbrodni we własnym Kraju. Wiek
XX skończył się łańcuchem wojen rozpętanych na wielu
kontynentach, z niedawną – tuż obok nas – na Bałkanach. Co się stało ze wszystkimi uroczystymi deklaracjami organizacji światowych i międzynarodowych na
rzecz pokoju? Czy człowiek naszego czasu stracił prawo
do pokoju, to znaczy prawo do życia?
Takie jest tło obecnego świadectwa. Samo zaś świadectwo to jakby kropla w oceanie męki przeżytej przez
Polaków w czasie II wojny światowej. Jest to jednak
fragment typowy dla polskich dziejów minionego wieku.
Typowy, gdyż zło nie jest twórcze i nosi na sobie zawsze
okrutne znamię buntu wobec Boga i pogardy dla człowieka. Chce się ukazywać w majestacie prawa, a ukazuje się w szacie kłamstwa i okrucieństwa szerzącego cywilizację śmierci.

Czas Wielkiej Próby

Gdy miała nadejść II wojna światowa, zjawiły się jej
złowieszcze sygnały: obozy noszące nazwę „koncentracyjnych”, w rzeczywistości oddane bez reszty na służbę
cywilizacji śmierci. Lagry i łagry nie przestały towarzyszyć
wojnie i miały ten sam cel: zniszczyć człowieka, uznanego
za wroga, a nawet zniszczyć całe narody, skazując je na
zagładę. Wojna napada i niszczy w sposób nagły. Obozy
służą cywilizacji śmierci w sposób zimny i systematyczny.
Najstarszy hitlerowski obóz śmierci nazywał się Dachau. Dachau położone jest w Bawarii, niedaleko Monachium, słynnego miasta sztuki, które stało się wtedy potężnym ośrodkiem „brunatnych koszul” hitlerowskiej
gwardii. Obóz Dachau stał się główną katownią księży
polskich, choć i tu, jak wszędzie, więziono także mnóstwo innych Polaków. Czy Dachau jest u nas znane? Co
roku zwiedza ten były obóz około miliona osób z ponad
120 krajów świata. Zwiedzający czytają czterojęzyczną
tablicę, która mówi: „Tu, w Dachau, co trzeci zamęczony
był Polakiem, co drugi z uwięzionych tu księży polskich
złożył ofiarę z życia”.
Opowiada jeden świadek naoczny. Nie jest sam. Jest
wsparty świadectwem wielu uczestników Czasu Wielkiej
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Próby. A skoro przeszli z cienia śmierci do życia, mają
obowiązek dać świadectwo. Czas Wielkiej Próby to czas
zmagań człowieka z cywilizacją śmierci. Władcy obozów
tę cywilizację uznali za swoją. Więzień był człowiekiem,
który, po przekroczeniu bramy obozowej, tracił wszystkie
ludzkie prawa i stawał się niewolnikiem totalnym. Był
skazany na wiele tortur. Ich epilogiem miała być śmierć.
Jej egzekutorzy nosili nawet na swych mundurach symbole śmierci.
Kto wyznaczył im taką służbę? Kto dał człowiekowi
prawo do zabijania drugiego człowieka? I kto ustalił prawo, by jakikolwiek skrawek naszej ziemi czynić obozem
śmierci? Śmierć zadawana tuż za bramą obozową. Na
naszej pierwszej stacji, w Sachsenhausen pod Berlinem,
gdy tylko brama się zamknęła – silne uderzenia kijem
w głowę przy wysiadaniu z ciężarówek i „Laufschritt” –
bieg, także ludzi steranych wiekiem, popędzanych odtąd
ciągłym wrzaskiem: „Los! Los!”
A potem już stale hołd oddawany śmierci, okrutnej
i zaprogramowanej, zadawanej wszędzie: na placu apelowym i w łaźni, przy pracy i w szpitalu obozowym, na
Lagerstrasse i po wszystkich kątach obozowego baraku,
zwanego „blokiem”. Wszędzie! Więc obok nieustannych
ofiar, jeszcze żywi – także zawsze o krok od śmierci. Bo
kto z władców obozowych, wszystkich szczebli, nie był katem? Wykonawcą najbardziej barbarzyńskich egzekucji?

Zdarzały się wyjątki, świadczące o tym, że człowiek
zawsze może pozostać człowiekiem, nawet w gronie ludzi wyznaczonych na oprawców. Jednak zwykle więźniowie w oczach obozowych władców nie byli ludźmi,
lecz numerami. Numery nadają się i do liczenia, i do zabijania – bez żadnego powodu. Powodem był przecież
sam obóz, a w nim – wszystko: także na przykład to, że
ktoś miał charakterystyczną czaszkę: była potrzebna
w obozowym muzeum antropologicznym. Ktoś inny był
nosicielem ciekawego tatuażu: można było, po jego
śmierci, uzyskać ciekawe ozdoby. „Ciekawe” – dla ludzi
upodlonych do ostatecznych granic.
Bo cywilizacja śmierci jest zachłanna. Nie zna granic.
W Dachau nie wystarczyło ani przenikające przez
więzienne drelichy bardzo dokuczliwe zimno, ani nie
mniej dokuczliwy skwar upalnego lata, ani głód żywych
ludzkich szkieletów, pędzonych do nieludzkiej pracy. To
wszystko mało. Trzeba było stworzyć stacje potwornych
doświadczeń pseudo-medycznych. I trzeba było wysyłać
na śmierć masowo, do komory gazowej.
http://www.isnr-ng.uksw.edu.pl/wsr.htm/
[01.12. 2011]
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PRAWDA PRZEZWYCIĘŻA PRZEMOC

W ten listopadowy, jesienny dzień, w scenerii zamierającej przyrody, ogarniamy swoimi myślami i swoim sercem tych wszystkich, których pochłonęły minione wojny.
Tych, którzy ginęli w bitewnym zgiełku z bronią w ręku
i tych, których zamęczono w obozach koncentracyjnych.
Tych, których przykryły ruiny zbombardowanych domów
i tych, którzy umarli z głodu i zimna. Mężczyzn i kobiety.
Młodych i starych. Niemców i Polaków. Amerykanów

26

i Rosjan. Włochów i Greków. Francuzów i Żydów. Katolików i protestantów. Prawosławnych i niewierzących.
Wszystkich, którzy cierpieli i którzy złożyli ofiarę ze swojego życia na ołtarzu potwora wojny.
Gdy wrażliwy człowiek przegląda jakikolwiek podręcznik do historii, ogarnia go pesymizm. Dzieje narodów, państw, społeczeństw i rożnych instytucji – jawią
mu się bowiem jako nieprzerwane pasmo nienawiści,
zbrodni i egoizmu; pasmo sięgające swym początkiem
mrocznych, niehistorycznych czasów, a na usta ciśnie się
pytanie – Dlaczego? Jakież mysterium iniquitatis steruje
losem człowieka, że tak łatwo chwyta za broń, by śmiertelnie ugodzić swego brata, który nic nie jest mu winien,
który jest podobny do niego, który kocha tak jak on, marzy tak jak on, pragnie szczęścia tak jak on, myśli o radosnej przyszłości tak jak on. Co sprawia, że w tysiącach
uczciwych, rozsądnych i wyrozumiałych serc zapala się
nagle niewytłumaczalny racjonalnie ogień nienawiści,
który z tych ludzi czyni morderców i rabusiów, niszczących bezwzględnie innych ludzi i ich dobytek? Co prowadzi do wojny i przemocy?
Jeśli powszechnie się przyjmuje, że prawda służy
sprawie pokoju, to zgodzić się musimy, że tym, co prowadzi do wojny i przemocy, jest kłamstwo. Kłamstwo
przybiera różne postacie. Czasami jest to całkowite zaprzeczenie prawdy. Czasem jest to niepełna, zniekształcona, manipulowana i stronnicza informacja. Przemoc
nie może obejść się bez kłamstwa. Tkwi w kłamstwie
swoimi korzeniami i kłamstwem się karmi. Jakże często
kłamstwo przybiera postać „świętego oburzenia”, postać
„miłości ojczyzny”, „obrońcy postępu i kultury”, rzekomej
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troski o naród, współczucia dla biednego, prostego człowieka itd.
Aby zdyskredytować upatrzonego przeciwnika, aby
go zmusić do milczenia, aby w niego bezwzględnie uderzyć, nadaje się mu miano wroga, dyskredytuje jego najszlachetniejsze działanie, posądza ustawicznie o wrogie
zamiary, odsądza od czci i wiary, przypisuje mu się
wszelkie możliwe zbrodnie, straszy rzekomym zagrożeniem z jego strony. W końcu maluje się jego obraz jako
bezwzględnej i prymitywnej bestii, którą koniecznie trzeba zniszczyć, aby uratować to, co dobre, postępowe
i szlachetne. U podstaw tych wszystkich postaci kłamstwa
leży obłędna wizja człowieka, w którym nie dostrzega się
jego niepowtarzalnej wielkości, jego niezwykłej godności
a jednocześnie jego naturalnej słabości i konieczności jego odkupienia od grzechu i zła, które jest w nim.
Fałszywe są zarówno te teorie, które człowieka deifikują, a jego wolę stawiają poza dobrem i złem, jak również te teorie, które amputują jego wymiar transcendentalny, sprowadzający go do rzędu zwierzęcia tylko. Nigdy
w historii tak dużo nie mówiono o godności i prawach
człowieka, jak w wieku XX. I nigdy tak bardzo praw ludzkich i ludzkiej godności nie zdeptano. Stało się tak dlatego, że ci, którzy decydowali o pokoju i wojnie, ci, którzy
zawładnęli umysłami i ciałami narodów, opętani byli
obłędną, wrogą człowiekowi, zbudowaną na kłamstwie
ideologią.
Życie zweryfikowało totalitaryzmy dwudziestowieczne.
Pokazało ich fałsz, cynizm i zbrodniczy charakter. Ale mimo to odżywają ciągle, również w akademickich kręgach,
poglądy, że człowiek i cała ludzkość realizuje swój postęp
szczególnie poprzez przemoc; że jedynie walka, połączona z przemocą, może przynieść ład i sprawiedliwość.
W takim zamieszaniu umysłów konieczna jest odnowa prawdy, żeby poszczególni ludzie i narody nie wątpiły
w siłę pokoju. Przywrócić prawdę – oznacza przede
wszystkim nazwać po imieniu każdy akt przemocy, bez
względu na formę, w jakiej się pojawia. Zabójstwo trzeba
nazwać zawsze zabójstwem, bez względu na polityczne
czy ideologiczne motywacje. Trzeba nazwać po imieniu
masową zagładę mężczyzn i kobiet bez względu na ich
przynależność narodową, wiek i stanowisko. Trzeba nazwać po imieniu tortury i wszelkie formy ucisku człowieka
przez człowieka, człowieka przez państwa, jednego narodu przez drugi naród. Trzeba to zrobić, ale nie po to, aby
uspokoić własne sumienie, nie po to, aby piętnować jednostki i narody, lecz po to, aby przyczynić się do zmiany
postępowania i myślenia, żeby dać szansę pokojowi.
Prawda nakazuje zło nazwać po imieniu, ale nie pozwala zwątpić w przeciwnika. Nie pozwala zwątpić
w przeciwnika – nie pozwala utożsamiać go z błędem,
w jakim się znalazł. Przeciwnie, sprowadza błąd do jego
rzeczywistych wymiarów, odwołuje się do rozumu, serca
i sumienia człowieka, pomagając mu w rozpoznaniu
i w przyjęciu prawdy.
Nie ma pokoju, jeśli nie ma gotowości do szczerego
i ciągłego dialogu. Sama prawda odsłania się w dialogu.
Prawda nie boi się uczciwych porozumień. Ona zbliża do
siebie umysły. Ukazuje to, co je ze sobą łączy. Każe zapomnieć o wczorajszej nieufności i przygotowuje grunt
pod nowy postęp w sprawiedliwości, w braterstwie, w pokojowym współżyciu wszystkich ludzi. Taka postawa –
prawdy i gotowości do dialogu – ważna jest dla wszystkich narodów. Dla tych zwłaszcza, które wstrząsane kon-
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fliktami narodowościowymi, politycznymi czy ideologicznymi, walczą dziś krwawo w Europie i poza nią. Ale taka
postawa ważna jest również dla naszych narodów – niemieckiego i polskiego.
Mamy za sobą ponad tysiącletnią historię sąsiedztwa. Zarówno Niemcy, jak i Polacy kształtowali kulturę
europejską i ciągle są wspólnie odpowiedzialni za zachowanie i rozwój tych wartości, na których została ona
zbudowana.
Der Trauertag jest dniem, który wyjątkowo sprzyja refleksji nad historią naszych narodów, który uświadamia
nam raz jeszcze, jak potrzebna jest między nami postawa prawdy i dialogu. Ile zła, ile nieszczęść, ile ludzkiej
męki spowodował fałsz. Były siły, z jednej i z drugiej strony, którym zależało na tym, żeby w oczach Niemców
przedstawić fałszywy obraz Polaka, a w oczach Polaków
– spaczony obraz Niemca. Były siły, którym zależało na
podsycaniu niesnasek, na budzeniu wzajemnej nienawiści i pogardy. Byli historycy i politycy, którzy z naszej
trudnej historii wyławiali zwłaszcza to, co nas dzieliło i co
wzbudzało wzajemną niechęć; zwłaszcza to, co potęgowało wrogość i nieufność. Celowo pomijali długie, o wiele
dłuższe i owocniejsze niż to sobie uświadamia przeciętny
Niemiec i Polak, okresy prawdziwie przyjaznej i twórczej
współpracy.
Jestem przekonany, że obecnie przyszedł czas na
wielkie pojednanie między naszymi narodami. Pierwsze
kroki w tym kierunku poczyniono już ponad 25 lat temu.
Ratyfikowane w ostatnich dniach przez obydwa Parlamenty układy: graniczny oraz układ o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami i Polską,
są przejawem zarówno mądrości politycznej, jak też poczucia chrześcijańskiej miłości ze strony obydwu układających się stron. Traktaty te trzeba jednak wcielić w życie
poprzez bliską współpracę i przyjaźń niemieckich i polskich społeczności lokalnych oraz indywidualnych osób.
Partnerstwo Münster i Lublina jest doskonałym przykładem działania w tym kierunku. Katolicki Uniwersytet
Lubelski, którego jestem rektorem, od dziesiątków lat
promuje w Polsce niemiecką naukę i sztukę. Od dziesiątków lat utrzymuje doskonale stosunki z wieloma instytucjami niemieckimi oraz wieloma osobami w Niemczech.
Wśród osobistości, którym KUL nadał najwyższą godność akademicką, tj. doktorat honorowy, znajduje się
czterech Niemców. Należą do nich: Kard. Jozef Ratzinger, Kanclerz Kohl, Karl Dedecius i Paul Mikat.
W chwili obecnej Uniwersytet ten dokłada wszelkich
starań, by rodząca się miedzy naszymi społeczeństwami
współpraca prowadziła do coraz większego wzajemnego
zaufania i przyjaźni. Wszyscy jesteśmy świadomi, że
przyjaźń ta może odegrać niezwykle doniosłą rolę w budowaniu wolnej, tolerancyjnej, szczęśliwej i zjednoczonej
Europy.
Munster, 17 listopada 1991 r.
Przemówienie wygłoszone w języku niemieckim na zaproszenie
władz miejskich Munster z okazji Volkstrauertag
Ks. Abp Stanisław Wielgus,
Bogu i Ojczyźnie, Lublin 1996, s. 227-230.
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¢ Ks. Bp Piotr Libera

HOMILIA WYGŁOSZONA 11 LISTOPADA
W BAZYLICE KATEDRALNEJ W PŁOCKU

Drodzy Księża, Wielce Szanowni Przedstawiciele
Parlamentu; Władz Państwowych, Samorządowych
i Miejskich – [Panie Marszałku Województwa Mazowieckiego] Panie Prezydencie Grodu Krzywoustego, Szanowni Członkowie Delegacji i Pocztów Sztandarowych
instytucji Płocka i Powiatu, Szanowni Przedstawiciele
Służb Mundurowych, Wielce zasłużeni Członkowie Organizacji
Kombatanckich,
Stowarzyszeń,
Bractw
i Wspólnot, Drodzy Alumni, Siostry Zakonne, Studenci
i uczniowie, Druhny i Druhowie, Słuchacze Katolickiego
Radia Płock, Siostry i Bracia, zgromadzeni w Płockiej Bazylice Katedralnej na Uroczystej Eucharystii za Ojczyznę,
sprawowanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
1. Przez ostatnie dni roku liturgicznego i pierwsze
tygodnie Adwentu w Kościele są podczas liturgii czytane
słowa Jezusa Chrystusa o potrzebie czuwania. „Czuwać”, oznacza być wrażliwym i wsłuchanym – w głos
Boga, w głos własnego, dobrze uformowanego sumienia
i w głos potrzebującego pomocy bliźniego.
Dla chrześcijanina słowo „czuwam” dlatego jest tak
ważne, bo wyraża całą istotę naszej wiary, wynikającą
z Chrystusowego przykazania miłości – przykazania,
w którym miłość Boga jest jednoznacznie i nierozerwalnie spleciona z miłością bliźniego. To dlatego tak ważny
jest dla nas również ten wymiar słowa „czuwać”, który
odsłania dzisiejsze czytanie Księgi Mądrości. Mówi się
tam mocno, wręcz dosadnie: „Głupi już z natury są
wszyscy ludzie, którzy z dóbr widzialnych nie zdołali
poznać Tego, który jest...”.
„Głupi”, w świetle tego ostrzeżenia są ci, którzy
stracili wrażliwość na Boga, objawiającego się w pięknie
natury i w głosie sumienia, a poszli za bożkami; zapomnieli o prostej prawdzie, która obowiązuje od dni Noego, czyli od początku ludzkości: „jeśli nie uwierzysz
w prawdziwego Boga, szybko zaczniesz wierzyć
w bożki, idole, gwiazdy i gwiazdeczki wszelkiego
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formatu, wznosić jakąś dziwaczną wieżą Babel, której
nigdy nie ukończysz”.
2. Chętnie mówi się w tych dniach o kryzysie Kościoła, o tym, że jest on rzekomo największym przegranym
tegorocznych wyborów. Ale to nie Kościół, którego nawet
„bramy piekieł nie przemogą”, jest przegrany! On pochyla się dzisiaj z bólem nad Polską i pyta: „Ojczyzno
Umiłowana, co z Tobą się dzieje kilka miesięcy po beatyfikacji Jana Pawła II, któremu tyle obietnic jak córka
ojcu składałaś w tamte dni? Czemu ci, których już biblijna Księga Mądrości tak dosadnie nazywa, zaczynają nadawać główny ton rozmowie o Tobie, wracając do
wyświechtanych haseł o zdejmowaniu krzyży,
o związkach partnerskich, o potrzebie zmiany prawa
aborcyjnego, o rzekomym niepłaceniu podatków przez
księży (przypomnę, że księża płacą zarówno podatek
na państwo, jak i podatki wewnątrzkościelne), o konieczności usunięcia lekcji religii ze szkół?”
Czy nie słyszeliśmy już kiedyś tych haseł? Tylko że
wtedy był u nas system totalitarny, narzucony przez
Wielkiego Brata ze wschodu! Co więc dzieje się dzisiaj?
Jaki kolejny Wielki Brat zaczyna usadawiać się u nas,
w nas? I czy to nie na tym podłożu rodzą się takie zachowania, jak te przebranego za księdza młodego płocczanina, który zadaje na Tumskiej obsceniczne pytania
przechodniom, filmuje te sceny i publikuje w lokalnej Telewizji Internetowej? Co na ten temat żona tego człowieka, której przyrzekał miłość i uczciwość w płockiej farze?
Co na ten temat on sam? Ktoś powie: „nie róbmy mu
reklamy, machnijmy ręką, to zwykła zabawa...”. Czy
jednak ten ślub kościelny i związana z nim przysięga były
też jedynie zabawą, spektaklem? Czy nie ma żadnej
granicy, której przekroczenie kończy się nie tylko samowykluczeniem z Kościoła, ale i z grona ludzi honoru? Czy
znieważenie sutanny nie jest czymś analogicznym do
znieważenia żołnierskiego munduru? Czy sutanna Księdza Skorupki spod Ossowa, zakrwawiona sutanna Jana
Pawła II, sutanna Księdza Jerzego wydobyta z nurtów
Wisły nie ma już żadnego głębszego znaczenia?
Czy w Polsce 2011 roku wszystkie wartości,
symbole, autorytety wolno ośmieszyć, a ośmieszenie
to uznawać za show, happening, reklamę? A może takie zachowania i przyzwolenie na nie stanowi część jakiejś większej całości, skoro z naszego rynku zaczynają
znikać ostatnie niezależne wobec dominującego nurtu liberalnego gazety, programy telewizyjne i tygodniki?
A może to wszystko wpisuje się w jakiś świadomie tworzony program dla Polski? No, bo to tak dobrze ośmieszyć, ukazać moralną słabość kraju, z którego pochodził
„największy wróg” dla wielu środowisk niewiary – Błogosławiony Papież Jan Paweł Wielki? No, bo to tak wygodnie uderzyć w kraj, z którego według objawień św.
Siostry Faustyny ma wyjść iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa!
Tak, wiem – to są mocne słowa w ustach dobrodusznego, zazwyczaj uśmiechniętego biskupa Piotra. Chcę
jednak, żeby właśnie dzisiaj, 11 listopada 2011 roku, wybrzmiały one na Tumskim Wzgórzu w Płocku, jednej
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z najstarszych stolic naszej Ojczyzny! I żeby zostały wysłuchane!
4. Wierzcie mi, Kochani nie uprawiam czarnowidztwa ani „strategii podejrzeń”. Oto prosty dowód: kto
z nas tak naprawdę zna historię sejmowego krzyża??
Ale nie tę, tak chętnie opowiadaną przez główne media: o potykającym się i spadającym z krzesła pośle AWS
podczas wieszania tego krzyża. Żeby ją dobrze zrozumieć, cofnijmy się wpierw nie do tamtej nocy z października 1997 roku, ale do pierwszej połowy XVII wieku,
a więc do czasów, kiedy to (podam tylko kilka przykładów): odbywała się kanonizacja św. Kazimierza – syna
króla Kazimierza Jagiellończyka; kiedy to jeden ze świetnych rodów Rzeczpospolitej rozpoczynał budowę wymownej Kalwarii, nazwanej od imienia tego rodu Zebrzydowską; kiedy to, a dokładnie 4 lipca 1610 roku, wojska
hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego odnosiły
wielkie zwycięstwo nad wielokrotnie liczniejszą armią
moskiewską pod Kłuszynem; kiedy Rzeczpospolita zdobywała w 1611 roku Smoleńsk i zwyciężała w 1621 roku
pod Chocimiem; kiedy w Toruniu miało miejsce Colloquium charitativum – rozmowa miłości z reformatorami –
wyjątkowy w całej Europie przykład tolerancji i woli dialogu. Marszałkiem sejmu i wielkim kanclerzem Rzeczpospolitej był wtedy światły doradca królewski Jerzy Ossoliński. Towarzyszył on księciu Władysławowi, późniejszemu królowi, w wyprawie moskiewskiej; w 1633 r. odbył słynny wjazd do Rzymu dla podkreślenia związków
Rzeczpospolitej, a szczególnie nowo wybranego króla
Władysława IV ze Stolicą Apostolską; w roku 1645 zaś
przewodniczył wspomnianemu Colloquium charitativum.
Dodam, że znał także Mazowsze – często je przemierzał.
W swojej młodości kilka lat pobierał nauki w sławnym kolegium jezuickim w naszym Pułtusku, a w owym poselstwie do Wiecznego Miasta miał kilku rycerzy i kanoników płockich.
To właśnie kanclerz Ossoliński, w tymże roku 1645,
ze znakomitego złoża dębu i hebanu ufundował ołtarz
Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej na Jasnej
Górze. Na tym ołtarzu ojciec Augustyn Kordecki będzie
potem sprawował Najświętszą Ofiarę, gdy Jasną Górę
będą oblegać Szwedzi. Przy hebanowym ołtarzu Ossolińskiego będzie biło serce narodu, gdy Polska na 150 lat
zostanie zmazana z mapy Europy przez zaborców. Przy
tym ołtarzu, olśniewającym majestatyczną urodą, przez
długie wieki będą się modlić tłumy pielgrzymów. Tutaj
będzie klękał marszałek Józef Piłsudski i generał Józef
Haller. Tu w macierzyńską niewolę Maryi będą oddawali
naród prymasowie Hlond i Wyszyński. Tu swoje pielgrzymie kroki będzie kierował Błogosławiony Papież Jan
Paweł Wielki.
Nie zapominajmy – do dziś ten właśnie ołtarz – ołtarz
fundacji marszałka Sejmu i kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossolińskiego zdobi kaplicę jasnogórską.
Podczas niedawnej jego renowacji konserwatorzy wymienili fragmenty starego hebanu. Omodlone przez Papieża, królów, hetmanów, wodzów, marszałków i tłumy pielgrzymów drewno zostało jednak zachowane.
Gdy nieco później grupa posłów zwróciła się do
przeora paulinów z prośbą o ofiarowanie krzyża do sali
plenarnej Sejmu, tak by krzyż ten mógł tam powrócić po
przeszło półwieczu nieobecności, podjęto decyzję, że do
jego wykonania zostanie użyte to właśnie drewno – heban z ołtarza Kaplicy Cudownego Obrazu. Dalej wszyst-
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ko toczy się już szybko: 18 października 1997 r. delegacja parlamentu odbiera krzyż z rąk ojców paulinów. Senator Ligia Urniaż-Grabowska, współpracująca w stanie
wojennym z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom
Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, lekarka opiekująca się Barbarą Sadowska po zabójstwie jej syna Grzegorza Przemyka, obserwatorka z ramienia Episkopatu
Polski podczas procesu zabójców księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu, przywozi krzyż z Jasnej Góry do
klasztoru sióstr sakramentek na Nowym Mieście – miejsca hekatomby setek warszawiaków w czasie Powstania
Warszawskiego. 19 października 1997 roku omodlony
przez siostry krzyż, pani Marianna Popiełuszko, podczas
rocznicowej Mszy Świętej za Ojczyznę, kładzie na płycie
grobu syna męczennika, a po Mszy przekazuje z powrotem do rąk senator Urniaż-Grabowskiej. Ta przewozi go
na Wiejską i 20 października, około godziny 1.00, po
krótkiej modlitwie, zostaje zawieszony w Sali plenarnej
Sejmu.
5. Oto opowieść o sejmowym krzyżu – pełna szlachetnych ludzi, dat i czynów. Wspomniałem już, jak najczęściej ją przedstawiano. Wiemy też dobrze, jak się ją
chce teraz przedstawiać – jako powód strasznych cierpień rzekomo oświeconej, rzekomo całkowicie neutralnej,
rzekomo prześladowanej przez klerykalną, ciemną i mesjanistyczną większość – niewierzącej mniejszości w naszym kraju. Czy jednak narracja, którą przedstawiłem,
nie jest bliższa naszej polskiej historii i polskiej tożsamości? Wystarczy tylko zapytać się, gdzie była ta biedna,
nieszczęśliwa mniejszość, gdy jeszcze 25 lat temu nie
tylko nie wolno było wieszać krzyża w miejscach publicznych, ale praktykujący chrześcijanin nie mógł być ani oficerem w wojsku towarzysza generała Jaruzelskiego, ani
pracownikiem administracji? Gdzie była, gdy tzw. „nieznani sprawcy” bili wspomnianą senator Ligię UrniażGrabowską, gdy potem zatrzymywali ją wraz z córką i internowali w Darłówku?
6. Pragnę – Umiłowani – żeby to wszystko wybrzmiało dzisiaj na Tumskim Wzgórzu w Płocku i żeby
zostało usłyszane i wysłuchane, bo w gruncie rzeczy
w całym tym sporze chodzi o to, na czym budujemy
dzisiaj nasze niepodległe państwo.
Preambuła Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
stwierdza: „W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my,
Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy,
sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający
tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach
wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym
przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji
Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, [....] ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej[...]”.
Czy ci, którzy chcieliby dzisiaj zdejmować krzyż lub
obok niego wieszać w sejmie symbole innych religii czy
ideologii, zdają sobie sprawę, że występują przeciwko
porządkowi konstytucyjnemu Rzeczpospolitej??!!
Przecież źródłem zasad zawartych w uroczystej Preambule do niej jest „kultura zakorzeniona w chrześci-
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jańskim dziedzictwie narodu i wartościach ogólnoludzkich”, które w naszym kraju właśnie krzyż, a nie
półksiężyc, nie gwiazda Dawida, nie masońska kielnia,
nie młot i sierp, wyraża!
7. Wiemy dobrze, jak bardzo dba się o rozdział sfery
religijnej i sfery państwowej w Stanach Zjednoczonych.
Ale właśnie w USA, w tych dniach, Izba Reprezentantów
uchwaliła rezolucję, która ma promować jako jedyne
oficjalne motto Ameryki: „In God We Trust” – „W Bogu pokładamy nadzieję”. Decyzję o uznaniu słów „In
God We Trust” za oficjalne motto Stanów Zjednoczonych podjął prezydent Eisenhower w 1956 roku, w okresie tzw. zimnej wojny. Był to w tamtych czasach sposób
na pokazanie zasadniczej różnicy w podejściu do historii,
do życia, do wartości między wolnym światem a ZSRR,
nazwanym później przez prezydenta Regana „imperium
zła”. Czy inaczej było w naszych polskich dziejach, gdy
broniliśmy krzyża? W Polsce nowa „ideologia zła” zaczyna dzisiaj przyjmować postać walki z rzekomym katolickim fundamentalizmem. Przedstawiciele tego nurtu
„z troską pochylają się” nad komunistycznymi oprawcami, szpiegami z lat PRL-u i tajnymi współpracownikami
ówczesnego reżymu. Gotowi są wybaczać im bez najmniejszego aktu skruchy i zadośćuczynienia z tamtej

strony, dawać im wysokie emerytury i odznaczenia. Zarazem zrobią wszystko, by zapominać pełne chwały dni
naszej Ojczyzny, jak choćby te, które przed chwilą opowiedziałem; by rozmywać moralne i chrześcijańskie źródła „pierwszej Solidarności”, „skreślać” z pamięci jej
prawdziwych bohaterów. Przywdziewają przy tym maskę
ironii i zabawy, często, niestety, pociągającą sporą część
młodzieży. W ten sposób na aksjologicznej pustce postpeerlowskiego nihilizmu z jednej strony oraz bezideowego cynizmu z drugiej powstaje bezbożna plazma – produkt taktyki, opartej na profanacji i kpinie ze świętości.
Czuwajcie... czuwajmy...! Bo w gruncie rzeczy – powtarzam raz jeszcze – w tych zmaganiach chodzi o właściwe miejsce dla wartości, na których można kształtować państwo; którymi trzeba kierować się w służbie temu
państwu, w służbie chorym i słabym, w służbie porządkowi Rzeczpospolitej w policji i w wojsku; w których można wychowywać dzieci i młodzież w rodzinie i w szkole.
Czuwajcie zatem, czuwajmy... Amen.
http://www.diecezjaplocka.pl
[30.11.2011]
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PRZESŁANIE OJCA ŚW. BENEDYKTA XVI
Z OKAZJI XX ROCZNICY POWSTANIA RADIA MARYJA
Wielebny Ojciec Prowincjał Janusz Sok, C.S.S.R.
Przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
Ojciec Święty Benedykt XVI, łącząc się duchowo
z uczestnikami uroczystości 20-lecia Radia Maryja, za
moim pośrednictwem przesyła na ręce Ojca Prowincjała
pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo Założycielowi i Dyrektorowi Radia, Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi,
wszystkim pracownikom duchownym i świeckim, wolontariuszom oraz tym, którzy za przyczyną tej katolickiej
rozgłośni znajdują umocnienie w wierze na drodze do
spotkania z Bogiem.
Radio Maryja zostało erygowane przez Biskupa
Chełmińskiego w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1991 roku w Toruniu. W tym niełatwym dla waszego Kraju okresie odejścia
od systemu negującego wolność słowa i narzucającego
monopol władzy na informację, potrzebne było powstanie
nowych katolickich mediów, które dotarłyby do wszystkich z orędziem zbawienia i rzetelną informacją.
Tak myślał Błogosławiony Papież Jan Paweł II, który
zwracając się do Was, powiedział: „Wielka jest dzisiaj potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie.
Potrzebne jest ludziom autentyczne słowo. Słowo, które
buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchę w zalęknione
serca; słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę.
Takim słowem jest orędzie zbawienia. Jest nim sam
Chrystus. Tego właśnie słowa wy jesteście głosicielami”
(Audiencja Generalna, 23.03.1994). Papież, wasz Rodak, wyznał również: „Dziękuję Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w apostolstwo słowa,
które dzisiaj jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne
w naszym kraju” (Audiencja dla Radia Maryja,
18.04.1996). On sam zawierzył wasze Radio opiece Ma-
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ryi, głównej Patronki Radia, w słowach: „Was wszystkich,
wasze apostolstwo oddaję w opiekę Najświętszej Maryi
Panny, którą czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji [...].
Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas! Prowadź
Radio Maryja i bądź jego Opiekunką! (Audiencja Generalna, 23.03.1994); „Niech Maryja, Gwiazda nowej ewangelizacji prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi
i nowych czasów” (Pielgrzymka do Polski, Toruń,
7.06.1999).
W duchu tego zawierzenia i przy nieugiętej woli wierności Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła i jego Pasterzom, Radio Maryja mogło, mimo trudności, owocnie
rozwinąć swą działalność w kraju i zagranicą, zasiewając
ziarno słowa w sercach ludzkich. Po dwudziestu latach
nieprzerwanej działalności na wielu płaszczyznach, można przyznać, że plon tego zasiewu jest obfity. W pierwszym rzędzie na falach waszego Radia doświadczyć
można spotkania z Bogiem poprzez modlitwę i katechezę, „dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie spośród innych rozgłośni” (Audiencja dla Radia Maryja, 16.10.1997): codziennie transmitowana jest Msza św.,
Modlitwa Brewiarzowa, Anioł Pański, Różaniec, Koronka
do Miłosierdzia Bożego, Apel Jasnogórski z Częstochowy, Godzinki do NMP i inne modlitwy okresowe, jak na
przykład Gorzkie Żale. Codzienna katecheza ubogacana
jest udziałem księży Biskupów, a nierozerwalna więź ze
Stolicą Apostolską przejawia się w transmisjach wszystkich Pielgrzymek zagranicznych Ojca Świętego, środowych Audiencji Ogólnych, modlitwy Anioł Pański z Papieżem, wiadomości Radia Watykańskiego oraz ważniejszych wydarzeń z życia Stolicy Świętej i Kościoła Powszechnego. Transmitowany jest ponadto Tygodnik wiadomości z Watykanu Octava Dies, jak również serwis informacyjny z Ziemi Świętej Terra Santa News.
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Ojciec Święty Benedykt XVI wyraża swą radość
z faktu, że dzięki Radiu Maryja i związaną z nim Telewizją „Trwam”, Jego Podróże Apostolskie, Audiencje środowe i inne wystąpienia mogą być odbierane w Polsce
w języku ojczystym. Jest to wyraźny wkład w przybliżanie
Misji Piotrowej w waszym Kraju i wśród waszych Rodaków na obczyźnie.
Nie bez znaczenia pozostaje również działalność
chrześcijańsko-społeczna waszego Radia. Znany i religijnie cenny jest wspólnotowy wymiar słuchaczy Radia
Maryja, rodzin, młodzieży, a zwłaszcza wspaniały i jedyny tego rodzaju fenomen Podwórkowych Kółek Różańcowych gromadzących ok. 150 tysięcy dzieci w różnych
częściach świata, które wyrażają swą miłość do Matki
Zbawiciela poprzez regularną, codzienną modlitwę różańcową. Z myślą o formacji młodzieży i w trosce o katolickich dziennikarzy działa już od 10 lat w Toruniu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a prasowy
wymiar dziennikarstwa reprezentuje znany w Polsce
dziennik.
Radio Maryja pielgrzymuje też po ojczystej ziemi,
transmitując Msze św. i inne nabożeństwa z wielu sanktuariów, diecezji i parafii oraz śledzi wydarzenia z życia
Kościoła w Polsce. Słuchacze Radia Maryja stają na
pielgrzymich szlakach do Częstochowy, do Rzymu i do
tzw. amerykańskiej Częstochowy w Stanie Pensylwania.
Specyfiką tego Radia jest również to, że każdy może
wziąć udział w otwartym programie dyskusyjnym „Rozmowy niedokończone”, telefonicznie uczestnicząc w programie transmitowanym na żywo. Należy wspomnieć
także o środowiskach naukowych, kulturalnych i społecznych skupiających się wokół Radia Maryja i opowiadających się jasno za nauką moralną Kościoła katolickiego w obronie życia, od jego poczęcia do naturalnej
śmierci, i w obronie rodziny opartej na odpowiedzialnym i

przez Boga pobłogosławionym związku mężczyzny i kobiety oraz na chrześcijańskim wychowaniu potomstwa.
Wspomniane formy religijnego oddziaływania na rzesze
radiosłuchaczy, szczególnie w stosunku do osób niepełnosprawnych, chorych i posuniętych w latach, które nie
mogą uczestniczyć osobiście w programach duszpasterskich swoich diecezji czy parafii, stanowią nieoceniony
wkład w misję ewangelizacyjną Kościoła w Polsce
i współgrają z drogą Nowej Ewangelizacji, wytyczoną
przez Urząd Nauczycielski Kościoła.
Na zakończenie pragnę przytoczyć słowa Papieża,
waszego Rodaka, Błogosławionego Jana Pawła II, skierowane do Was podczas jednej z pielgrzymek do Rzymu:
„Niech Wasze radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa” (Audiencja Generalna, 23.03.1994).
Ojciec Święty Benedykt XVI, dziękując Wam za 20 lat
ofiarnej misji ewangelizacyjnej, prosi Boga, za przyczyną
Matki Najświętszej, Patronki Radia Maryja, aby to dzieło
przenikania wiary do sumień ludzkich, prowadzone przez
Zgromadzenie Zakonne Redemptorystów w Polsce i na
świecie, zaowocowało trwałym zwycięstwem dobra nad
złem i przyczyniło się do dobra wielu chrześcijan i całego
waszego Kraju.
W tym duchu, łączę się i ja w radości, jaką przeżywacie, i pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości
oraz radiosłuchaczy
X TARCYZJUSZ KARDYNAŁ BERTONE
Sekretarz Stanu
Watykan, 1 grudnia 2011 r.
www.radiomaryja.pl
[03.12. 11]
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¢ Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź

XX LAT RADIA MARYJA
Homilia Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia wygłoszona podczas Mszy św. w
20. Rocznicę Radia Maryja w Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Toruniu 3 grudnia 2011 r.

To jest droga, idźcie nią!
Słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania: To
jest droga, idźcie nią!

ROK XXI, NR 11-12 (164-165) 2011.

Ekscelencjo Księże Biskupie Andrzeju, Pasterzu
Kościoła Toruńskiego!
Wasze Ekscelencje Księża Biskupi!
Ojcze Dyrektorze wraz z Zespołem Radia Maryja
i Telewizji Trwam!
Członkowie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
z Ojcem Prowincjałem Januszem! Bracia Kapłani!
Siostry Zakonne i osoby życia konsekrowanego!
Parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele
różnych struktur życia Narodu!
Wielka Rodzino Radia Maryja!
Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej!
Uczestnicy dzieł, u których początków stoi Radio
Maryja!
Bracia i Siostry zgromadzeni w tej świątyni Pańskiej, pośród nich Goście – przybysze z różnych stron
Polski i świata!
Słuchacze Radia Maryja i telewidzowie Telewizji
Trwam, którzy duchowo łączycie się z naszą wspólnotą!
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Bracia i Siostry!
„Tu Radio Maryja – katolicki głos w naszych domach.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”.
Od dwudziestu lat, od 8 grudnia 1991 roku, słowa te
rozbrzmiewają na radiowych falach. Docierają do polskich
domów i serc. Z czasem dzięki przekazom satelitarnym –
także dalej, poza granice ojczyzny, do krajów Europy,
Ameryki Północnej i Środkowej, pod koło podbiegunowe.
Tam wszędzie także, gdzie mieszkają nasi rodacy, gdzie
rozbrzmiewa +polska mowa. Gdzie swoją posługę pełni
jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Boży Syn,
który „wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od
wszelkiej nieprawości”.
Niech będzie pochwalona Maryja, zawsze Dziewica!
Matka Boga Żywego, zjednoczona z Synem w zbawczym
dziele.
Wypowiadamy dziś to pozdrowienie. Deklarację naszej wiary. Wyraża także to, co najważniejsze, co stanowi istotę naszej ziemskiej Ojczyzny – Polski. Od wieków
bowiem idą pokolenia ojczystymi drogami za Chrystusem
i z Chrystusem i towarzyszy im Jezusowa Matka. Pozdrowienie to, które każdego dnia tak często powtarzane
jest w Radiu Maryja, wypowiadane dziś tu, w tej świątyni,
podczas naszego Eucharystycznego zgromadzenia, rozbrzmiewa w sposób szczególny, bo to dzień Jubileuszu,
Rocznicy Radia Maryja. Dzień wdzięczności Bogu za
przebytą drogę, drogę dwudziestolecia. Za ludzi, którzy
tą drogą szli. Za dzieła, które tworzyli. Za ewangeliczny
siew, który od lat wzrasta bogatym plonem urodzaju.
Wszyscy, którzy tworzyli i tworzą Radio Maryja –
wielką wartość Kościoła i Ojczyzny – wyśpiewują dziś
dziękczynne „Te Deum laudamus”.
Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk, inicjator i twórca
Radia Maryja, jego współpracownicy, dobroczyńcy, tylu
ich, dzięki których ofiarności to Radio może funkcjonować we właściwy sposób. Także ci, którzy z tego dobra
korzystali i korzystają. Słuchacze Radia Maryja. Wspólnoty Rodzin Radia Maryja. Uczestnicy rozlicznych dzieł,
które to Radio zainicjowało.
„Te Deum laudamus” – za drogę dwudziestolecia
i plon dwudziestolecia: bogaty i dorodny. A więc dziękujemy za ten czas, za ludzi i za zdarzenia. Tyle ich podczas tej Eucharystii ku Chrystusowi, który nas umiłował,
kierujemy przede wszystkim naszą modlitwę dziękczynną
za dary ducha i serca ofiarowane Radiu Maryja, przez
tych jego współtwórców, dobrodziejów i przyjaciół, przed
którymi otworzyły się w ciągu tych dwudziestu lat bramy
wieczności, którzy stanęli w obliczu Pana. Do nich też
zaliczam i moją świętej pamięci mamę, wierną słuchaczkę Radia Maryja.
Umiłowani!
Dzień pierwszej emisji programu Radia Maryja przed
dwudziestu laty miał miejsce w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia Kościół sławi Matkę Jezusową, którą Bóg umiłował „miłością
wyższą niż kogokolwiek ze stworzeń”. W macierzyńskie
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dłonie Niepokalanej, Świętej Bożej Rodzicielki, Radio
Maryja złożyło swoją misję. Pod Jej przewodnictwem ruszyło w swą apostolską drogę, ukazując polskim pokoleniom Chrystusa, przekazując im radosną wieść, że „Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata”, że mamy Matkę, która nas zna. Matkę, która pokoleniom polskim XXI
wieku przekazuje w duchu miłości i troski tamto polecenie, wypowiedziane podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Maryja – znak tego wszystkiego, co Polskę stanowi. Jej siły
i duchowego piękna. Jej wierności Chrystusowi – mimo
tylu wysiłków, aby tę wierność osłabić, a nawet zniszczyć. Dlatego to Radio Maryja jest radiem modlitwy, katechezy, zanurzone w Polskę, w jej duchowość i chrześcijańską tożsamość, przybrało Jej imię – Radio Maryja.
Myślę, że Radio Maryja jest szczególnym jak gdyby
wyrazicielem, wcieleniem tej maryjnej duchowości Polski”. To słowa błogosławionego Ojca świętego Jana Pawła II. Wypowiedziane w Rzymie 29 marca 1995 roku.
Słowa te dotykają istoty, charyzmy i stylu tego Radia.
Bracia i Siostry, drodzy radiosłuchacze i telewidzowie!
Pierwsze czytanie z proroka Izajasza niesie obrazy
Bożej obecności w świecie. Jego rozrządzeń, troski, wysłuchania tych, którzy w czystości serc kierują swoje myśli ku Niemu. Mówi prorok Izajasz: w chwili niepewności i
zagubienia „Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za
tobą: To jest droga, idźcie nią!”
Przed dwudziestu laty Radio Maryja wstąpiło na drogę, którą wskazał Pan. Mówi o niej Ewangelia dzisiejszego dnia według św. Mateusza. Słyszeliśmy przed chwilą
te słowa. Jezus posyła apostołów, dwunastu, swych wysłanników zbawienia, „do owiec, które poginęły z domu
Izraela”. Mają obwieszczać nadchodzące Królestwo Niebieskie. Ale zostają posłani do wspólnoty swego narodu
także po to, aby służyć tym, którzy znajdują się w potrzebie, a więc „leczyć wszystkie choroby i wszystkie słabości”. Swoją posługą osłaniać każdego człowieka. Jesteście, drodzy Ojcowie redemptoryści, twórcy Radia Maryja,
dziedzicami tej ewangelicznej posługi czynienia której nakazał sam Jezus i do której wzywa, abyście szli tą drogą.
Na jej początku, wie o tym najlepiej Ojciec Dyrektor,
było „robotników mało” (Mt 9, 37). Wyruszyli przecież „na
swoje żniwo” – mimo to wierni, ufni, oddani. Bo we
wspólnocie naszej Ojczyzny jest wciąż wiele owiec, które
zaginęły, a trzeba odnaleźć. Są wśród niej ci, których
trzeba leczyć.
Nie tylko z choroby ciała, ale i ducha. Są ci, których
można próbować wskrzesić ze śmierci grzechu, samotności, rozpaczy. Są trędowaci – odsunięci, wydziedziczeni, opuszczeni przez struktury dobrobytu i egoizmu.
Są ci, których ogarnęły złe duchy kłamstwa, fałszu, pogardy. Także ci, którym, jakby od nowa należy mówić
o Chrystusie, Ewangelii, Kościele, Ojczyźnie. Bronić
przed utratą tożsamości chrześcijańskiej i narodowej,
przed wydziedziczeniem z polskości.
„To jest droga, idźcie nią!” (Iz 30, 21). „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).
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Umiłowani!
Przejdźmy, w największym skrócie, drogę ewangelicznego „darmowego dawania” – dzieło Radia Maryja.
Pamiętam dobrze czas początku, sprzed dwudziestu
laty. Zbiegł się on rozpoczęciem mego biskupiego posługiwania w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.
Przed Chrystusem otwierały się wtedy drzwi koszar i instytucji wojskowych, przez lata na głucho zatrzaśnięte.
Pamiętny okres przemian ogarniających wiele dziedzin
polskiego życia. Krzyże wracały do szkół, do szpitali, do
więzień, do izb żołnierskich. Otwierały się całe przestrzenie dla Kościoła. Nawet nieboskłon nieba dla częstotliwości fal radiowych. Wydawać się mogło, że odejdzie
w przeszłość miniony, zły czas. Że Polska powstająca, by
żyć, odrzuci to wszystko, co miało związek z opresyjnym,
ateistycznym i materialistycznym systemem. Wesprze się
na tym, co mocne, trwałe, wyrosłe z dobra, z przejrzystych, jasnych wartości. Zrealizuje pragnienia i nadzieje
narodu, które z taką siłą uzewnętrzniły się w sobie poprzez Solidarność. Przywróci wartości polskiego dziedzictwa duchowego, społecznego, historycznego – boleśnie przez lata deprecjonowanego, rugowanego, ukazywanego w krzywym zwierciadle.
Rzeczywistość niestety okazała się inna, trudniejsza,
bardziej złożona, niekiedy gorzka i zaskakująca. Nikt nie
przypuszczał, że siłom starego porządku tak szybko się
wybaczy. Bez zadośćuczynienia, bez uszczerbku w stanie ich posiadania. Nikt także nie przypuszczał, że pod
swoistym pręgierzem stanie znowu Kościół. Rzekoma
twierdza „ciemnogrodu”. Rzekoma przeszkoda na drodze
budowania nowego ładu gospodarczego, społecznego,
obyczajowego, przemian cywilizacyjnych. Zabrakło dobrej woli, aby zrozumieć, że w trudnych, powojennych latach, kiedy Polska nie z własnej woli znalazła się w komunistycznym systemie, to Kościół stał się depozytariuszem polskiej wolności. To jego droga! To jego droga:
wierności i prawdy Chrystusowi i wartościom ojczystym,
była drogą prowadzącą ku zwycięstwu... Zwycięska droga, na której Boża Opatrzność postawiła mocarzy ducha,
sługi Kościoła i Ojczyzny: kardynałów Augusta Hlonda,
Adama Stefana Sapiehę, Stefana Wyszyńskiego, Karola
Wojtyłę – błogosławionego Jana Pawła II. Droga ofiary.
Jesteśmy jej świadomi, wielu z obecnych tu starszych
kapłanów mogłoby powiedzieć niejedno o swoich udrękach. Jako symbol takiej drogi przywołajmy postaci błogosławionego ks. Władysława Findysza – kapłana diecezji rzeszowskiej i ks. Jerzego Popiełuszki, dwóch kapłanów, męczenników za wiarę. To męczennicy za wiarę
naszych czasów. Ks. Władysław Findysz zakatowany został w więzieniu w Rzeszowie w 1964 roku, a 20 lat później ks. Jerzy Popiełuszko. Kościół wyniósł ich do chwały
błogosławionych. To był obraz tamtego Kościoła. Dziś
znów spychanego ze sceny życia. Stawianego, jak powiedziałem, pod swoistym pręgierzem. Wtedy, także
dziś. Radio Maryja – już wtedy, na starcie – stało się
mocnym głosem sprzeciwu. Na czym ten sprzeciw polegał? – nicowało kłamstwa, broniło prawdy o polskim Kościele i o jego drodze.
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Bracia i Siostry!
Kolejny istotny motyw tamtego czasu: wolność słowa,
mediów... Możliwość swobodnego mówienia – po latach
niemówienia. Powstawanie gazet, pism, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, także katolickich.
Rozumieliśmy dobrze – biskupi, kapłani, ideowe środowiska katolickie, ich znaczenie, wręcz niezbędność,
dla ewangelicznego przekazu. „Kościół w środkach społecznego przekazu widzi dar Boży” – to zdanie zaczerpnięte jeszcze z opublikowanej w czasach pontyfikatu
Pawła VI Instrukcji „Communio et progressio” („Wspólnota i postęp”) z 71. roku wciąż jest aktualne. Jaśniały postaci skutecznych apostołów Słowa Bożego przekazywanego w II Rzeczypospolitej za pomocą nowoczesnych
dla tamtych czasów mediów: przez św. ojca Maksymiliana, który wydawał półtora miliona Rycerza Niepokalanej.
Dziś wszystkie nakłady pism nie liczą tyle, mimo iż kioski
uginają się, właściwie półki w kioskach od pism. Czy bł.
Ignacy Kłopotowski, widzę tu siostry Loretanki, ich użyteczność w służbie Prawdy była oczywistością. Ich obecność – potrzebą czasu.
Był to czas, kiedy poczęliśmy użyźniać katolicką ziemię mediów – w dużej mierze jałową, spadek po komunistycznej epoce. Zresztą taki stan jest do dziś we wszystkich krajach, kościołach w tzw. demoludów. Jakże marginalne miejsce zajmowały w niej katolickie media. Reglamentowane przez komunistyczne władze, cenzurowane,
w najmniejszym stopniu nie odpowiadające potrzebom.
Zawłaszczane także przez licencjonowane przez władze
tzw. katolickie stowarzyszenia, które choć miały szyld katolicki, nie miały przecież kościelnego imprimatur. Starały
się Panu Bogu zapalać świeczkę. Ale zapalały też ogarek diabłu, przymuszane przez czynniki zewnętrzne lub
własną strategię. Bywało, że brały stronę cezarów tego
świata, kiedy ci próbowali siadać na Pańskim ołtarzu.
Starsi to dobrze pamiętają. Pamiętają także sierpień
80 roku. Tamten Czas. Pierwsza transmisja z kościoła
Świętego Krzyża w Warszawie, Mszy świętej. Jakże to
było pamiętne przeżycie. Lata 90. Czas organizowania
mediów: publicznych, prywatnych, komercyjnych. I czas
walki o prawdę w mediach. Walki przez lata niepodejmowanej. W mediach w służbie ideologicznego systemu
prawda była wartością lekceważoną, poniewieraną, nieobecną. Natomiast w nowej sytuacji poczęła być poddawana presji rozmaitych tzw. „imperiów” medialnych, zależności finansowych i organizacyjnych, i wszelkiego rodzaju manipulacji.
Ojciec Tadeusz w 1991 roku podjął to wyzwanie. Odpowiedział na wezwanie Chrystusa: Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15).
Kiedy pytano go o motywy decyzji o rozpoczęciu funkcjonowania Radia odpowiadał: „Moją ambicją jest głosić
Ewangelię”. Budował konsekwentnie.
I żeby była sprawa jasna – nie przybyłem tu, by wygłosić kazanie i głosić pochwały na cześć ojca dyrektora.
Ale co prawda to prawda i trzeba to powiedzieć. I kto zna
o. Dyrektora, to wie, że pochwały lubi. Ale dziś przy okazji dwudziestolecia nawet mu się należą. Dlatego że budował to radio konsekwentnie i uparcie. Czynem i modli-
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twą. Zawierzeniem Niepokalanej. Tej, która starła głowę
apokaliptycznego węża – symbolizującego szatana. Matce Bożej Zwycięskiej. Matce Bożej Nieustającej Pomocy,
która tak mocno wrosła w duchowość redemptorystów –
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Zawierzył to
wszystko. Czynił to wśród niechęci wielu na rzeczywistym można powiedzieć torze przeszkód. Nawet w samej
prowincji ojców redemptorystów. Konsekwentnie i uparcie. I można powiedzieć – udało się. Radio Maryja trwa!
Radio Maryja żyje! Jest dojrzałe, bo ma 20 lat i ma także
przebogate archiwum wycinków prasowych, potwarzy,
prasowego nękania, aż się chce powiedzieć, dzisiaj trzeba powiedzieć: „Panie, przebacz im”. I powiedzmy to wyraźnie – Panie, przebacz im, choć wiedzą czy – nie wiedzą, co czynią.
I te lata idą z Tobą, Ojcze Dyrektorze, bo wiesz, kiedy i co się wydarzyło, czego przybyło, co się zmieniło.
Znasz kształt włodarstwa swego. Jego wagę, jego wartość dla Kościoła i Narodu. Znają twoi współpracownicy –
ojcowie redemptoryści i osoby świeckie, wolontariuszki
i wolontariusze. Zna polska wspólnota wiary i ojczyzny.
Dlatego tu dziś jesteśmy. Biskupi, kapłani, wierni – z ojczyzny i krajów polskiego osiedlenia, bo widzę nawet tam
transparent z Berlina, z Nowego Jorku i z Jeleniej Góry
i z różnych stron napływają też życzenia, zapewnienia o
modlitwie i słowa wdzięczności za drogę tych dwudziestu
lat. Drogę Radia w służbie Prawdy, Kościoła, Ojczyzny.
W dniach rocznic chętnie spoglądamy wstecz, na godzinę początku, na wydarzenia, które wyznaczały drogę
wzrostu i rozwoju, a było to w krakowskich Łagiewnikach.
Tam, gdzie za pośrednictwem Siostry Faustyny zostało
ogłoszone orędzie o miłosiernej miłości Boga, zapadła 10
lutego 1990 roku decyzja o stworzeniu Radia Maryja.
A dzień pierwszej emisji – już przywoływany – miał miejsce w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w 1991 roku. Rozpoczął się pierwszy odcinek drogi, kiedy Radio Maryja poczęło funkcjonować jako
rozgłośnia lokalna. Uruchomiło stacje nadawcze w Toruniu i Bydgoszczy. Potem pod jednym skrzydłem gromadzono kolejne lokalne koncesje, także te, które na rzecz
nowego radia cedowały niektóre diecezje. Kolejny krok:
uzyskanie statusu nadawcy społecznego. I dlatego trzeba dziś wyraźnie powiedzieć: to nie jest radio folklorystyczne i poza prawem czy samozwańcze. Jest to radio
działające zgodnie z prawem i decyzją KRRiTV, które
otrzymało ogólnokrajową koncesję.
Pierwsza w 94 roku, ostatnia – w 2008. Czas dzieł
wyrastających z posługi radiowej: wielkiej Rodziny Radia
Maryja, Telewizji „Trwam”, także Fundacji Lux Veritatis,
także inicjatyw o charakterze gospodarczym, które napotkały taki opór. I dlatego takim chłodem zionie.
Czas budowania i umacniania swego miejsca,
szczególnie w obszarze mediów katolickich. I czas ataków. Szkalowania, prób odebrania koncesji, pomówień
i oskarżeń. Procesów. Dobrze je pamiętamy. Szczególnie ty, Ojcze Dyrektorze, którego wizerunek media laickie
odmalowywały niezmiennie czarną barwą, nie szczędziły
potwarzy i oskarżeń. Skąd się to brało? Skąd się to wciąż
bierze? Pytamy, a gdzie się podziała dziennikarska soli-
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darność? Przecież w tylu sprawach dziennikarze stoją
murem. A gdzie się podziała solidarność medialna?
Jeszcze raz powtarzam: Radio Maryja działa legalnie.
Jeden z motywów. Radio Maryja – w tym jego siła – na
swoim starcie przyjęło jasne i klarowne założenie: że będzie środkiem autentycznego społecznego komunikowania. Ważną rolę w swym programie przypisze rozmowom
ze słuchaczami, dialogowi. I lepiej dialogować w studio
radiowym niż na ulicy. Stworzy możliwości, żeby jego
współtwórcami byli sami słuchacze.
Umożliwi przekazywanie im swoich myśli, opinii, sądów. Zarówno w kwestiach dotyczących wiary – jest
przede wszystkim radiem nakierowanym na ewangeliczny przekaz. Ale także na rzeczywistość, w jakiej żyjemy,
na to, co określa się terminem: przestrzeni publicznej.
Upodmiotowieniem odbiorcy. Czego brak dla tylu mediów. Bowiem odbiorcy, radiosłuchacze czy telewidzowie
nie są upodmiotowieni, bądź tylko pozory, jak w szkle
kontaktowym. Że będzie się w tym radiu mówiło o polskim dziś. W sposób szczery, niewyreżyserowany. Spontaniczny, otwarty, nie podszyty koniunkturą lub grą pozorów. Bywało – w sposób przejaskrawiany, niekiedy nietrafny. Ale wypływający ze źródeł miłości, motywowany
troską o bieg polskich spraw, czasem bólu, czasem żalem... Różny jest zakres tych spraw, dotyczą zagadnień
moralnych, społecznych, spraw lokalnych wspólnot, to
z tego kontekstu nieraz płynęły oskarżenia w stronę Radia Maryja, która prezentowała własne spojrzenie na wiele problemów, nie ulegając tzw. poprawności politycznej.
Ponad tym hałasem, zacietrzewieniem, kłamstwem,
agresją, złą wolę, kierowanymi w stronę Radia Maryja,
jaśniały słowa Jana Pawła II, które już cytowałem i jaśnieją te słowa, które już słyszeliśmy płynące ze Stolicy
Apostolskiej, na początku Mszy Św. i błogosławieństwo
Ojca Św. Benedykta XVI. Dlatego też dziękujemy Ci błogosławiony Ojcze Święty Janie Pawle II za to świadectwa
zaufania pokładane w Radiu Maryja. Potwierdzane przy
różnych okazjach. I to jest nasz bukiet wdzięczności,
rocznicowy, jubileuszowy, kierowany w stronę Ojca Św.
Jana Pawła II i Ojca Św. Benedykta XVI.
Drodzy radiosłuchacze!
O wartości Radia Maryja wiemy najlepiej my, jego
odbiorcy, jego słuchacze. To do nas kierowana jest jego
posługa. I dlatego mamy największe prawo do jego oceny, do wyrażenia własnych opinii.
Oto pierwszy motyw tej wdzięczności. Radio Maryja
to radio modlitwy, radio liturgii. Niosą ją radiowe fale:
Jutrznia, Godzinki, Msza święta, Anioł Pański, Koronka
do Bożego Miłosierdzia, Kompleta wieczorna. W ciągu
godzin dnia przewijają się paciorki różańca, rozbrzmiewa
modlitwa. „Dzięki ci, Radio Maryja, że na drogach każdego dnia przystajesz na stacjach modlitwy.
Motyw drugi: posługa Słowa. Przepowiadanie, komentowanie, objaśnianie. Objaśnianie Słowa Bożego
i słów Pisma Świętego, w których przecież i Kościół, i my
wierni, odczytujemy świadectwo prawdy, źródło naszej
duchowej mocy.
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Nowa ewangelizacja, której służy Radio Maryja. Potrzebna, abyśmy mogli pogłębiać swoje chrześcijaństwo,
lepiej i głębiej rozpoznawać treść Pisma świętego. Przecież ci, którzy wywodzą się z mediów Gente di Spettacolo, z kół artystycznych, to często w swoim środowisku
bywają, a związani są z Radiem Maryja, izolowani. Jakby
stanowili gorszą wartość, tylko na szczęście zapracowali
już wcześniej, nikt nie może im odmówić, chociaż kariery
już nie zrobią. Motyw kolejny: towarzyszenie posłudze
papieży, którzy podejmują posługę Piotra, a więc towarzysząc pielgrzymkom apostolskim, była o tym mowa w
tym przesłaniu. Towarzyszy też Radio Maryja drogom
Kościoła polskiego. Podejmuje zagadnienia, którymi żyje.
Jest tam, gdzie się modli, naucza, pracuje, tworzy wspólnoty. W diecezjach, parafiach, zakonach... Znam dobrze
Radio Maryja. Tak mi się wydaje. Słucham go od lat. Ale
także z racji tego, że przewodniczę Zespołowi Biskupów
ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. Ten Zespół
Biskupów pięciu nie jest zespołem samozwańczym, tylko
powstał z woli Episkopatu Polski, który ceniąc ewangeliczny dorobek jest świadom także wielkiej misji, która
spoczywa na Radiu Maryja. Ta troska jest wyrazem pozytywnego nastawienia. Nie przejawiamy przecież troski
o to, co jest nam obojętne. Istnieje ponadto Rada Programowa, ze strony Episkopatu i ze strony Prowincji Redemptorystów. Stanowi ona świadectwo odpowiedzialności. Jako przewodniczący Zespołu Duszpasterskiej Troski
a także Metropolita Gdański, w skład tej Metropolii wchodzi także i Diecezja Toruńska na której terytorium, pod
duchową asystencją Jej Pasterza, Biskupa Andrzeja,
rozwija się dzieło Radia Maryja.
Motyw kolejny. Posługa Radia Maryja polskiej Ojczyźnie i Narodowi. Jego drodze tu i teraz. Przyszłości,
która z niej wyrasta. Temu, co tworzy jego duchowość,
religijność, kulturę. Wspólnotowemu i obywatelskiemu
życiu Polaków. To rozległy i wielostronny zakres. Różnorodny w formie. Dziś szczególnie potrzebny. Kiedy Polski
zda się, że ubywa, bo dwa i pół miliona młodych ludzi
przed 30. rokiem życia jest poza granicami kraju, szczególnie w Anglii, Irlandii, Szwecji. I oni są też słuchaczami,
nawet jeśli oficjalnie o tym nie mówią.
Radio Maryja swój ewangeliczny przekaz adresuje do
ludzi narodu, utrwalając tożsamość, historyczną pamięć,
dziedzictwo religijne, kulturalne, cywilizacyjne. Kod symboli i znaczeń, które potrafi odczytać i zrozumieć tylko
ten, kto się w tym narodzie ukształtował, jego istotę i ducha rozpoznał.
Radio Maryja czyni też wiele, aby postawić tamę historycznej amnezji i narodowemu nihilizmowi. To Radio
ludzi, którzy często daleko od rogatek wielkich metropolii
żyją w przyjaźni z Bogiem, we wspólnocie Kościoła, ludzie naszej ojczyzny zamieszkali gdzieś z zapadłych
wsiach, lasach, zapomniani, zharowani, umęczeni, nikomu niepotrzebni, ot takie „Moherowe berety”, które jeszcze dadzą radę dojść do Kościoła. I to z takich środowisk
– miasteczek, wsi, zamieszkanych przez tych, co zawierzyli Chrystusowi i Ojczyźnie – pochodził błogosławiony
ksiądz Jerzy Popiełuszko. Z Okopów koło Suchowoli,
która jest środkiem Europy. Jeśli kto wątpi, niech poje-
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dzie, jest kamień, który upamiętnia. Nie było słychać
przez te brawa. A Suchowola jest to środek Europy, naznaczony kamieniem wielkim. Jeśli kto wątpi, niech pojedzie. Czy w Nowym Żmigrodzie na Podkarpaciu, gdzie
pracował błogosławiony ksiądz Władysław Findysz. „Ludzie jakby II kategorii”, ludzie wiary. Ile razy można ich
spychać na margines społeczny?
Więc mówimy i też mówię już chyba szósty raz:
„Dość tej recydywy!”. „Podnieście głowy i nabierzcie ducha”. I Radio Maryja, czego chciałbym życzyć, winno
więcej dodawać ducha nadziei, radości, bo czasem odnosi się wrażenie, że się pcha w taki stan depresyjny.
Nie wiem, może się mylę, oby tak było. Co prawda trzeba
bronić Chrystusowego Krzyża, który z polskiej przestrzeni publicznej chcą usunąć janczarzy neobolszewi, która
zaczyna... Pokolenie nasze przeżyło bolszewię, więc wie,
co to jest i neobolszewia... która zaczyna podnosić głowę, jątrzyć, atakować, burzyć ład polskiego życia. Nam
trzeba budować dom, dom by był naszym domem, Kościół który jest naszym domem, naszą matką. To przecież z początkiem adwentu rozpoczynamy, z tym hasłem,
nowy rok liturgiczny, „Kościół naszym domem”.
Niech Radio Maryja przyjmie ten program jako swój.
Wiele uczyniło, by przełamać samotność swoich słuchaczy, zaprosić ich do wspólnego domu, wokół Radia, którego zwornikiem jest Chrystus. A dom to poczucie bezpieczeństwa, wspólnoty. Nasz dom, który ma tulić
i grzać, który ma być ojcem i matką. Dom. I niech na to
spotkanie wyjdzie Chrystus Odkupiciel i jego Matka. Ku
Tobie, Ojcze Dyrektorze, ku wam ojcowie redemptoryści,
redaktorzy, lektorzy, inżynierowie, pracownicy wszystkich
działów, dzięki którym Radio Maryja trwa – na Jego
chwałę, na pożytek i umocnienie wspólnoty Kościoła, naszego domu. Z Jego słów, utrwalonych po wieczne czasy
na kartach Ewangelii, wybieram te, które – sądzę – stanowią klucz do waszej postawy, do waszego radiowego
przekazu: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi”. Wnoście do wszystkich domów, tam gdzie dochodzi głos Radia Maryja, nadzieję, radość i Ducha nie gaście. I życzę najserdeczniej,
niech w najdłuższe lata, znaczone kolejnymi rocznicami
i jubileuszami fale radiowe Radia Maryja niosą to pozdrowienie, które wyraża naszą wiarę, naszą tożsamość,
naszą ojczyznę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica!
„To jest droga, idźcie nią!” Amen.
www.radiomaryja.pl [06.12. 2012]
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FILOZOFIA I JEJ PARADYGMATY
III
Przejście od paradygmatu metafizycznego do mentalistycznego nastąpiło przez wymuszenie oświeceniowe.
Sceptycyzm bowiem jest następstwem refleksji nad tym,
co w dziedzinie metafizycznej uważano za oczywiste.
Kierunek sceptyczny jest szczególnego typu refleksją.
Proces myślenia i poznania odnosi się w nim do siebie
i do swoich możliwości. W sceptycyzmie starożytnym
i kartezjańskim zakwestionowano to, co było nadzieją na
rozwiązanie wszystkich problemów filozoficznych, mianowicie poznanie istoty samego bytu. U Kartezjusza
wątpienie przybrało postać metodycznego „zinstytucjonalizowania” i zaczęło uchodzić za warunek rozumnego filozofowania. Dogmatyzm ten chciał przezwyciężyć Kant
na drodze krytyki rozumu (w myśl pytania problemowego,
co mogę wiedzieć?), a Wittgenstein w płaszczyźnie krytyki języka (w myśl pytania problemowego, co mogę zrozumieć?). Odrzucenie metafizycznej teorii bytu doprowadziło do subiektywistycznej koncepcji świadomości, w rezultacie nastąpiło przejście do teorii krytyki języka
w aspekcie jego sensu, budując w ten sposób lingwistyczny paradygmat ujmowania świata. Upadek realizmu
ludzkiego poznania nastąpił z chwilą postawienia epistemologii przed ontologią.

PARADYGMAT LINGWISTYCZNY

Teoria sensu języka precyzuje narzędzie poznawcze,
ale nie odkrywa tajemnic realnej rzeczywistości. Użyte tu
wyrażenie: „teoria sensu języka” ma charakter filozoficzny. Tak bowiem rozumie je Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951), uchodzący za prekursora paradygmatu lingwistycznego. Wypracował on bowiem
w Tractatus logico-philosophicus (tłum. B. Wolniewicz,
Warszawa 1970) filozofię języka idealnego do sensownego opisu otaczającego nas świata. Traktat został napisany w formie numerowanych tez, poruszających sprawę
stosunku myśli do „mojego” świata i mówiących o sensie
życia. „Świat jest wszystkim, co się zdarza” (1), czyli
„ogółem faktów” (1.1), my zaś myśląc, „Tworzymy sobie
obraz faktów” (2.1). Myśli wyrażamy w zdaniach (3.1),
należy zatem dokonać analizy zdań. „Istnieje jedna i tylko
jedna całkowita analiza zdania” (3.25). Pod powierzchnią
wielości form gramatycznych są utajnione formy logiczne
wspólne dla wszystkich języków. Po dokonaniu analizy
zdania obrazującego fakt, owo zdanie przybiera postać
funkcji prawdziwościowej zdań elementarnych, które są
splotem nazw. Zdanie elementarne obrazuje stan rzeczy
jako splot prostych i niezmiennych przedmiotów budujących substancję świata. Sposób łączenia się w zdanie
elementarne (struktura) jest identyczny ze strukturą stanu rzeczy. „Podmiot nie należy do świata, lecz jest granicą świata” (5.632) i „świat jest moim światem” (5.641),
„Wszystkie zdania maja równą wartość” (5.4), stąd „sens
świata musi leżeć poza nim” (6.41) (zob. W. Sady, Wittgenstein Ludwik, Powszechna Encyklopedia Filozofii,
t. 9, s.799-801).
Wittgenstein wyszedł od zdania orzekającego jako
elementarnej jednostki językowej. Na drodze analizy tej
jednostki dochodzi do uznania istnienia ontologicznie
prostych przedmiotów, różnej natury, wchodzących we
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wzajemne proste relacje, tworzących w ten sposób stany
rzeczy. Teoria języka idealnego opiera się na ontologicznej koncepcji głoszącej, że język jest lustrzanym obrazem atomicznej struktury świata rozumianego jako ogół
faktów. Podstawą wchodzącej tu w grę procedury poznawczej jest koncepcja odwzorowania, polegająca na
tym, że zdanie elementarne ma tę samą formę logiczną,
co stan rzeczy, który ją ucieleśnia. Myśli ludzkich jednostek należy ujmować jako obrazy logiczne, a to dlatego,
że na ich formę odwzorowania składa się ich struktura
logiczna. Logiczna forma zdań jest logiczną formą badanej rzeczywistości.
Wittgenstein w swoich analizach poznawczych pokazuje, że wartość logiczna zdania jest zdeterminowana
przez wartości logiczne powiązanych w nim zdań elementarnych. Wszystkie zdania empiryczne są funkcjami
prawdziwościowymi zdań elementarnych. W następstwie
tego stwierdzenia autor Traktatu omawia różnicę między
faktem a stanem rzeczy, odniesieniem nazwy a przedmiotem. W myśl bowiem idei Traktatu świat jest całością
składającą się z faktów, a nie z rzeczy. Substancję
wszystkich możliwych światów budują w całości odwieczne obiekty proste. Forma zaś tych obiektów składa
się z licznych możliwości kombinacji z innymi obiektami,
tworząc odpowiedni stan rzeczy. Fakt to realne wystąpienie stanu rzeczy, czyli zaistnienie stanu rzeczy. Każda
reprezentacja stanu rzeczy jest jego obrazem. Reprezentacja ta winna posiadać identyczną komplikację logiczną
i być izomorficzna z tym wszystkim, co reprezentuje. Obrazami, czy modelami logicznymi są zdania. Elementarne
zdanie jest modelem atomowego stanu rzeczy. Ze zdań
elementarnych można sformułować zdania typu złożonego za pomocą funkcji prawdziwościowych – logicznych
spójników. Nie są one nazwami, lecz „urządzeniami do
kombinowania”. Generują one bowiem zależności prawdziwościowe między zdaniami. Relacje logiczne między
zdaniami są redukowalne do relacji złożoności wewnętrznej (o charakterze prawdziwościowym), jakie przysługują w sposób konieczny zdaniom złożonym. Jest to
konieczność logiczna. Maja tu miejsce dwa przypadki
graniczne, pozbawione znaczenia, aczkolwiek nie są
nonsensowne tj.: tautologie, które są prawdziwe z konieczności logicznej, i sprzeczności, będące z logicznej
konieczności fałszem. Stąd prawdy logiki nie są przestrzenią, w której rozum zdobywa wiedzę o realnej rzeczywistości, a to dlatego, że znajomość tautologii to tyle,
co brak wiedzy o rzeczywistości. Tautologie prowadzą
bowiem do poprawnego myślenia w sensie formalnym,
a nie do poznania realnej rzeczywistości.
W myśl Traktatu nie istnieją zdania filozoficzne, to
jest takie wypowiedzi, które opisują istotę rzeczy lub metafizycznej struktury świata. Zamiarem Traktatu było pokazanie takiego punktu widzenia, który jest poprawny
z punktu widzenia praw logiki. Funkcją zaś filozofii jest
monitorowanie granic sensu, rozjaśnianie zdań wątpliwych na gruncie filozofii i zarazem pokazywanie, że próby analizy sensu świata i człowieka są bezprzedmiotowe.
Osiągnięcia autora Traktatu sprowadzają się do: 1) zdynamizowania tradycji atomistycznej i fundamentalistycz-
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nej; filozofia jako analiza ukrytych struktur logicznych; logiczno-metafizyczny obraz języka jako odwzorowanie logicznej struktury, 2) radykalna koncepcja filozofii spowodowała przewrót w dotychczasowych analizach w obszarze teorii języka, doprowadzając do rewizji Traktatu
w Dociekaniach filozoficznych (tłum. Bogusław Wolniewicz, Warszawa 1972). W tym studium Wittgenstein poddaje gruntownej krytyce metodę Traktatu jako zbyt dogmatyczną. Koncepcja, że sens każdego zdania jest jednoznacznie sformowany, w związku z czym istnieje tylko
wyłącznie analiza zdania, okazuje się tylko ideałem, któremu nic w rzeczywistości nie odpowiada. Następnie rezygnuje z nazwowej teorii znaczenia, gdyż znaczenie
terminu jest ustalone przez jego użycie (a nie przez reguły językowe, które weryfikując reguły podrzędne, zmierzają do nieskończoności). Nie wszystkie terminy są, czy
powinny być, precyzyjnie analizowane przez wyliczanie
koniecznych i dostatecznych warunków ich stosowania.
Domaganie się określoności sensu jest procedura niespójną. Nie istnieje absolutny standard jasności, gdyż nie
ostrość nie zawsze jest defektem.
Krytyka Wittgensteina kieruje się przeciw koncepcji
odwzorowania. Słowo nie jest pojmowane jako reprezentant przedmiotu. Ponadto nie można stwierdzić, pod jakim względem dokonuje się analizy. Zrelatywizowany zostaje założony w systemie ideał ścisłości i odpowiadającego mu języka idealnego. Filozofia języka, w odniesieniu do innych dyscyplin np. etyki, filozofii religii, ontologii,
polega na ocenie funkcjonujących w nich wyrażeń i używanych kategorii oraz na odkrywaniu nieporozumień,
które w języku maja swoje umocowanie. Zastosowanie filozofii języka np. do etyki nie prowadzi do nowych norm
ludzkich zachowań, ale do kwestionowania roli i zakresu
reguł etycznych. Filozofia nie ma charakteru poznawczego. Nie ma wiedzy filozoficznej, nie istnieją bowiem
twierdzenia filozoficzne. W filozofii nie ma miejsca na teorie, gdyż obracamy się tu wokół własnej gramatyki, badając jedynie reguły używania terminów, które znamy. Problemy filozoficzne jawią się na drodze pogmatwania reguł językowych. Ma to miejsce np. w przypadku rzutowania gramatyki wyrażeń jednego typu na gramatykę innych klas znaczeniowych np. gramatyka w odniesieniu
do „szpilki” na gramatykę dla „bólu”. Względnie rzutowanie norm reprezentacji rzeczywistości na rzeczywistość
i myślenie, utrzymując, że stoimy przed koniecznością
metafizyczną w świecie. Tu Wittgenstein jeszcze bardziej
odszedł od filozofii przedmiotu niż Kant. U Kanta filozofia
jest bowiem krytyką rozumu, natomiast u Wittgensteina –
krytyką języka. Nowością tu jest to, że w objaśnianiu myśli Wittgenstein przechodzi od świadomości do języka jako medium eksplikacji. Traktat bowiem głosi:
Cały jej sens [tej książki – N.H.] można by ująć w takie oto
słowa: Co się w ogóle da powiedzieć, da się jasno powiedzieć;
o czym zaś nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Książka
zmierza więc do wytyczenia granic myśleniu, albo raczej – nie
myśleniu, lecz wyrazowi myśli. Chcąc bowiem wytyczyć granice
myśleniu, musielibyśmy móc pomyśleć obie strony tej granicy
(musielibyśmy więc móc pomyśleć to, czego się pomyśleć nie
da). Granicę wytycza się tylko w języku, a co leży poza nią, będzie po prostu niedorzecznością (Traktat…, Przedmowa).

Filozof królewiecki wytyczył granice między tym, co
możemy poznać, a tym, co niepoznawalne. Autor Traktatu nawiązuje w tej sprawie do Kanta, ale w kwestii tego,
co możliwe do pomyślenia, i co niemożliwe. Okazuje się,
że nie możemy pomyśleć tego, co się nie daje pomyśleć.
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Musimy zatem przejść na płaszczyznę języka jako wyrazu
myśli i tu przeprowadzić granicę między tym, co daje się
powiedzieć sensownie, a tym, co jest niedorzecznością.
Tezy i pytania jakie formułowano w kwestiach filozoficznych są w większości nie fałszywe, lecz niedorzeczne. Stąd też
na pytania tego rodzaju nie możemy w ogóle odpowiedzieć,
lecz jedynie stwierdzić ich niedorzeczność. Pytania i tezy filozofów polegają przeważnie na tym, że nie rozumiemy logiki naszego języka. […]. Nic też dziwnego, że najgłębsze problemy
nie są właściwie żadnymi problemami (Traktat…, 4.003).

Na innym miejscu swego studium autor pisze:
Poprawna metoda filozofii byłaby właściwie taka: nie mówić
nic poza tym, co da się powiedzieć, czyli poza zdaniami nauk
przyrodniczych, a więc nic poza tym, co z filozofią nie ma nic
wspólnego; gdyby potem ktoś chciał powiedzieć coś metafizycznego, wykazać mu, że pewnym znakom swoich zdań nie
nadał żadnego znaczenia. Byłaby to dla niego metoda niezadowalająca – nie miałby poczucia, że uczymy go filozofii, ale
byłaby to jedyna metoda ściśle poprawna (6.53).

W filozofii Kanta takie problemy, jak istnienie Boga,
uchodzą za niemożliwe do rozstrzygnięcia i przekraczają
naszą zdolność poznawczą. Natomiast w rozważaniach
Wittgensteina problemy te uchodzą już za niedorzeczne,
a całej filozofii przypisuje się cechę bezsensowności.
Granicę między wypowiedzią niedorzeczną a zdaniem
sensownym można jeszcze rozumieć mentalistycznie:
tak, jak gdyby krytyka języka była środkiem pomocniczym objaśniania myśli (język wyrazem myśli). Radykalnym odejściem od paradygmatu mentalistycznego stała
się teza: „Myśl jest to zdanie sensowne” (4). Myślenie
jest mówieniem, a czego nie możemy powiedzieć, nie
możemy też pomyśleć. Stąd zwrot w kierunku krytyki
sensu jest zarazem zwrotem w kierunku krytyki języka.
Jawi się tu sceptycyzm o wiele bardziej radykalny niż
w starożytności i w czasach nowożytnych (nowa forma
oświecenia). Wówczas bowiem zdecydowanie ufano samemu językowi, a wątpienie odnoszono do poznawalności przedmiotów (zob. Herbert Schnadelbach, Filozofia,
w: Filozofia. Podstawowe pytania, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1995, s. 93). W przypadku zaś paradygmatu lingwistycznego walor sensowności zdań rozstrzyga o ich prawdziwości czy fałszywości (tamże). Taka
właściwość zdań jest możliwa nie w filozofii, gdyż tu zakwestionowano walor sensu języka, poddając go krytyce,
lecz w naukach szczegółowych.
Wittgenstein wczesny, znany z Traktatu…, analizując
krytykę języka, opierał się na logice formalnej. Natomiast
Wittgenstein późny, znany z Dociekań filozoficznych,
przeszedł na płaszczyznę języka potocznego jako ostatecznego i fundamentalnego medium wszelkich objaśnień filozoficznych. „Mimo to w alternatywie »język formalny czy język potoczny« – zdaniem Herberta Schnadelbacha – kryje się fundamentalny problem całej filozofii
analitycznej: jej własnych podstaw” (tamże, s. 94).
Filozofia krytyki języka, jako paradygmat lingwistyczny, niczego nie wyjaśnia, gdyż nie jest ona teorią przedmiotu, lecz refleksją metateoretyczną. Podobnie i filozofia
świadomości, zwana paradygmatem mentalistycznym,
nie jest w stanie czegokolwiek wyjaśnić w obrębie otaczającego nas świata i całego kosmosu, a to dlatego, że
punktem wyjścia tej dyscypliny nie jest świat realny, lecz
mentalność człowieka. Jedyną zaś dziedziną, wyjaśniającą wszystko, co istnieje, jest empiryczno-intelektualistyczna i pluralistyczno-teocentryczna filozofia kla£
syczna, zwana paradygmatem metafizycznym.
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KREACJONIZM I JEGO ODMIANY
I
1. Pojęcie kreacjonizmu
Jedną z podstawowych prawd teologicznych podawanych przez Kościół do wierzenia, a opartych na Piśmie
św., jest nauka o stworzeniu świata, życia i człowieka,
zwana czasem kreacjonizmem. Wyraża ją dogmat mówiący, że Bóg Wszechmogący i Osobowy stworzył świat
z nicości. Twierdzenie to oparte na tekstach biblijnych
wyraża myśl, że istnieje Bóg, który jest przed i ponad
wszystkim, od Niego wszystko zależy, a przy stwarzaniu
świata, łącznie z czasem, nie posłużył się żadną uprzednią materią. Idea kreacji oznacza więc całkowitą zależność od Boga. Stwarzanie jest aktem Wszechmocnym,
ale zarazem wolnym, dziełem motywowanym miłością
rozumnej Osoby. Zależność bytów od Stwórcy nie zanika, byty te są przezeń ustawicznie utrzymywane w ist1
nieniu i działaniu .
Słowo kreacjonizm pochodzi od łacińskiego wyrazu
creatio, co oznacza tworzenie. Kreacjonizm w ujęciu filozoficznym jest to pogląd, według którego świat został
stworzony przez Boga, bóstwo i jest wynikiem zamierzonego i wolnego aktu stwórcy. Według chrześcijańskiej
koncepcji kosmogenicznej „świat został stworzony z ni2
cości przez Boga” .
Kreacjonizm jest jednym ze sposobów tłumaczenia
dynamicznych aspektów rzeczywistości. Drugim sposobem jest ewolucjonizm. Kreacjonizm i ewolucjonizm są
jedynymi wzajemnie wykluczającymi się ujęciami powstania świata, życia i człowieka. Krytyka jednego z nich
jest argumentem na rzecz drugiego.
Kreacjonizm jest poglądem filozoficznym, głoszącym
tezę, że rzeczywistość – zarówno materialna jak i duchowa – wywodzi się z Bożej kreacji, że została stworzona przez Boga, będącego bytem osobowym i transcendentnym oraz egzystuje według wyznaczonych przez
niego praw natury i pod stałą kontrolą Boskiej opatrzności. Według kreacjonizmu powstanie świata było wynikiem zamierzonego, udanego i szczególnego aktu
Stwórcy, nieuzależnionego od uprzedniego istnienia materii. W tym ujęciu Bóg dał początek i materii, i uformo3
wanym z niej bytom .
Pogląd ten przeciwstawia się: po pierwsze – materializmowi, który Boga w ogóle odrzuca. Uznaje tylko odwieczną materię jako jedyną rzeczywistość, istniejącą
samą z siebie od wieków, po drugie – dualizmowi genetycznemu, głoszącemu, że Bóg i materia są odrębnymi,
odwiecznie istniejącymi bytami, w związku z czym Bóg
może być co najwyżej budowniczym świata, ale nie jego
Stwórcą; po trzecie – monizmowi panteistycznemu, głoszącemu emanujące bóstwo jako przyczynę sprawczą
różnorodności bytów, po czwarte – ewolucjonizmowi globalnemu jako wszechogarniającej zasady rozwoju rzeczywistości od jej stanu pierwotnego do rozlicznych
i różnorodnych form obecnych przyrody nieożywionej
4
i ożywionej, w tym także człowieka i świata kultury .
Z pojęciem kreacjonizm łączy się ściśle termin „stwarzanie”, oznacza on początek przez nagłe pojawienie się
w złożonej postaci, co znaczy, że wszystkie zorganizo-
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wane byty są stwarzane, to jest wyposażone od początku
swego istnienia we wszystkie swoje cechy. W ujęciu biblijnym termin ten oznacza bezpośrednie działanie Boże
5
w powstawaniu Wszechświata . Pojęcie „stwarzanie”
różnie jest określane: np. stworzyć to znaczy powołać do
bytu, stworzyć to znaczy zrobić coś z niczego, stworzyć
to znaczy dawać istnienie. Według chrześcijańskiej koncepcji filozoficznej przyjmuje się, że stworzenie (kreacja)
to nadanie rzeczy istnienia z uprzedniej nicości podmiotowej (brak jakiegokolwiek podłoża). Ważne jest nadto
określenie relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. Relacja Stwórcy do stworzeń jest wyłącznie myślna, natomiast pojawiające się byty zależą realnie od Stwórcy,
gdyż od Niego otrzymują istnienie. Kreacjonizm uznaje
realność Boga i świata. Bóg jest tylko przyczyną sprawczą (dynamiczną i wzorcową), a nie jest przyczyną materialną czy formalną świata. Stworzenie nie dokonało żadnej przemiany w Bogu. Nie jest ani rozwojem Boga, ani
rodzeniem świata przez Boga. Bóg nie ma do świata
żadnej realnej relacji, tylko logiczną. Świat natomiast do
6
Boga jest w relacji transcendentalnej (koniecznej) . Niezwykle mocno podkreśla się w ramach kreacjonizmu, że
świat został stworzony z niczego (ex nihilo) oraz pod7
trzymywany jest w swoim istnieniu (creatio continua) .
Dla przyrodników kreacja (stwarzanie) to po prostu
„zjawisko przemiany jednych cząsteczek elementarnych
8
w drugie” . Jest to tym samym podstawowa własność
przyrody. Nieco inaczej do kwestii kreacji podchodzi się
w ujęciach pozaempirycznych. I tutaj można wymienić
cztery najbardziej charakterystyczne postawy.
Pierwsze podejście do kreacji ma źródło w propozycji
Heraklita z Efezu. Heraklit wytworzył doktrynę podobną
do jońskiej – i on szukał „arche” i znalazł ją w innym
jeszcze rodzaju materii, w ogniu. Uważał on, że kosmos
jest stwórcą wszystkiego; materia posiada własność kreacyjną i sprawczą: „Tego świata jedynego i tego samego
świata wszechrzeczy nie stworzył ani żaden z bogów, ani
żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wiecznie żyjącym
9
ogniem zapalającym” . Tak więc kosmos jest wieczny,
a jego historię stanowią nieskończenie powtarzające się
cykle powstawania i zaniku materii. Ogień staje się morzem, powietrzem, ziemią i znów z powrotem ogniem.
Drugi nurt jest związany z typem myślenia charakterystycznym dla Arystotelesa. Pojawienie się czegokolwiek jest zdeterminowane czterema przyczynami: przyczyna formalna wyjaśnia, dlaczego rzeczy są takie jakie
są; przyczyna sprawcza – dlaczego coś się zdarzyło;
przyczyna celowa – w jakim celu coś się dzieje; a przyczyna materialna wskazuje tworzywo, z którego powstała
nowa rzecz. A więc dla Arystotelesa istnienie świata zależy od przyczyny celowej. Co więcej, uważa on, że jeżeli
wszystko, co się porusza, musi być przez coś poruszane,
a czynnik ruchu albo musi być z kolei sam przez coś poruszany, albo nie i jeżeli jest przez coś innego poruszany, to musi być jakiś pierwszy czynnik ruchu, który by nie
był już przez inny poruszany, musi poruszać się sam
przez się. Oczywiście ów pierwszy czynnik ruchu, pierwszy motor, stanowi dla Arystotelesa rację uzasadniającą
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pojawianie się zmiennych rzeczy: wywołuje ruch wieczny
w nieskończonym czasie. Św. Tomasz z Akwinu nadał
temu pierwszemu motorowi inny sens. Dla niego jest to
Bóg chrześcijański. Najwyraźniej widać to w jego argu10
mencie „z ruchu” za istnieniem Boga .
Trzeci nurt wyraża się w ujęciach Platona, który uważał, że świat musiał być stworzony z czegoś, musiała istnieć materia, z której został zrodzony. Jest zrodzony, bo
jest widzialny, dotykalny i posiada ciało. Utrzymuje się,
że to, co zrodzone, musi pochodzić od jakiejś przyczyny.
Materia obok Demiurga i idei była trzecią przyczyną świata: obok sprawczej i celowej była przyczyną materialną.
Znaleźć Twórcę i Ojca tego całego Wszechświata jest
wielkim według niego przedsięwzięciem, lecz gdy się Go
odkryje, jest niemożliwe objawić Go wszystkim. Stwórca
sprawił, że ten świat się narodził i był dobry, ponieważ
Bóg chciał, aby wszystko było dobre, a nie było żadnego
zła. Dlatego ujął cały zasób rzeczy widzialnych, które nie
były w stanie pokoju, lecz w bezwładnym i chaotycznym
ruchu i wyprowadził je z nieporządku, dlatego uważa, że
kosmos, czyli porządek, powstał dzięki Demiurgowi
z chaosu. Platońskie rozumienie kreacji należy traktować
11
jako porządkowanie .
Czwarty nurt jest związany z koncepcją św. Augustyna z Hippony, w której prawdę o stworzeniu umieścił
w kontekście szeroko pojętej idei ewolucji. Przyjmował
on, że Bóg stworzył wszystko w jednym momencie, ale
nie w ostatecznie ukształtowanym stanie, lecz w formie
potencjalnej. Niemniej jednak w odpowiednich warunkach te rzeczy stworzone w formie potencjalnej mogą się
przekształcać tak, aby osiągnąć swój ostateczny kształt.
Tak więc Bóg stworzył świat brzemienny przyczynami
przyszłych bytów. Akt stwórczy Boga obejmuje wszystko,
co uzewnętrznia się w rzeczywistości i nie istnieje nic, co
nie byłoby zależne od woli Stwórcy. Stwórca jest bowiem
12
przyczyną i racją wszystkiego .
Wszelako samo pojęcie stworzenia nastręcza i nastręczało rozumowi ludzkiemu dużo trudności. Człowiek
bowiem na świecie spotyka się wyłącznie z takim sposobem powstawania rzeczy, w którym dany byt kształtuje
się z jakiegoś już uprzednio istniejącego tworzywa. Nigdy
nie spotykamy wypadku, by coś powstało całkowicie
z nicości. Stąd też powstanie rzeczy z całkowitej nicości
jest dla człowieka doświadczalnie niedostępne. Nic więc
dziwnego, że i pojęciowe zgłębienie tej treści jest najeżone trudnościami. Stąd też w wyrażeniach językowych
nawet samo słowo stworzyć jest używane w sensie dość
szerokim, np. mówi się o kreacjach kardynalskich, o kreacjach w dziedzinie artystycznej itp. Jednakże pojęcie
stworzenia ma również swoje znaczenie techniczne, ści13
słe, naukowe .
Stwarzanie, podobnie jak inne pojęcia metafizyczne
(np. w systemie św. Tomasza, św. Augustyna), jest
przedmiotem abstrakcyjnym, mającym cechę analogiczności. Analogia polega na tym, że pojęcie orzeka o różnych przedmiotach przezeń oznaczonych ze względu na
rację częściowo tę samą, częściowo nie. Pojęcie „kreacja” orzeka zatem o każdym swoim desygnacie zarówno ze względu na tę samą rację, gdyż stwarzanie czegoś
z niczego oraz podtrzymywanie w istnieniu jest racją
orzekania pojęcia „stwarzanie” w odniesieniu do każdego
bytu, jak i ze względu na nie tę samą rację, gdyż stwarzanie inaczej ma się np. w odniesieniu do duszy ludzkiej, a inaczej do Wszechświata. Z metodologicznego
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punktu widzenia stwarzanie rozumiane filozoficznie trzeba zaliczyć do pojęć teoretycznych w tym sensie, że nie
odnosi się ono do własności dających się zaobserwować
(zmysłami, przyrządami), ale też można je scharakteryzować jako uteoretyczniające obserwacje. Jest ono niejako wypadkową teorii (założeń filozoficznych) i obserwacji,
uformował je bowiem z jednej strony przyjęty system teo14
retyczny, a z drugiej obiektywnie istniejący świat .
Rezultatem aktu stwórczego jest jakby przejście bytu
z nicości do istnienia, czyli przejście z dziedziny możliwości do krainy rzeczywistości. Z jednej strony jest więc
nicość, a z drugiej byt rzeczywisty. Przy definicji więc aktu stwórczego można zaakcentować bardziej to jeden, to
drugi moment. Definicja klasyczna aktu stwórczego
brzmi: „Akt stwórczy jest utworzeniem rzeczy, co do całej
15
jej substancji” . Definicja ta uwzględnia przede wszystkim
kres całej czynności stwórczej. Wszystko, co dana rzecz
posiada i czym jest – zawdzięcza ona czynności stwórczej. Nic z rzeczy, która bytuje mocą aktu stwórczego, nie
istniało przedtem, zanim akt stwórczy się dokonał.
Powszechniejsza i najwięcej znana forma definicji aktu stwórczego kładzie nacisk na punkt wyjścia, którym
jest nicość: „Creatio est productio rei ex nihilo sui et su16
biecti” . Akt stwórczy jest utworzeniem rzeczy z nicości,
tak co do materiału, z którego jest zrobiona, jak i co do
formy, którą posiada. Aczkolwiek definicja ta przez swój
punkt wyjścia (nicość) jest negatywna, jednak dobrze
podkreśla istotne elementy aktu stwórczego. A oto poszczególne jej wyrażenia, które przedstawia wyżej cytowany autor: pierwsze z nich to productio – oznacza utworzenie, ukształtowanie. Tworząc coś lub nadając nowy
kształt rzeczy, wyprowadza się nową formę. I to formę
substancjalną lub przypadłościową. Wprowadzenie nowej formy substancjalnej do już istniejącej materii nazywa się rodzeniem. Wprowadzenie nowej formy przypadłościowej przybiera różne nazwy w zależności od przypadłości, która ulega zmianie, np. jeżeli zmienia się jakość, czynność zwie się odmianą, gdy zmianie ulega
ilość, ma się do czynienia ze wzrostem itd. We wszystkich tych wypadkach istnieje jednak przedtem tzw. materia pierwsza, w której zmiana się dokonuje. Do tej kategorii należą wszystkie przemiany, jakie zdarzają się
wśród stworzeń. Akt stwórczy atoli nie jest żadną z takich
przemian. Jest czynnością tworzenia całkiem odrębną.
Kolejne wyrażenie – rei (rzeczy) – oznacza, że stworzone mogą być tylko rzeczy samodzielnie istniejące. Takimi
zaś są jedynie substancje. One tylko bytują w sobie
i samoistnie. I dlatego tylko substancje mogą być przedmiotem aktu stwórczego i tylko one są właściwym jego
rezultatem. Przypadłości nie mają samodzielnego istnienia, ale współistnieją w substancji. Dlatego są raczej
współstwarzane niż stwarzane. W następnym wyrażeniu
– ex nihilo (z nicości) – jako kres wyjściowy podana jest
nicość. Przy czym nie jest to nicość absolutna, gdzie nie
ma nawet przyczyny sprawczej, gdyż w takiej nicości absolutnej akt stwórczy z powodu braku przyczyny, nie
mógłby się dokonać. Nicość więc, o którą tutaj chodzi,
suponuje w każdym razie istnienie przyczyny sprawczej
i tylko przyczyny sprawczej. Następnie trzeba pamiętać,
że nicość wspomniana w definicji nie spełnia roli jakiejś
przyczyny materialnej, jakiegoś tworzywa, z którego by
się rzecz kształtowała. Nicość nie jest materiałem, który
by służył do formowania rzeczy. Nicość w definicji określa negatywnie właśnie brak wszelkiego materiału. Okre-
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ślenie „z nicości” oznacza też wykluczenie ewentualności, w której rzecz powstałaby ze substancji stworzyciela.
Akt stwórczy nie jest emanacją. Inne wyrażenie – sui (nie
z siebie) – stwierdza, że rzecz, która zostaje stworzona,
nie istniała, ponieważ gdyby już istniała, nie byłoby potrzeby, aby dopiero powstała. Tym sposobem podkreślony zostaje moment zachodzący przy każdym tworzeniu,
że nie ma jeszcze dzieła, które dopiero powstaje. Ostatnie wyrażenie to – et subiecti (ani z żadnego tworzywa).
Ta precyzacja wyłącza spośród wszystkich czynności
twórczych takie, które są ponadto czymś więcej, bo są
równocześnie stwórczymi. Przy akcie stwórczym nie ma
żadnego tworzywa, z którego by rzecz powstała. Nie ma
żadnego materiału ani żadnego podłoża, które by stanowiło punkt zaczepienia przy stwarzaniu. Tak więc przy
akcie stwórczym rzecz zostaje wyprowadzona pod każdym względem z nicości dzięki czynności przyczyny
sprawczej. Właściwe określenie „z nicości” oznacza tylko
następstwo rzeczy samej po nicości. Na skutek aktu
17
stwórczego rzecz po prostu od razu poczyna istnieć .
Z definicji stwarzania wynika, że stwarzać może tylko
Bóg, ponieważ stwarzanie wymaga mocy nieskończonej.
Istnieje bowiem prawo, że im większa możność bierna,
tym większy musi być akt, czyli przyczyna sprawcza, do
jej zrealizowania. Graniczną możnością bierną jest nicość. Do zrealizowania bytu z nicości potrzebna jest moc
nieskończona. Taką moc posiada tylko Bóg. A zatem
stworzenie nie może nawet pośredniczyć w stwarzaniu,
18
to tym bardziej samo stwarzać .
Jak wskazano wyżej, akt stwórczy jest charakterystyczną czynnością Boga. Każde działanie Boga musi
być uzasadnione i obdarowane regułami mądrości Bożej.
Każda zresztą czynność rodzi się z jakiegoś podłoża i ku
czemuś zmierza. W pierwszym wypadku jest mowa
o motywie, który w jakiś sposób sprawia, że czynność się
dokonuje. W drugim wypadku chodzi o jakiś cel, który
przez daną czynność ma być osiągnięty. W obydwu wypadkach jednak chodzi zasadniczo o tę samą rzecz.
Trzeba bowiem uzasadnić, dlaczego działacz działa.
W zagadnieniu, jaki porusza ta praca, pytanie opiewa: dlaczego Bóg przystąpił do stworzenia? Jaki był motyw aktu
stwórczego Boga? Jaka była celowość aktu stwórczego?
Jest rzeczą oczywistą, że bezpośrednim rezultatem
aktu stwórczego Boga było zaistnienie bytów i to musiało
być objęte zamiarem Stwórcy, czyli przyszłe zaistnienie
stworzeń mieściło się w intencji Boga. Jednak oprócz tego był jeszcze głębszy i ostateczny motyw stworzenia,
którym jest wewnętrzna chwała Boża. Dogmat wiary na
ten temat brzmi: „Wewnętrzna dobroć Boża, czyli obiektywna chwała Boża, która jest równocześnie wewnętrzną
chwałą formalną, była ostatecznym motywem dla Boga,
19
by w sposób wolny powołać świat do istnienia” .

2. Rodzaje kreacjonizmu
Pojęcie stworzenia mocno związane jest z ujęciem
biblijnym z opisem zawartym w Księdze Rodzaju. Jednak
kreacjoniści rozróżniają całkowicie różne odmiany kreacjonizmu i reprezentują różne stanowiska. Kreacjonizm
współczesny występuje w postaci: po pierwsze – kreacjonizmu religijnego, zwanego także biblijnym lub teologicznym, po drugie – kreacjonizmu filozoficznego, zwanego kreacjonizmem ewolucjonistycznym, po trzecie –
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kreacjonizmu naukowego, zwanego także przyrodni20
czym .

2.1. Kreacjonizm teologiczny
Myśl kreacjonistyczna w ścisłym tego słowa znaczeniu, głosząca ideę kreacji, czyli stworzenia jako twórczego aktu Boga – dokonanego mocą Bożą z niczego
i w czasie – wywodzi się z tradycji biblijnej, przede
wszystkim starotestamentalnej tradycji judejskiej i nowo21
testamentowej tradycji chrześcijańskiej . W pierwszych
słowach Pisma świętego: „Na początku Bóg stworzył
niebo i ziemię (Rdz 1,1)” są zawarte trzy stwierdzenia:
wieczny Bóg dał początek temu wszystkiemu, co istnieje
poza Nim; tylko On jest Stwórcą (czasownik „stwarzanie”– w języku hebrajskim bara-ma zawsze jako podmiot
Boga); całość tego, co istnieje (wyrażona formułą „niebo
22
i ziemia”) zależy od Tego, kto daje jej istnienie .
Idea stworzenia występuje w tradycji elohistycznej,
jahwistycznej i kapłańskiej Pisma Świętego. Cała tradycja żydowska zrozumiała opis Mojżeszowy w sensie
stworzenia z nicości. Ta myśl o powołaniu wszystkiego
przez Boga z nicości jest w ogóle podstawową prawdą
religii starotestamentalnej. Jedynie ten dogmat prawdziwie ustawia człowieka wobec Boga. Dlatego to myśl
o Bogu Stwórcy występuje mniej lub więcej wyraźnie
w wypowiedziach prorockich, w aforyzmach mędrców,
23
w poetyckiej mowie psalmów . Szczególnie interesujące
jest stwierdzenie zawarte w Księdze Psalmów: „Słowem
Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego
całe wojsko ich. Bo On rzekł – i stało się, On rozkazał –
i stanęło” (Ps 33,6-9). W tzw. księgach deuterokanonicznych Septuaginty, pochodzących z czasów hellenistycznych, występuje nawet wyraźne stwierdzenie powołania
przez Boga bytów z niczego: „Proszę cię, synu, spojrzyj
na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na
nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg” (2
Mch 7,28). Św. Paweł napisał później – w księgach nowotestamentalnych – o Bogu jako tym, „który to, czego
nie ma, powołuje do bytu” (Rz 4,17), a autor listu do Hebrajczyków zaznaczył, że „światy zostały ukształtowane
słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze
świata zjawisk” (Hbr 11,3). Według św. Pawła dzięki dziełom stworzenia Bożego, tj. powołanej do bytu przyrody
„niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc
i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane
w dziełach i poznane umysłem” (Rz 1,20). Nowy Testament objawia też, że Bóg stworzył wszystko przez odwieczne Słowo: „Na początku było Słowo i Bogiem było
Słowo...Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się
nie stało” (J 1,1-3); „W nim zostało wszystko stworzone;
i to co w niebiosach, i to co na ziemi... Wszystko przez
Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed
wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1,16-17).
Oryginalna i ortodoksyjnie biblijna myśl kreacjonistyczna, zarówno starotestamentalna jak i nowotestamentalna, reprezentowana przez teologię i filozofię
wczesnochrześcijańską, rozwinięta została przez Ojców
Kościoła przede wszystkim apologetów, a potem także
późniejszych myślicieli i pisarzy Kościoła. Według apologetów tylko Bóg istnieje wiecznie, a świat jest wynikiem
twórczego aktu Boga, stanowiąc zarazem dowód jego
24
egzystencji i twórczej mocy .
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Na stanowisku Bożej kreacji świata powstałego z niczego stał Orygenes. Taki sam pogląd reprezentował
Tertulian i inni Ojcowie Kościoła Zachodu i Wschodu.
Najpełniej rozwinął wczesnochrześcijańską myśl kreacjonistyczną święty Augustyn, który głosił, że świat nie tylko
został stworzony przez Boga w czasie i z niczego wedle
odwiecznie istniejących w Bogu idei, w związku z czym
uważał Boga jako jedyną przyczynę sprawczą świata, ale
także nadal go stale stwarza, zachowuje w istnieniu i nim
kieruje. Bóg jest zatem twórcą, zachowawcą i rządcą
25
świata .
Elementy myśli kreacjonistycznej występowały także
w średniowiecznej filozofii arabskiej, a szczególnie u AlFarabiego, który określił świat jako byt przygodny, nie
posiadający racji swego istnienia w sobie samym, lecz w
Bogu, który go stworzył. Kreacjonizm reprezentowany był
szeroko w chrześcijańskiej myśli teologicznej i filozoficznej średniowiecza. Na stanowisku kreacjonistycznym stała większość najznakomitszych średniowiecznych filozofów chrześcijańskich, a wśród nich Piotr Abelard, który
nawiązywał do objawienia Bożego, Bernard z Clairvaux,
który twierdził, że Bóg stworzył świat dobry, św. Anzelm,
głosił naukę o stworzeniu świata przez Boga z niczego,
św. Bonawentura, który podkreślał twórczość Bożą z niczego, a wreszcie Roger Bacon, który w swych poglą26
dach kreacjonistycznych nawiązywał do Augustyna .
Chrześcijańską myśl kreacjonistyczną podjął w duchu
wiary i rozumu dominikanin Albert Wielki, a rozwinął jego
znakomity uczeń i następca, największy filozof i teolog
chrześcijański średniowiecza, św. Tomasz z Akwinu.
Według niego jedynym bytem koniecznym, istniejącym z
siebie i przez siebie, jest Bóg, natomiast wszystkie inne
to byty zależne, stworzone przez Boga. Twierdził św.
Tomasz – w ślad za Augustynem– że Bóg stworzył świat
z niczego i w czasie. Bóg według niego jest nie tylko
przyczyną sprawczą świata, ale także jego rządcą, interesując się światem również po stworzeniu, rządzi więc
nim i opiekuje się nim oraz zachowuje prowidencjonalnie
w istnieniu i jest w nim obecny, w związku z czym można
27
mówić o immanencji Bożej w świecie . Kreacjonistami
byli również przedstawiciele skotyzmu, a także krytycyzmu średniowiecznego, którzy choć krytykowali różne
poglądy kosmologiczne tomizmu, to jednak jednoznacznie podnosili ideę Bożej kreacji świata. Duns Szkot np.
chociaż dowodził przewagę wiary nad rozumem, ale zaliczał do nauki niektóre tezy teologiczne, jak ta, że istnieje
Bóg i że jest jeden, a nawet jak ta, bardziej sporna, że
28
stworzył świat z niczego . Pomimo zmieniającego się
pod wpływem rozwoju nauk przyrodniczych dotychczasowego, opartego w większości na arystotelizmie, obrazu
świata, jak również nabierających popularności nurtów
naturalistycznych i racjonalistycznych w filozofii oraz tendencji emancypacyjnych nauk, a także rozwijającego się
w dobie oświecenia materializmu i ateizmu – wielu najznakomitszych uczonych owych czasów opowiadało się
za wiarą w Boga i Bożą kreację świata, nie mówiąc już
o tym, że kręgi fideistyczno-katolickie, prawosławne i protestanckie nadal stały niezachwianie na gruncie kreacjonizmu. Dominującym poglądem stał się w tej epoce deizm, który choć odnosił się krytycznie do metafizyki, Kościoła i religii, a nawet poddawał w wątpliwość Objawienie, to jednak nie podważał podstawowego kanonu
chrześcijańskiego świata – poglądu, jakim była wiara w
istnienie Boga i Bożą kreację świata. Za kreacjonizmem
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opowiadali się też uczeni i filozofowie czasów oświece29
nia, jak John Locke, Karol Linneusz i inni .
W XIX i XX wieku cechą charakterystyczną był olbrzymi rozwój wszelkich dziedzin nauki. W pierwszej połowie XIX w. zrodziła się i upowszechniła teoria ewolucji,
która w XX w., pomimo trwającej krytyki, przybrała postać
ewolucjonizmu globalnego (radykalnego), który stał się
osobliwym wyzwaniem dla chrześcijańskiej myśli kreacjonistycznej oraz biblijnej wersji stworzenia. Trendy
zmierzające do sprowadzenia teologii do sfery wiary, zainicjowane przez Kartezjusza, D. Hume'a oraz I. Kanta,
rozwinęły się intensywnie w XIX w. Szczególną rolę odegrały tutaj takie kierunki, jak idealizm i pozytywizm jako
niezwykle wpływowy kierunek filozoficzny, krytycznie
ustosunkowany do religii i metafizyki, oraz materializm
dialektyczny i historyczny, zapoczątkowany przez Karola
Marksa, który wywarł olbrzymi wpływ na umysłowość
ludzką czasów współczesnych. Później powstał egzystencjalizm, a z początkiem XX w. – fenomenologia. Kierunki te również wywarły swój duży wpływ na umysło30
wość współczesną .
Jednakże pomimo nadal rozwijającej się w XIX w.
wiedzy przyrodniczej i humanistycznej oraz jej nachyleń
sekularyzacyjnych, jak również mnożących się nurtów filozoficznych, niesprzyjających myśli religijnej, idea kreacjonistyczna niepodzielnie dominowała wówczas w środowiskach wyznaniowych wszystkich orientacji chrześcijańskich, katolickich, protestanckich i prawosławnych,
a także w teologii i filozofii chrześcijańskiej. Kreacjonizm
stanowił wszak zasadniczy kanon doktryny wiary i orientacja wyznaniowa nie rezygnowała z idei Boga-Stwórcy.
Dużą rolę w ugruntowaniu filozofii chrześcijańskiej odegrał zapoczątkowany w połowie XIX w. przez papieża
Piusa IX neoscholastycyzm, który od czasów papieża
Leona XIII przybrał postać neotomizmu, stanowiącego
dostosowaną do nowych czasów doktrynę teologiczną
31
i filozoficzną św. Tomasza z Akwinu .
Wszystko to nie pozostało bez pozytywnych wpływów
na chrześcijańską myśl kreacjonistyczną, co nie oznaczało, że w tej dziedzinie nie dochodziło do przewartościowań. Tak się działo, ale zasadnicza idea BogaStworzyciela pozostała nietknięta. Przede wszystkim zinterpretowany geocentrycznie przez średniowiecze biblijny obraz świata, sytuujący Ziemię jako nieruchome centrum poruszających się wokół niej sferycznie ciał nieba,
nie wytrzymał próby czasów nowożytnych i rozwijających
się nauk przyrodniczych, zwłaszcza astronomicznych.
Obraz ten, podtrzymywany przez Kościół, a także przez
niektórych przedstawicieli reformacji, został w nowożytności odrzucony przede wszystkim przez odkrycia Mikołaja Kopernika. Odkrycia te jednak uderzyły nie tyle w
kosmologię biblijną, ile raczej w średniowieczny obraz
świata, wykreowany przez filozofię chrześcijańską pod
wpływem niektórych kierunków antyku. Dlatego nie dziwi
przeto fakt, że chrześcijańska myśl kosmologiczna i kreacjonistyczna czasów nowożytnych musiała z konieczności dostosować się do nowej wizji świata, zgodnej ze
stanem rzeczywistości, prezentowanej przez nauki przyrodnicze, nienaruszającej zresztą idei Boga-Stworzyciela
i biblijnej idei stworzenia. Z jednej strony oczom człowieka ukazał się większy i wspanialszy, ujęty w nowe konfiguracje obraz kosmosu, a z drugiej wyłoniły się nowe
tendencje interpretacyjne, odnoszące się do dotychcza32
sowego biblijnego orędzia kreacjonistycznego .
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Osobliwym wyzwaniem dla chrześcijańskiej myśli
kreacjonistycznej oraz biblijnej wizji stworzenia stał się
dziewiętnastowieczny ewolucjonizm, najpierw kosmologiczny i geogoniczny, potem także geologiczny, a wreszcie biologiczny, w końcu zaś dwudziestowieczny ewolucjonizm globalny (radykalny). Odwołując się do założeń
naturalistyczno-materialistycznych, ewolucjonizm jako
niezależna i wszechogarniająca zasada interpretacji
świata godził bezpośrednio już w podstawowe idee kosmologiczne chrystianizmu, a to nie mogło pozostać bez
wpływu na polaryzację stanowisk teologicznych i filozoficznych i pojawienie się już pod koniec XVIII w. nowych
tendencji interpretacyjnych biblijnego zapisu Bożej kreacji świata.
Pierwszym przejawem tych tendencji było powstanie
nowatorskich interpretacji konkordystycznych biblijnego
hexaemeronu, proponujących odczytanie dni stworzenia
jako epok geologicznych. I chociaż koncepcje te okazały
się z czasem błędne i nie zostały powszechnie zaaprobowane w egzegezie biblijnej, to jednak dokonały określonego wyłomu, który otworzył drogę do dalszych prób
nowego sytuowania wzajemnych relacji między nauką a
wiarą oraz spowodowały powstanie kompromisowych
sposobów interpretacyjnych, podejmowanych przez różne koła konfesyjne. Dzięki temu określonym transformacjom ulegały na przestrzeni ostatnich stuleci nie tylko
niektóre koncepcje ewolucjonistyczne, kosmogeniczne,
geologiczne i biologiczne, filozoficzne i kulturowe, ale
także teologiczne. W rezultacie wytworzył się – w drugiej
połowie XX w. – w znacznych kręgach wyznaniowych
różnych tradycji konfesyjnych i filozoficznych swoisty rozejm między wiarą a nauką, polegający na tym, że sprawy przyrodnicze pozostawiało się nauce, zaś sprawy
33
wiary – teologii .
Podsumowując całe te rozważania o kreacjonizmie
teologicznym (biblijnym) można stwierdzić, że stanowi on
teologiczną interpretację biblijnego haxaemeronu, czyli
kosmogonii biblijnej, reprezentowanej przez różne orientacje chrześcijańskie. Kreacjonizm religijny może korzystać i korzysta z osiągnięć kreacjonizmu naukowego, zarówno w wersji przyrodniczej, jak i biblistycznej.

2.2. Kreacjonizm filozoficzny
Kreacjonizm filozoficzny, zwany także kreacjonizmem
ewolucjonistycznym, głosi ideę Boga-Stworzyciela i wywodzi materię z Bożej kreacji, lecz zarazem przyjmuje
rozwój świata materii według celowościowo nakierowanych przez Boga praw ewolucjonistycznych, z wyjątkiem
duszy, która jest – według tej koncepcji – bezpośrednim
tworem Bożym. Ten rodzaj kreacjonizmu nawiązuje do
platońsko-augustiańskiej lub arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji stworzenia. Koncepcja pierwsza dominowała do mniej więcej XIII w., a od tego czasu miejsce
jej zajęła arystotelowsko-tomistyczna koncepcja stworzenia, zachowująca jednak niektóre myśli kreacjoni34
styczne augustynizmu .
Ulegając biblijnej myśli kreacjonistycznej, św. Augustyn zmodyfikował kreacjonizm Platona, twierdząc, że
Bóg (a nie platoński Demiurg) stworzył nasz świat z niczego i w czasie (a nie uformował go z odwiecznie istniejącej materii), według odwiecznych myśli Bożych (a nie
platońskich idei idealnego świata wzorców) oraz stale,
bezpośrednio i opatrznościowo opiekuje się nim. Dusza
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według tych poglądów wywodziła się od Boga, a nie jak
głosił Platon, ze świata idei, posiada jednak zgodnie
z platonizmem naturę substancjalną i była nieśmiertelna,
znajdując się w ciele jakby w więzieniu. Augustowską wizję stworzenia uzupełnił św. Tomasz z Akwinu, tym razem pod wpływem Arystotelesa elementem hilemorficznym przez wskazanie, że czynnikiem organizującym materię, pochodzącą z kreacji Bożej, była również wywodząca się od Boga forma jako siła działająca celowo,
powodująca kształtowanie się bytów jednostkowych, przy
czym najwyższą postacią formy była dusza rozumna,
substancjalna, nieśmiertelna, tworzona każdorazowo
35
przez Boga .
Augustyn w akcie stworzenia widział dwa momenty:
pierwszy – to ten, w którym powołał Bóg do istnienia jednorazowo cały zespół stworzeń duchowych i materialnych w formie początkowej (jak aniołowie, dusza pierwszego człowieka, fragment nieba itp.) i drugi, w którym
nie stworzył zwierząt i roślin, lecz zarodniki nasienne,
z których z czasem miały rozwinąć się rośliny i zwierzęta.
Z tych powodów niektórzy uważają św. Augustyna za fundatora ewolucji. Jednak, jak wiadomo, jest to błędne twierdzenie. Paweł Siwek, komentując ten fakt, jest zdania, że
zarodniki nasienne nie stanowiły przyczyn sprawczych gatunków, a jedynie warunki ich powstania. Dlatego nie
36
można dopatrywać się u św. Augustyna ewolucjonizmu .
Św. Augustyn uczynił Boga ośrodkiem myśli filozoficznej. Przeprowadził w poglądzie na świat przewagę
Boga nad stworzeniem i całkowitą zależność stworzenia
od Boga. Pogląd jego na świat był konsekwentnie teocentryczny. Bóg jest najwyższym bytem, bo On jeden
istnieje z własnej natury, wszystko zaś inne mogłoby nie
być. On jest bytem niezależnym, wszelki inny byt istnieje
37
tylko dzięki zrządzeniu boskiemu .
Rozpatrując współczesną teorię bytu, tłumaczącą
zmienność w przyrodzie samą strukturą bytu, przyjmuje
się, iż każdy byt szczegółowy składa się z elementu biernego i czynnego (forma i materia). Element bierny, czyli
materia (postawa ewoluowania świata), pozostaje
w możności do formy, która jest aktem, będąc czynnikiem biernym, zawiera w sobie pęd do przybierania różnych form i dlatego forma mniej doskonała może ustąpić
miejsca doskonalszej. Tym sposobem wyjaśnia się gradacyjny rozwój świata, ciągłą zmianę bytu przygodnego.
Hierarchiczny rozwój materii domaga się innych przyczyn
niż naturalne, gdyż one ujawniają jedynie następstwo
zjawisk, nie zaś źródło początkowego bytowania. Filozofia w tym ujęciu wskazuje pierwszą przyczynę wszechrzeczy, którą jest Bóg, i wyjaśnia ewolucję jako celowość
38
w kategoriach teistyczno-stwórczych .
W związku z powyższym kreacjonizm filozoficzny krytycznie odnosi się do genetycznych aspektów ewolucjonizmu globalnego, będącego teorią rozwoju jako wyniku
naturalnych i immanentnych właściwości odwiecznie istniejącej materii i wskazuje na potrzebę pierwszej i rozumnej przyczyny sprawczej, którą jest Bóg-Stwórca.
Dowodzi tego zresztą otaczająca nas przyroda, której
cechą charakterystyczną jest rozumność, antycypacja
i celowość, a więc elementy wskazujące na stojący za
nią Rozum. Autor celowości kosmosu jest więc osobą rozumną, wolną i wszechwiedzącą. Jego rozumność i wolność gwarantują, iż światem rządzi opatrzność, działająca poprzez prawa przyrody. Rozum ten jest niecielesny,
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nieskończony, wszechmocny, jedyny. Wymienione atry39
buty pozwalają nadać mu miano osobowego Boga .
Kontynuacją takiego podejścia do stworzenia, jakie
zaproponował św. Augustyn, zdaniem Kazimierza Kloskowskiego, są propozycje P. Teilharda de Chardin,
40
K. Rahnera oraz A.D.Sertilagesa . Francuski uczony Teilhard de Chardin ujmuje kreacjonizm za pomocą języka
empirycznego nauk przyrodniczych. Dla niego pojawienie
się nowego bytu jest skutkiem działania Boga oraz procesów ewolucyjnych. Przy czym stworzenie to po prostu
jednoczenie rozdrobnionej mnogości. Podejmując problem stwarzania, K. Rahner wskazuje na fakt transcendencji Boga wobec świata. Bóg traktowany jako przyczyna świata jest związany z przyczynami naturalnymi, które
uzdalnia do aktywności, udzielając im mocy sprawczej.
A więc, według K. Rahnera, pojawienie się nowych układów i struktur (bytów) jest zależne zarówno od Boga, jak
i przyczyn naturalnych. Z kolei A.D. Sertilonges w swoich
analizach również dochodzi do wniosku, że nie zachodzą
żadne sprzeczności pomiędzy stworzeniem a ewolucją.
Akt stwórczy ma podwójny charakter. Jest on transcendentny w stosunku do przyrody, a równocześnie „sam
przez się” immanentny, jest immanentnie powiązany
z procesami zachodzącymi w przyrodzie, przy czym wyraża się on w zjawiskach prowadzących do tworzenia się
41
nowych form bytu .
Kreacjonizm filozoficzny, pomimo że odrzuca materialistyczno-ateistyczne koncepcje wieczności materii
i akcentuje potrzebę istnienia pierwszej rozumnej przyczyny rzeczywistości, co jest bardzo cennym elementem
programowym z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej,
to jednak bardziej radykalne nurty kreacjonistyczne,
a nawet (w niektórych punktach) sami ewolucjoniści globalni odnoszą się krytycznie do szeregu aspektów tej
koncepcji. Nurty owe zarzucają zwłaszcza kreacjonizmowi filozoficznemu następujące kwestie, które wymienia Zachariusz Łyko: zbyt deistyczne, mikrokreatywne
i chyba mechanistyczne określenie twórczego aktu Boga
ograniczającego się do powołania do bytu materii i udzielania jej własnej, czyli boskiej bytowości, polegającej na
wyposażenie jej w siły (prawa), działające ewolucyjnocelowo, będące przyczynami kształtowania się w sposób
materialistyczny całego stopniowo i ewolucyjnie rozwijającego się świata. Następna kwestia, to zbyt pochopna
i entuzjastyczna akceptacja podstawowych elementów
ewolucjonizmu globalnego, kosmicznego i biologicznego,
łącznie z antropogenezą, pomimo hipotetyczności wielu
założeń tych radykalnych form współczesnego ewolucjonizmu oraz ewidentnych ich niedoborów i niejasności.
Kolejny zarzut to niekonsekwentne (według ewolucjonizmu globalnego) wyłączenie z naturalistycznych i zapoczątkowanych przez Boga procesów ewolucjonistycznocelowościowych ludzkiego psychizmu, tj. stopniowego
rozwoju psychiki (duszy) ludzkiej. Uważają oni, że skoro
procesami ewolucjonistycznymi od początku kieruje immanentnie i opatrznościowo Bóg, to przecież nic w zasadzie nie powinno stać na przeszkodzie, aby objęły one
stopniowo rozwój nie tylko ludzkiego ciała, lecz także
ludzkiej duszy. Ostatni zarzut, który wymienia Łyko, to
wyodrębnienie koncepcji powstania człowieka z kontekstu wielowiekowej tradycji kreacjonistyczno-chrześcijańskiej, zawartej w Piśmie Świętym i tradycji, co może
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rodzić różnego rodzaju trudności interpretacyjne i kate42
chetyczne .
Niemniej jednak kreacjonizm filozoficzny (ewolucjonistyczny), nawiązujący do filozofii klasycznej i ewolucjonizmu globalnego, stanowi teistyczno-chrześcijańską alternatywę w stosunku do afideistyczno-materialistycznej
koncepcji ewolucjonizmu globalnego, tj. ewolucjonizmu
radykalnego, postulowanego przez filozofie materialistyczne, które z natury rzeczy pozostają w opozycji do fi43
lozofii spirytualistycznych .
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MARYJA KRÓLOWA POLSKI I ŚWIATA
TARCZĄ OBRONNĄ – JAK ZAWSZE W HISTORII
Dzieje naszego Narodu wpisują się w ojczysty jubileusz sześciu wieków obecności Maryi - Królowej Polski na Jasnej Górze.
Tam też znajdują swój głęboki rezonans zwycięstwa i klęski.
Jan Paweł II, L.R. 1983, nr 1 (specjalny).
Długie doświadczenia dziejowe, zwłaszcza doświadczenia ostatnich stuleci, a jeszcze bardziej ostatnich dziesięcioleci, przemawiają za tym, że Kościół w Polsce pozostaje w głębokiej więzi z Narodem. Jest to więź ewangeliczna i duszpasterska […] Znajomość historii Polski powie nam więcej: nie tylko ustrój hierarchiczny Kościoła został w roku 1000 zdecydowanie wpisany w dzieje
Narodu, ale równocześnie dzieje Narodu zostały w jakiś opatrznościowy sposób osadzone w strukturze Kościoła w Polsce, jaką
zawdzięczamy już Zjazdowi Gnieźnieńskiemu. Twierdzenie to znajduje swoje pokrycie w różnych okresach dziejów Polski, ale
zwłaszcza w okresach najtrudniejszych. Wówczas kiedy zabrakło własnych, ojczystych struktur państwowych, społeczeństwo, w
ogromnej większości katolickie, znajdowało oparcie w ustroju hierarchicznym Kościoła. I to pomogło społeczeństwu przetrwać czasy rozbiorów i okupacji, to pomogło utrzymać, a nawet pogłębić świadomość swej tożsamości […].
Jan Paweł II, Przemówienie podczas Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, 19.06.1983 r.
Wielka Boga Rodzicielko, Panno najświętsza, ja Jan Kazimierz, Syna Twojego, a Pana mego i Twojem zmiłowaniem król, do
przenajświętszych stóp Twoich upadłszy, obieram Cię dziś za patronkę moją i moich posiadłości Królowę, i siebie i moje Królestwo
Polskie, wojsko obojga narodów i wszystkie moje ludy pod Twoją szczególną obronę i opiekę oddaję; a Twojej pomocy i miłosierdzia w tym utrapionym i niepewnym państwa mego stanie przeciwko nieprzyjaciołom Świętego Kościoła katolickiego pokornie
wzywam. A ponieważ największymi dobrodziejstwami Twemi zobowiązany, wraz z Narodem moim gorącą pałam żądzą służenia
Tobie, obiecuję więc w imieniu mojem, senatorów i ludów moich będę wszędy w ziemiach Królestwa mego cześć Twą i nabożeństwo ku Tobie rozszerzał. Obiecuję przytem i ślubuję: że gdy potężnym wstawieniem się Twojem i Syna Twego wielkim zmiłowaniem nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie nad Szwedami otrzymam zwycięstwo, u Świętej Stolicy Apostolskiej się postaram jako za
dziękczynienie Tobie Synowi Twemu, aby dzień ten corocznie był obchodzony i święcony i to na wieki; obiecuję też, że z Biskupami memi przyłożę się, aby to, com ślubował, przez Naród mój dopełnione było. Gdy zaś w wielką boleścią ducha postrzegam z płaczu i ucisku ludu, że na Państwo moje Syn Twój sprawiedliwy sędzia zesłał plagi zarazy, wojny i innych nieszczęść przez to siedmiolecie, przyrzekam i ślubuję, że po otrzymaniu pokoju, wraz ze wszystkimi stany wszelkich miar użyję, by lud mój polski od uciążliwości i ucisku wyzwolić.
Spraw najmiłosierniejsza Królowo i Pani, jakoś mi pomysł do tego ślubu natchnęła, byś również łaskę u Syna Twego na wypełnienie jego wyprosiła.
Król Jan Kazimierz, Katedra Wniebowstąpienia NMP, Lwów, 1 kwietnia 1656 roku.
Niczym Sibir – niczym knuty
I cielesnych tortur król,
Lecz Narodu duch otruty –
To dopiero bólów ból.
Zygmunt Krasiński,
Psalm miłości

… widziałem wszystkie stare zbrodnie świata ubrane
w szaty świeże, nowym kołujące tańcem,
Ale ich koniec ten sam co przed tysiącem lat –
rozpusta, złoto i krew.
Zygmunt Krasiński,
Nie-boska komedia

Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła, nad mroźnym wichrem co wieje ze Wschodu
i – co wiatrem kłamstwa, z Zachodu powraca…
Kazimierz Józef Węgrzyn

***
Czy ktoś zaprzeczy, kto zna historię, umie prawidłowo odczytywać i rozumie teraźniejszość, że nasze czasy
są nie tylko bardzo trudne, ale przypominają schyłek starożytności, czasy upadku imperium rzymskiego i pierwszych wieków po nim. Zalewa nas barbarzyństwo, upada
tradycyjna, klasyczna kultura; bluźnierczo atakowana jest
ostoja kultury – Kościół katolicki, niszczony jest warunek
rozwoju i ochrony kultury – tradycyjne wykształcenie, degradacja szkolnictwa, na wszystkich poziomach, od dwudziestu lat postępująca błyskawicznie. Niszczy się ostoję
wiary i normalności – tradycyjną rodzinę. Sprzyja się
wszelkim wynaturzeniom. Przy pomocy najnowszych
zdobyczy technik wyjaławia się myślenie przeciętnego obywatela bezwolnego intelektualnie, co sprzyja
destrukcyjnemu działaniu propagandy z przekona-
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niem, jej nadawców, o skuteczności i – z pełnym poczuciem o bezkarności.
Ktoś słusznie pisał, że rzymska cywilizacja przypominała naszą, brakowało jej tylko elektryczności, telewizji
i komputerów. Reszta „urządzeń” cywilizacyjnych wyglądała bardzo podobnie, aż – przyszli barbarzyńcy
i wszystko runęło. Ale fenomenem tamtych czasów było
to, że barbarzyńcy rozbili imperium rzymskie, ale nie byli
w stanie zniszczyć Kościoła, który dopiero się rodził, który do katakumb się już nie wycofał i który przechował kulturę starożytnego Rzymu. Współczesne barbarzyństwo
udoskonaliło się naturalną koleją czasu. Stało się perfidnie wyrafinowane, stąd zdolne do zdobywania zwolenników, których, już tylko samym zaangażowaniem – niszczy.
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Istotą barbarzyństwa jest: brak moralności (na każdej
płaszczyźnie działalności) i kultury, egoizm, hedonizm,
rozpasany seksualizm. Barbarzyńcy są butni, pewni siebie, zarozumiali i nie zdają sobie sprawy z tego, że bez
wartości, które niszczą: bez teologii, tradycyjnej kultury,
moralności, filozofii (bez przymiotników), literatury i sztuki
(klasycznej), a przede wszystkim religii, duchowości,
ascetyki – pozostaliby w dalszym ciągu w jaskini.
1
Guy Sorman (ur. 1943), francuski dziennikarz, autor
głośnych tytułów: Wyjść z socjalizmu, Prawdziwi myśliciele naszych czasów, Nowe bogactwo narodu, w książce W oczekiwaniu barbarzyńców przedstawia ekspansję
światowego barbarzyństwa zintensyfikowaną na przełomie XX i XXI wieku. Książka jest efektem podróży autora
od Paryża przez Amsterdam, Berlin, Londyn, Los Angeles, Limę, Tokio, Pekin, Moskwę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące współczesnych zagrożeń
cywilizacyjnych w powiązaniu, z zaplanowanym, zjawiskiem masowych emigracji, które destrukcji cywilizacyjnej
mają służyć. Autor dowodzi, że „na naszych oczach wytwarza się jakieś kontrspołeczeństwo w naszym własnym
społeczeństwie”.
Najkrócej treść bogatego opracowania można tak
streścić: „kontrspołeczeństwo” cementowane jest przez
negację wszystkiego co naturalne i normalne. Dokonuje
się tego na drodze niszczenia kultury i propagowanie destrukcyjnego seksualizmu. Rewolucja seksualna to podstawowa strategia walki cywilizacyjnej. Efekty walki to:
ubywanie mężczyzn – na rzecz wiecznych chłopców
podporządkowanych, przez całe życie, niedojrzałemu rozumowi, niedojrzałej psychice, osobników bez charakteru
i odpowiedzialności, sterowanych wyłącznie – hormonami, egoizmem i hedonizmem. U kobiet zanika instynkt
macierzyński, który zostaje zastąpiony chęcią posiadania
dziecka (rzeczy) – za wszelką cenę, albo nieposiadania –
też za wszelką cenę. Rola dorosłych, którzy zaspokoili
chęć posiadania dziecka, ma się planowo ograniczyć do
zaspokajania potrzeb i zachcianek dziecka, żadnych
wymagań, dorośli nie mają prawa wychowywać ani przekazywać tradycji i kultury. Dziecko albo osoba postronna
może wnieść zażalenie do odpowiedniego urzędu, a ten
pozbawi rodziców ich odwiecznych praw. Planowo niszczy się wrodzoną subtelność kobiety, rozwija dążenie do
dominacji nad mężczyznami wyrażanej zajmowaniem
stanowisk i funkcji dotychczas sprawowanych, nie wyłącznie, ale przeważnie przez mężczyzn. Stąd ataki na
Kościół, który nie dopuszcza kobiet do święceń. Zauważmy, udzielania święceń kobietom najagresywniej
domagają się ugrupowania lewackie, albo tylko pozornie
katolickie. Wróg wie, czym zaowocowałoby dopuszczenie kobiet do prezbiteriatu, a także – zniesienie celibatu!
W komunizmie, w czasie kiedy oficjalnie zwany był
komunizmem, w jego początkowej fazie – w wieku XX,
dowodem na to, że kobieta jest człowiekiem, miała być
symboliczna traktorzystka, śpiewano: „bo na traktorze jedzie i orze, dziewczyna też ludzie”; ale, czasy się zmieniają, „komunizm upadł” (gdzie?), dziś dowodem człowieczeństwa, braku dyskryminacji, marzy się architektom rewolucji – kobieta ksiądz, oczywiście – kobieta biskup itd.
Inżynierowie dusz atakują krytyką, testują możliwości: z lektorkami przeszło bezproblemowo, z ministrantkami już nie tak, przynajmniej u nas w Polsce, bo na Zachodzie (!); ale od czego światowa rewolucja feministyczna z usłużnymi środkami masowego przekazu?

ROK XXI, NR 11-12 (164-165) 2011.

„Walka płci” w planach przebudowy naturalnych praw
i zasad, na etapie zamiany komunizmu na „nową lewicę”,
była przewidziana jako ta, która ma zająć miejsce „walki
klas” – i zajęła!
Sorman pisze, że kobiety „wyzwolone” są szczególnie wrażliwe na używanie zaimków, zaleca się obecnie
używać „ono” zamiast „on”, Boga określa się zaimkiem
„ona”, a nie „on”. Na Uniwersytetach amerykańskich rozważa się o sposobie określania kobiet. Angielskie słowo
woman zawiera cząstkę man, a man to mężczyzna, co
stanowi przejaw dyskryminacji kobiet. Nakazuje się przyjąć ortografię neutralną i pisać womyn. Kodeks poprawności politycznej stosowany jest przy naborze wykładowców. Autor podaje przykład, w listopadzie 1991 roku
Uniwersytet Kalifornijski poszukiwał wykładowcy historii
przez następującą treść ogłoszenia: „preferowane będą
kobiety, kolorowi (powinno być – biali inaczej – B.W.),
należący do mniejszości kulturowych”, żadnego kryterium związanego z kwalifikacjami naukowymi! W sądownictwie i prokuraturze (już nie tylko w Ameryce – B.W.)
kobiety mają pierwszeństwo, największe możliwości kandydatki tuż po studiach, co zapewnia dyspozycyjność
wynikającą z jeszcze skąpej wiedzy i doświadczenia,
z wpojoną chęcią imponowania i dominowania, za każdą
cenę. We władzach uczelni i instytutów naukowych powinna być utrzymana zasada 50% na 50%, z mile widzianym preferowaniem przewagi kobiet, jeżeli występują
trudności, przy doborze – nakazuje się obniżanie poprzeczki! Z uniwersyteckich katedr głoszone są dawno
zaplanowane urojenia, jakoby płeć nie była genetycznie
zdeterminowana, płeć jest propozycją, którą można,
a nawet należy, dowolnie wybierać.
Rewolucja obyczajowa zapoczątkowana w latach 60.
ubiegłego wieku, połączona z falą feminizmu, spowodowała eksplozję „wyzwolenia seksualnego”, któremu towarzyszy naukowe manipulowanie płcią. Głosi się, że kobiety powinny zachowywać się trochę jak mężczyźni, mężczyźni trochę jak kobiety. Nazwano to „androginią”, który
to termin oznacza występowanie u danej osoby cech typowych dla obu płci. U podstaw rewolucji seksualnej założono bunt przeciw wszelkim normom ograniczającym
nieuporządkowane ludzkie namiętności.
W społeczeństwie, w którym „zabrania się zabraniać”,
nie ma miejsca na moralność. Normą zachowania jest wytresowany pęd do doznania i przyjemności. Gwałtowność
żądz wyeliminowała miłość, usankcjonowała „miłość” pożądania (lawinowo wzrasta liczba rozwodów!).
Nad narzuceniem ludzkości takich norm pracowali
specjaliści wielu dziedzin już od wczesnych lat trzydziestych XX wieku, mając pełną świadomość, że są to narzędzia konieczne do zniewolenia narodów. Narzędzia
ekonomiczne, tańsze od działania zbrojnego, a przez
zniewalanych przyjmowane z akceptacją.
Seksualność człowieka stała się wyłącznie towarem
koniecznym do zaspokojenia doznań. Dowodzi się, że to,
co nazywano miłością – to jedynie bodziec konieczny do
zaspokojenia popędu, obojętnie ukierunkowanego. Dalej
– prokreacji służyć powinna wyłącznie technologia, której
procesy prowadzone mają być w laboratoriach – będących bankami ludzkich gamet.
Mówiąc o rewolucyjnie zaplanowanym wynaturzaniu
seksualności człowieka, nie mogę nie zacytować wstrzą2
sającego fragmentu książki Grzegorza Górnego Demon
południa, z rozdziału O inicjacji demonicznej (s. 30):
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Niemiecki dziennikarz Ulrich Wickert w swej wydanej niedawno książce I Bóg stworzył Paryż opisał rozpowszechniony
w elitarnych szkołach francuskich obrzęd inicjacyjny zwany „bizutage”. Polega ona na tym, że wśród nowego rocznika odbywają się wybory „oficjalnej…y”, „oficjalnego samca” i „oficjalnej
masażystki tajlandzkiej”. Następnie dochodzi do publicznego
aktu seksualnego między nimi a tymi, których wybiorą z tłumu.
„Bizutage” jest – jak pisze Wickert – aprobowana przez absolwentów uczelni i popierana przez kierownictwo. Kto się jej opiera, zostaje wykluczony z uczelnianej społeczności. W wielu
szkołach opornym (opierać się „refuser”) maluje się na plecach
wielkie R, po czym wyrzuca z towarzystwa. Brakuje dla niego
pokoju w akademiku, samorząd uczelniany skreśla jego nazwisko z listy studentów, nie daje mu możliwości praktyki; a jeżeli
nawet, mimo to, dotrwa do egzaminów, nie ma wstępu do
wszechmocnej „socjete des ancines eleves” kontrolującej poprzez 23 tysiące swych członków rynek pracy. Kariera zawodowa zamyka się przed nim, zanim zdąży się zacząć.
Jeden z francuskich socjologów prof. Michel Maffesoli
uznaje „bizutage” za zjawisko szczególnie pozytywne. Pisze, że
odbywany publicznie stosunek płciowy przyczynia się do wytwarzania jednego społecznego „corps” – ciała; ale także – korporacji. Od tego słowa pochodzi „korporalizm” – pojęcie, którego sens należy dobrze zgłębić, jeśli chce się zrozumieć istotę
funkcjonowania francuskiego społeczeństwa (nie tylko francuskiego! – B.W.). Korporacje składają się z powiązanych ze
sobą grup, na zewnątrz odrębnych, w istocie spojonych w
nierozdzielną całość. Korporalizm rządzi nie tylko regułami
konkurencji wśród rozmaitych władz, lecz także światem
gospodarki i finansów, kultury i nauki (podkr. B.W.). Przyczyny tego mogą tkwić w fakcie, iż większość „władców” Francji
przeszła przez tego rodzaju praktyki.

To we Francji, a na przykład – w Hiszpanii, Górny
w książce pt. Bitwa o Madryt pisze, że wizyta w Hiszpanii
dla zafascynowanego tradycyjną kulturą tego kraju Polaka i katolika to wydarzenie traumatyczne. Odwiedzając
Hiszpanię można się zorientować, jak głęboko sięga rewolucja obyczajowa, którą z nieznanym dotychczas rozmachem wprowadza rząd Josĕ Zapatero. Hiszpania
w ciągu niespełna dwudziestu lat z państwa katolickiego
przekształciła się w jeden z najbardziej zlaicyzowanych
i antykatolickich krajów Europy. Jej przywódcy sami siebie uznają za liderów rewolucji obyczajowej, która ma
przeorać całą Europę i Amerykę Łacińską. Małżeństwa
osób tej samej płci; zakaz używania określenia matka,
ojciec – obowiązuje rodzic A i rodzic B; przyznanie nieletnim dziewczętom prawa do aborcji, bez poinformowania o tym rodziców; obowiązkowe zajęcia w szkole dla
nastolatków – z nienormalnych zachowań seksualnych;
pełne „flaszkodromy” czyli miejsca specjalnie wyznaczone przez władze miejskie i uczelniane, gdzie studenci
w weekendy mogą upijać się dotowanym alkoholem – to
wszystko stało się hiszpańską rzeczywistością, zdaniem
Zapatero jest przyszłością całej Europy!
Właśnie w tej chwili (niedziela 20 listopada b.r.), świat
obiega wiadomość, że Hiszpanie jeszcze głosują, ale jest
już pewne, że Zapatero „odpływa”. Rodzi się pytanie, czy
Hiszpanom udało się szczęśliwie zagłosować, czy tak
zadecydowały głowy światowego „porządku”?
O tym, że w krótkim czasie powtarza się w Europie
węgierski cud – nie mam odwagi pomarzyć. A może?
W Hiszpanii był Ojciec święty Benedykt XVI, modliło się
2 miliony młodzieży, czego światowe i zakorzenione
w Polsce środki masowego rażenia – nie zauważyły!
Ale chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz to
taki, że nowa włada zajmie się ekonomią, a rewolucja
obyczajowa będzie biegła swoim destrukcyjnym torem.
3
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W książce W oczekiwaniu barbarzyńców Sorman
ukazuje, jak pod wpływem „inżynierów dusz” korodują
normy, które tworzyły stabilność i kontynuację narodów.
Nowa klasa „nowoczesnego społeczeństwa” wytwarza system swoich wartości (antywartości) i żądań, ma
swój język i swoją ideologię po to, by głosić bunt wobec
wyznawanych zasad i prawa. Środki masowego przekazu udzielają barbarzyńskim widowiskom, barbarzyńskim
„dyskusjom”, barbarzyńskim przekonaniom nieporównywalnie więcej miejsca niż prawdzie, klasyce, dyskusjom
na argumenty, wyszydza się patriotyzm, a szkoła przyjmuje bezceremonialnie ten barbarzyński trop. Potęguje
się przemoc wśród nieletnich. Zespoły osób, na przykład
grupy pracownicze – można określać wyłącznie jako „zasoby ludzkie”. Czarny rynek, korupcja i mafijne powiązania tworzą błyskawicznych oligarchów, bezrobocie wzrasta lawinowo. Wyłaniają się nowe utopie, które nakładają się na mity i stają społeczną rzeczywistości, która zniewolone społeczeństwo podporządkowuje
ochlokracji.
Mottem książki Sormana są słowa Konstandinosa
Kawafisa:
– Na co tu czekamy, zgromadzeni na agorze?
Mówią, że Barbarzyńcy nadejdą już jutro.
– Czemu nasz Senat popadł w letarg?
– Czemu senatorowie nie stanowią już praw?
Gdyż Barbarzyńcy nadejść mają jutro.
Na cóż stanowić więc prawa?
To Barbarzyńcy wkrótce je ustanowią.

W roku 1998 ukazała się u nas książka wybitnego
4
autora prof. Plinio Corrêa de Oliveira Rewolucja i Kontrrewolucja, jest to dzieło, które powinno być szeroko rozpowszechnione celem zrozumienia obecnego etapu historii. Autor dowodzi, że rewolucja, której rozwój szczytowy właśnie obserwujemy, wyrosła z sekt protestantyzmu, które swoje dążenia religijne przeniosły bezpośrednio w sferę polityczną, przygotowując w ten sposób drogę do ducha republikańskiego. Inne sekty poszły jeszcze
dalej, przyjmując zasady, które jeżeli nie były komunistyczne w pełnym znaczenia tego słowa, to przynajmniej
prokomunistyczne. Z Rewolucji Francuskiej wyszedł komunistyczny ruch Babuefa. Potem z coraz bardziej żywotnego ducha rewolucji wyrosły XIX wieczne szkoły
komunizmu utopijnego i tak zwany komunizm naukowy
Marksa.
Z deizmu wyszedł ateizm. Ateizm w pierwszej kolejności zaatakował normy dotyczące seksualności człowieka,
wiadomo było, że jest to jedyna droga duchowego zniewolenia człowieka – zaplanowano i wypracowano „zmysłowość zbuntowaną”, nazywając ją początkiem drogi
„długiego marszu” przez całokształt cywilizacyjny.
Ateizm upojony marzeniami o republice powszechnej założył obalenie wszelkiej kościelnej lub cywilnej
władzy, zniesienie Kościoła, w pierwszej kolejności katolickiego, zniesienie państwa, likwidację narodu (stąd dzisiejsze ataki na każdy przejaw patriotyzmu!). Zaplanowano, że po przejściowej dyktaturze robotników proces rewolucyjny zaprowadzić ma, w wieku XX, do
neobarbarzyństwa – swojego ostatecznego i skrajnego wywrotu! Do dyktatury barbarzyństwa.
Ze szczegółowej analizy Oliveira wynika, że proces
rewolucyjny jest rozwojem poprzez etapy pewnych nieuporządkowanych tendencji w chrześcijaninie i czło-
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wieku Zachodu oraz błędów, które one rodzą. Na
każdym etapie te tendencje i błędy mają określoną charakterystykę, a REWOLUCJA PRZEKSZTAŁCA SIĘ
PLANOWO Z BIEGIEM DZIEJÓW.
Metamorfozy, obserwowane na głównych etapach
rewolucji, powtarzają się w mniejszej skali w każdym z jej
wielkich epizodów. W ten sposób duch Rewolucji Francuskiej w swej pierwszej fazie używał arystokratycznej,
a nawet kościelnej maski i języka. Później stał się burżuazyjny: pracował nad bezkrwawym zniesieniem monarchii i szlachty oraz za zawoalowanym i pokojowym usunięciem Kościoła katolickiego. A skoro tylko mógł, stał się
jakobiński i unurzał się we krwi w czasie terroru. Kiedy
ekscesy jakobińskie spowodowały kontrrewolucyjne reakcje, duch rewolucji cofnął się, idąc tym samym tropem
w przeciwnym kierunku. Z jakobińskiego, za Dyrektoriatu,
stał się burżuazyjny. Wraz z Napoleonem wyciągnął ręce
do Kościoła i szlachty. W końcu oklaskiwał powrót Burbonów. Rewolucja Francuska skończyła się, ale nie zakończył się proces rewolucyjny. Wybuchł ponownie wraz
z upadkiem Karola X i wyniesieniem Ludwika Filipa;
w ten sposób poprzez kolejne metamorfozy, wyciągając korzyści ze swych sukcesów, a nawet klęsk,
osiągnął obecne stadium paroksyzmu.
Rewolucja wykorzystuje swoje metamorfozy nie tylko,
aby się posuwać dalej, lecz także, aby dokonywać taktycznych zwrotów, które zawsze dla rewolucji były konieczne. Duch rewolucyjny, zawsze żywy – czasem jest
zmuszony symulować śmierć. Jest to jedna, jak dowodzi Oliveira, z jego najbardziej interesujących metamorfoz. Na powierzchni sytuacja jakiegoś kraju wygląda zupełnie spokojnie. Reakcja kontrrewolucyjna rozluźnia się
i usypia; ale w głębszych warstwach religijnego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego życia rewolucyjny
ferment stale się rozszerza. Stąd na końcu tej pozornej
przerwy pojawia się nieoczekiwany wstrząs, często
o wiele dotkliwszy od poprzednich. Oliveira pisze:
Ogół chrześcijaństwa wydaje się być głęboko przeniknięty
myślą rewolucyjną i nie jest przesadą twierdzić, że ludzkość nie
posiada już wystarczających sił, aby przeciwstawić się temu
straszliwemu złu, które zgangrenowało niemal wszystkie narody stanowiące chrześcijański świat.
Nie możemy niestety stwierdzić, że Polska stanowi
w tym przypadku wyjątek. Wolność ogłoszona wraz, z tak
zwanym, „bankructwem” komunizmu przyniosła z jednej
strony nieznaczną (dla ogółu) poprawę ekonomiczną, ale
przede wszystkim przyczyniła się do poważnego upadku
obyczajów, poprzez naśladownictwo świata zachodniego
z tym wszystkim co w nim naganne.
Chaos, który ogarnia dzieje ludzkości – zwiastuje, moim
zdaniem przejście z jednej epoki historycznej do drugiej.
Kryzys (sterowany rewolucją) dotknął wszystkie warstwy społeczności ludzkiej, a owładnąwszy umysł człowieka wtargnął ze sfery doczesnej w sferę religijną. Doskonaląc się stopniowo (pozorując upadki, transformacje) doszedł aż do dzisiejszych czasów, w których twórcy tego
kryzysu, dysponując potężnymi i nieporównanymi, dotychczas, zasobami powszechnych środków działania usiłują
zetrzeć z powierzchni ziemi nieliczne już węgle żarzące się
pod warstwą popiołów pozostałych po dawnej cywilizacji
chrześcijańskiej. Przykładem zuchwałości, jaką rewolucyjny kryzys osiągnął, niech będzie prawne uznanie najskrajniejszych dewiacji w dziedzinie moralnej [podkr. B.W.].

W rozdziale zatytułowanym Kryzys współczesnego
człowieka Profesor dowodzi, że jest to kryzys przede
wszystkim człowieka Zachodu i chrześcijanina, tj. Euro-
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pejczyków i ich potomków, mieszkańców Ameryki i Australii. Oddziałuje on również na inne narody, ale w takim
stopniu, w jakim zachodnie wpływy je ogarnęły i zakorzeniły się w nich.
Kryzys moralny jest zróżnicowany w zależności od
kraju, ale posiada zawsze pięć głównych cech:
1. Jest powszechny. Nie ma dziś narodu nie dotkniętego kryzysem, jeden z dowodów dojścia rewolucji do
ostatniego etapu.
2. Jest jednością. Nie jest to szereg kryzysów rozwijających się obok siebie niezależnie w każdym kraju.
Oliveira dowodzi: „Zachodnie chrześcijaństwo stanowiło jedną całość, która wyrastała w różnych krajach.
Kryzys nastąpił w tej odwiecznej jedności, ogarniając
w końcu ją całą wskutek połączonego żaru coraz
liczniejszych lokalnych kryzysów, które przez wieki
nieustannie się wspomagają. W konsekwencji chrześcijaństwo jako rodzina państw oficjalnie katolickich
dawno przestała istnieć. Narody zachodnie i chrześcijańskie są tylko jego szczątkami i obecnie wszystkie one znajdują się w agonii na skutek działania tego
samego zła” [podkr. B.W.].
3. Jest totalny. W każdym kraju kryzys rozwija się na
tak głębokim poziomie problemów, że ogarnia wszystkie
władze duszy, wszystkie dziedziny kultury, w konsekwencji wszystkie sfery ludzkiego działania.
4. Jest dominujący. Oceniając powierzchownie, wydarzenia naszych dni wydają się być chaotyczną plątaniną; jednak analizując je na podstawie znajomości założeń rewolucji dostrzega się, że narody zachodnie są
spychane stopniowo w kierunku takiego stanu, który
przybiera w nich taki sam kształt diametralnie sprzeczny
z cywilizacją chrześcijańską. Kryzysowi służą wszystkie
siły chaosu jako posłuszne narzędzia.
5. Jest procesem. Jest to długi łańcuch zaplanowanych przyczyn i skutków, wywołujący następujące po sobie konwulsje począwszy od XV wieku. Oliveira dla unaocznienia tego procesu przytacza słowa Piusa XII o „subtelnym i tajemniczym wrogu Kościoła”, cytując fragment
Alokucji z 12 X 1952 roku: „Kryzys można znaleźć wszędzie i wśród wszystkich; potrafi być gwałtowny i przebiegły. Przez ostatnie stulecia usiłował dokonać intelektualnego, moralnego i społecznego rozkładu jedności w mistycznym ciele Chrystusa. Pragnął natury bez łaski, rozumu bez wiary, wolności bez władzy, władzy bez wolności. Jest to wróg, który coraz bardziej się ujawnia nie
mając jakichkolwiek skrupułów: Chrystus tak, Kościół nie;
następnie Bóg tak, Chrystus nie; a w końcu bezbożny
okrzyk: Bóg umarł, a nawet Bóg nigdy nie istniał! Oto
próba budowania struktury świata na fundamentach, których nie wahamy się wskazać jako głównych przyczyn
zagrożenia, jakie zawisło nad ludzkością; nauka bez Boga, prawo bez Boga, polityka bez Boga, gospodarka bez
Boga”.
Proces ten nie jest przypadkowy, był finezyjnie
zaprojektowany, i już u zarania wystarczająco silny.
Obecnie zachowuje dość siły, żeby za pomocą finalnych
konwulsji spowodować finalne zniszczenia, które są jego
logicznym następstwem. Kryzys przebiega drogi, które
czasem mają kształt sinusoidalny, potrzebny do jego
rozwoju w kierunku tragicznego końca.
Oliveira omawia to zjawisko na przykładzie protestantyzmu, w którego pierwszym okresie były już zawarte
pragnienia komunizmu, pisze: „Luter nie był, nikim więcej
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jak tylko Lutrem, lecz wszystkie tendencje, stany duszy
i imponderabilia luterańskiego wybuchu nosiły już w sobie autentycznie i w pełni, choć tylko implicite, ducha
Woltera, Robespiera, Marksa i Lenina”.
Autor dowodzi, że myślenie, iż rewolucja, wśród tysięcy zmiennych kolei losu, w ciągu wieków, mogłaby
osiągnąć swój obecny stan bez działania następujących
po sobie pokoleń niezwykle inteligentnych i wpływowych
konspiratorów – jest żenującą naiwnością. Lenin nazywał
owych inteligentnych – pożytecznymi idiotami. Jako
agentów rewolucji można zakwalifikować wszystkie sekty. Jednak główną sektą, wokół której wszystkie są zorganizowane jako pomocnicze – czasami świadomie,
czasem nie – jest masoneria, jak wyraźnie wynika z papieskich dokumentów, szczególnie z encykliki Humanum
Genus Leona XIII z 20 kwietnia 1884 r.
Oparciem i parawanem dla szybkiego marszu
współczesnego etapu rewolucji są ludzie przeciętni
przetworzeni środkami masowego przekazu. Ludzie,
którym wmówiono, że historia biegnie ścieżką zdrowego
rozsądku, którzy wobec opisu rzeczywistych procesów
historycznych będą się uśmiechać z niedowierzaniem
i kwitować telewizyjnie wszczepionym sloganem: „widzę,
że pani, pan wyznaje spiskową teorię dziejów”.
Przetworzeni propagandą uśmiechają się też wobec manipulacji „upadłego” komunizmu poststalinowskiego – optymiści i sceptycy, do których należą
liczni intelektualnie ubezwłasnowolnieni, czasem,
niestety, nawet przedstawiciele Kościoła oraz polskiej i zachodniej społeczności doczesnej.
Oliveira konkluduje: „Jeżeli pewnego dnia rewolucja wspierana ekumenicznym progresizmem w dziedzinie duchowej ogarnie doczesne życie ludzkości,
to będziemy to zawdzięczać bardziej niedbalstwu
i kolaboracji uśmiechniętych, optymistycznych proroków »zdrowego rozsądku« niż całej furii rewolucyjnych bojowników i służb propagandowych”.
Cyprian Kami Norwid pisał: „Znicestwić żadnego
narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli
tegoż narodu, i to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez współdziałania starannego”.
Tak, wielki myśliciel katolicki XX wieku, Plinio Corrêa
de Oliveira, scharakteryzował rzeczywistość w roku
1993, w tym czasie Polakom śpiewano kołysanki o dobrodziejstwie, tym razem – unijnego związku rad komisarycznych.
Ksiądz Kardynał Alfons Maria Stickler powołany
przez Jana Pawła II na Archiwistę Świętego Kościoła
Rzymskiego, w przedmowie do pierwszej w Europie biografii Plinio Corrêa de Oliveira, napisanej przez profesora
5
Roberto de Mattei tak powiedział:
W czasach kryzysu i zamętu – jakże często powtarzających się w dziejach – biografie wybitnych postaci niejednokrotnie znacznie lepiej odsłaniają i wskazują właściwą drogę postępowania, aniżeli tomy abstrakcyjnej nauki o moralności czy filozofii. O ile burzliwe czasy mniej sprzyjają historycznej realizacji
zasad, o tyle konieczniejszym staje się docenianie tych, którzy
owe zasady umieścili w centrum własnego życia.
[…] Nie powinno zatem dziwić, iż Plinio Corrêa de Oliveira
był i dalej będzie celem oszczerczych kampanii […]. Niepokojące jest to, że tego typu oszczercze kampanie organizowane przez wrogów Kościoła, spotykają się często z poparciem katolików, którzy mienią się prawowiernymi [podkr.
B.W.].
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Mam nadzieję, że niniejsza biografia Plinio Corrêi de Oliveira przyczyni się do rozproszenia krytycyzmu i niezrozumienia,
oraz że stanie się wzorcowym punktem odniesienia dla wszystkich, którzy wspaniałomyślnie zechcą ofiarować swą energię
Kościołowi, służąc jemu i cywilizacji chrześcijańskiej.

Znane kampanie oszczercze skierowane przeciwko
największemu myślicielowi naszych czasów, który całe
życie poświęcił walce w obronie papiestwa i Kościoła,
o której mówił Ksiądz Kardynał Stickler, przypominają
kampanię przeprowadzoną u nas, w Polsce, wymierzoną
przeciwko Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Wielgusowi. Oszczercy osiągnęli zamierzony cel (do nich należą też milczący!) – styczeń 2007 – Naród poniósł niepowetowaną stratę!
Profesor Oliveira o Polsce powiedział: „Polska to
Naród, który zmagał się i zmaga, na przestrzeni całej
swej historii z konsekwencjami kryzysu, które dotyka
całe chrześcijaństwo, a zapoczątkowany został
z upadkiem średniowiecza, tej słodkiej wiosny wiary,
nauki i kultury” [podkr. B.W.].
Autor biografii Plinio Corrêi de Oliveira, profesor Ro6
berto de Mattei , włoski historyk i politolog, w głośnej
książce Dyktatura relatywizmu opisał proces tworzenia
się systemów totalitarnych i dowodzi, że jego początkiem
jest, zawsze, zanegowanie prawdy obiektywnej, że tam
gdzie w porządku filozoficznym, rozumowym, religijnym istnieje prawda, istnieje bariera przed przemocą.
Sformułował jednocześnie tezę dotyczącą obecnych
w Europie, też pozostałych krajach zachodnich, dewiacji
moralnych: instytualizacja dewiacji moralnych przejawia
się w zamianie tego co złe w życiu prywatnym, na cnotę
w życiu publicznym. Dziś zagrożeni są ci, którzy bronią
odwiecznych wartości, porządku chrześcijańskiego, szykany wymierzone są przede wszystkim w wyznawców
moralności, spotyka ich wykluczenie społeczne, deprecjonowanie, są odsunięci na margines społeczny.
Profesor poddał analizie trzy główne zagrożenia, które pojawiły się przed współczesną Europą:
– pierwsze to zagrożenie zewnętrzne spowodowane
imigracją muzułmanów. Idzie ono w parze z głębokim
kryzysem demograficznym jaki dotyka Europę;
– drugim zagrożeniem, poważniejszym, jest sekularyzacja. Kryzys demograficzny odzwierciedla także kryzys wartości wypływający z mentalności kultury zsekularyzowanej i zrelatywizowanej;
– ostatnim, najgorszym z trzech zagrożeń jest relatywizm w obrębie samego Kościoła katolickiego ukryty pod
nazwą „postępowości”.
Gdyby nie to zjawisko, gdyby Kościół pozostał zjednoczony w wierności Ewangelii i Tradycji, byłby siłą niezwyciężoną. Kościół ewangelizowałby Europę. Europa
byłaby silna wobec każdego zagrożenia.
De Mattei definiuje: „Rozwiązanie każdego problemu znajduje się w Rzymie, tam gdzie jest Bazylika
Świętego Piotra, w diecezjach w głosie sukcesorów
Apostołów, w głosie każdego Księdza”.
Właśnie, Kościół dysponuje najpotężniejszym środkiem przekazu – amboną. Ambona w naszej historii odrywała zawsze szczególną rolę! Ksiądz Kardynał Stefan
7
w Zapiskach więziennych pod datą
Wyszyński
5.10.1954 r. zanotował:
Największym brakiem apostoła jest lęk: ściska serce i kurczy gardło. Każdy kto milknie wobec nieprzyjaciół, rozzuchwala
ich. Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyja-
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ciół. Zmusić do milczenia przez lęk – to pierwsze zadanie strategii bezbożnej.

profetyczna opozycja chrześcijańska, która obudzi ozdrowieńczy niepokój.

Pisząc, za de Mattei, o „postępowości”, muszę pozwolić sobie na dygresję. Nie raz byłam w niedzielę
w kościołach na Zachodzie, tam obserwowałam eksplozję nowości. Podczas pierwszego pobytu katolickiej Bawarii nie mogłam zorientować się, gdzie mnie znajomi
przyprowadzili. Dzwonek, z zakrystii wychodzi oddział
(w dwuszeregu) kobiet w albach (ministranta – ani śladu)
za kobiecym orszakiem – ksiądz. Przy ołtarzu, za wyjątkiem – od konsekracji do Komunii św., wszystkie czynności wykonywały kobiety, łącznie z głoszeniem kazania
i udzielaniem Komunii św., oczywiście na rękę. Ciekawe,
Komunia św. na rękę – to nie jest „udzielanie samemu sobie”, przecież do tego uprawniony jest dopiero diakon!?
Czy cud w Sokółce, w Kościele św. Antoniego (październik 2008), nie jest znakiem na dzisiejsze unowocześnione czasy?
W Bawarii, w niedzielę, uczęszczałam do kościoła
nowowybudowanego, jedynego w miejscowości mojego
stałego pobytu. Pierwszą reakcją było zwrócenie uwagi
na brak konfesjonału, znajomi wyjaśnili: „bo u nas jest inaczej jak u was, u nas ksiądz czyta grzechy, a każdy sobie pomyśli”. Nie mylę się, mówię o Kościele katolickim!
Znajomy, po powrocie z Francji, opowiadał o smutnym obrzędzie, sprawowanym przez księdza, którego był
świadkiem, nie wiem jak obrzęd nazwać – zdjęcia święceń (?) z pięknego starego kościoła przed przekazaniem
go świeckiej organizacji! Przerażające czasy!
Wiem też, że we Włoszech wpływają do sądów
oskarżenia o to, że Kościół wprowadza do obiegu „pieczywo” (hostie), którego wypiek jest niezgodny z unijnymi
normami! Czasy obłędu!
8
Ksiądz Profesor Czesław Bartnik , w jednym z najnowszych dzieł (LX tom Dzieł Zebranych), w rozdziale
Kwas złości i przewrotności scharakteryzował antykatolicyzm światowy, któremu ulegają niektórzy mieszkańcy
Polski:

Profesor Andrzej Zybertowicz w najnowszej książce,
która właśnie się ukazała, opisuje naszą polską rzeczywistość przełomu XX i XXI wieku, na którą składają się:
zapętlona lustracja, podmiotowość Polaków ograniczona
do konsumpcji, zwodnicza dyktatura normalności, nakaz
utrzymywania bezmyślności, potępianie dociekliwości, demontaż polskości, uporczywe zaprzeczenia
o istnieniu UKŁADU I AGENTURY WPŁYWU, kalejdoskop afer, cień 10 kwietnia, wolność słowa dla wybranych. Rozdział Dryfująca Polska Profesor opatrzył wstępem: „Śpiewający »Ojczyznę wolną racz nam wrócić
Panie«, nie wyrażają »złych« emocji, ale przede
wszystkim przesyłają ważny komunikat na temat jakości naszego państwa”.
Pomimo wszystkich perfidnie skomplikowanyh i tragicznych problemów, powstałych pod płaszczykiem legendy o „odzyskanej niepodległości”, jest jeszcze u nas
siła – wciąż siła, z którą państwo musi się liczyć – jest nią
Kościół katolicki. Wprawdzie liczenie się państwa oparte
jest na zasadzie pars pro toto, trwają przecież nieustanne ataki na wybranych Hierarchów, osoby świeckie wierne Kościołowi, trwa potężny atak na Radio Maryja, Ojca
Dyrektora – stróża wartości katolickich i narodowych.
Owe ataki dowodzą o bezradności atakujących wobec siły – jaką polski Kościół jest! Dlatego stał się obiektem
zmasowanego ataku.
W chwili obecnej ujawnia się nadprzyrodzona moc
Kościoła, jest przecież faktem, że po raz pierwszy w historii ludzkości człowiek ma możność zniszczenia samego siebie. Na straży zagrożonego człowieka pozostał –
jedynie Kościół katolicki.
Gdy spojrzymy na dwa tysiące lat historii chrześcijaństwa, to stwierdzamy, że tak wielkiego niebezpieczeństwa nie było nigdy wcześniej. Z zagrożeniami, które były
wcześniej, cywilizacja chrześcijańska potrafiła walczyć
o swoje miejsce w materialnym świecie materialnymi metodami.
Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie bitwa pod Poitiers,
bitwa pod Lepanto, hiszpańska rekonkwista, obrona Jasnej Góry, wiktoria wiedeńska, czy bitwa warszawska
1920 roku?
Gdzie bylibyśmy, gdyby nie udokumentowana,
w wymienionych bitwach, interwencja Królowej Nieba
i Ziemi?
Przypomnieć należy, przynajmniej niektóre z licznych, cudowne interwencje nadprzyrodzone, poprzedzone krucjatą różańcową.
Rok 1621. W roku tym licząca 100 tysięcy żołnierzy
armia turecka Osmana II przekroczyła granice Rzeczypospolitej, hetman Karol Chodkiewicz zebrał 50 tysięcy
wojska i 2 września rozbił obóz nad Dniestrem w pobliżu
Chocimia. Turcy, nieoczekiwanie, zaproponowali pokój
i podpisali traktat korzystny dla Polski. W tym czasie
w Krakowie opustoszały wszystkie domy, wszyscy
uczestniczyli w wielogodzinnej procesji, której przewodniczył ks. bp. Marcin Szyszkowski, niesiono obraz Matki
Boskiej Śnieżnej, za którym szło całe miasto z różańcami
w ręku – błagano Boga o zwycięstwo.
Rok 1689. Bitwa pod Tenesvar i zwycięstwo Węgrów
nad Turkami. Papież Leon XIII w Supremi Apostolatus
podkreśla, że nieprzyjaciel został rozgromiony w sposób
tak niezwykły, że interwencja Nieba była dla każdego

Polscy liberałowie, lewacy i ateiści ulegają coraz bardziej
ideologii walczącej z Kościołem katolickim na różnych poziomach
i na różne sposoby. Trzeba tu podnieść, że ostatnio w USA, Anglii, Niemczech, Francji i Belgii podejmuje się akcje, żeby pozwać
do sądów Papieża Benedykta XVI i obalić go, bo rzekomo jako
biskup nie pozbawił funkcji kapłańskich dwóch grzesznych księży, co jest nieprawdą (ale stróże moralności! B.W.). Szuka się
pozorów, żeby zniszczyć cały Kościół katolicki, bo jest on dziś jedyną przeszkodą na drodze oszalałych liberałów.

Ksiądz Profesor w aneksie dzieła zamieścił artykuł
Józefa Dudkiewicza zatytułowany Czas, aby wyłonił się
Człowiek, którego treść obrazuje obecne czasy:
[…] Postmodernistyczny pluralizm przyznaje każdemu rację, pozornie szanuje dobro każdego, w gruncie rzeczy jest narzędziem dechrystianizacji narodów. Chrześcijański etos zastąpiono pojęciem „poprawności politycznej”. Ludzi w nim nie łączy
nic stałego: ani religia, ani rozum, ani prawda, ani wspólne dobro, ani ojczyzna. Wszystko zostało zakwestionowane, wszystko jest dozwolone. Oto nowo pojęta wolność, świeży totalitaryzm bezideowości, perfekcyjnie doskonalony przez system
„zjednoczonej” Europy i świata całego.

Ksiądz Kard. Christoph Schönborn – metropolita
Wiednia, w listopadzie b.r. przedstawił obecną sytuację
chrześcijaństwa „dalece marginalizowanego” w Europie:
Pod pewnymi względami jesteśmy znowu na początku
chrześcijaństwa. Mimo to Kościół w Europie nie jest absolutnie
przestarzałym modelem, przeciwnie – Europie potrzebna jest
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czymś oczywistym, a nastąpiło w czasie publicznych modłów różańcowych. Procesję dziękczynną z Eisenstaad
do Mariazell prowadził osobiście książę węgierski Paweł
Esterkazy z małżonką, a towarzyszyło im 11.500 tysiąca
pielgrzymów. Pielgrzymka trwała sześć dni w jedną i tyleż w powrotną stronę.
Znane są jeszcze trzy cuda różańcowe szczególnej
wagi – czasu funkcjonowania siermiężnego komunizmu:
rok 1955; rok 1986 na Filipinach i czasu obecnego: rok
2010. Przed ich omówieniem chcę zwrócić uwagę na
dwa szczególne znaki nadprzyrodzone zadane nam do
odczytania i propagowania, dlatego propagowania, że są
otoczone milczeniem.
Pierwszy z 26 grudnia 2004 roku, który objawił się
podczas trzęsienia ziemi w Azji – katastrofy zaliczanej do
siedmiu największych tragedii w dziejach ludzkości.
Zdumiewający w tej tragedii był fakt zatrzymania się fali,
o wysokości 12 metrów, na progu kościoła w Vailankanni
w Indiach, miejscu trzykrotnych objawień Matki Bożej,
w którym znajdowało się ponad dwa tysiące wiernych.
Kościół ten położony jest zaledwie 100 metrów od plaży
i leży na tym samym poziomie co inne budynki wokół,
które zostały falą zmiecione. Znamienne było, że fala,
która zatrzymała się, wróciła sprzed progów świętym i ją
ominęła, popłynęła w głąb na odległość pół kilometra zabierając wszystko – domy, hotele i uśmiercając.

fot. za: „Nasz Dziennik”, 12-13 luty 2005

Drugi z 13 maja b.r., w Fatimie, w 94 rocznicę pierwszych objawień maryjnych. W dniu tym zgromadziło się
ponad ćwierć miliona pielgrzymów, było to dziękczynienie narodu portugalskiego za wyniesienie Jana Pawła II
do chwały ołtarzy. Fatimscy pielgrzymi byli świadkami
niecodziennego zjawiska: wielobarwnej obręczy wokół
Słońca, znaku przypominającego „taniec Słońca” towarzyszący objawieniom maryjnym w październiku 1917 roku. Aureola zmieniała kolory i była widoczna trzy godziny
(fot. na okładce wykonana przez ks. Henryka Drozda,
za tygodnikiem „Niedziela”, relacje z wydarzeń przekazane „Niedzieli” przez ks. bpa Ryszarda Karpińskiego).
Rok 1955. Różańcowy cud austriacki. Krucjatę rozpoczęto w Wiedniu 1947 roku z błaganiem o wolność
Austrii. Wśród członków krucjaty byli najwybitniejsi politycy z ministrem Figlem i kanclerzem Raabem. Mijały lata,
jeszcze w dniu Bożego Narodzenia 1954 roku zwycięstwo wydawało się bardzo odległe, a na cud czekało pół
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miliona Austriaków należących do krucjaty. Mołotow, sowiecki minister spraw zagranicznych, w rozmowie z ministrem Figlem stwierdził kategorycznie, że nie ma mowy
na zawarcie jakiejkolwiek umowy państwowej miedzy
Krajem Rad a Austrią. Katolicki rząd Austrii zrozumiał, że
możliwości dyplomatyczne wyczerpały się. Ponad trzysta prób doprowadzenia do porozumienia zakończyło się
fiaskiem.
Wtedy minister Figel oznajmia – „pozostała tylko modlitwa”. Krucjata zrywa się do szaleńczego ataku. I wówczas następuje cud. Austriacka delegacja, która w kwietniu 1955 roku wyjechała do Moskwy, nieoczekiwanie
wraca, wraca żywa z dokumentem gwarantującym
Austrii wolność. Wzruszony kanclerz federalny Raab
ogłasza narodowi: „Chcę podziękować przede wszystkim
Bogu, cały rząd dziękuje Bogu i Jego Matce”. W kościołach trwały całodobowe dziękczynienia.
Niebywałe w historii Rosji – dotrzymanie umowy!
W środku Maryjnego miesiąca – w maju zostaje podpisany układ państwowy. W Maryjnym październiku opuszczają Austrię ostatni żołnierze sowieccy. Ziścił się wielki
cud różańcowy. Imperium sowieckie, które nigdy nie cofało się z terenów, gdzie stanęła noga żołnierza Armii
Czerwonej, w pokojowy sposób, bez jednego wystrzału
opuścił okupowaną Austrię.
Wyróżnik imperium sowieckiego znany mi jest
z przekazu rodzinnego. Rodzina moja opuściła Wołyń po
zakończeniu wojny, zostawiając wszystko, a nie mało,
opuściła w ostatniej chwili, to znaczy decydującej, albo
bydlęcym wagonem, z bagażem ręcznym – na Zachód,
albo radzieckie obywatelstwo. Oficer sowiecki wydający
konieczne „bumagi” zapytał: „a wy tak późno, bo wierzyliście, że coś się zmieni?” Dziadek potwierdził, na to oficer z drwiącym śmiechem: „kuda krasnaja armia wajdiot,
tuda abarota jej niet”. A mówią, że od nas wyszła, żegnając się czule z Wałęsą!?
Rok 1986. Cud na Filipinach, to niebywałe wydarzenie
opisane na 260 stronach przez Wincentego Łaszewskie10
go powinno być w Polsce powszechnie znaną lekturą.
W lutym 1986 roku miała się dokonać największa
masakra w historii ludzkości. Padł rozkaz, by bezlitośnie
zdławić bunt, miało zginąć w ciągu jednego dnia 2 miliony ludzi, bezbronnych cywilów. Kardynał Jaime Sin po
długiej modlitwie zdecydował się na apel do mieszkańców Manili, przez katolickie radio wezwał: „wyjdźcie na
ulice”! Chodziło o obronę wojskowych zbuntowanych
przeciwko reżimowi Markosa. Wyszły całe rodziny, kobiety w ciąży, z małymi dziećmi i niemowlętami, ludzie starzy i chorzy, klasa bogatych i podmiejskie slumsy, wszyscy z różańcami. Trwali na posterunku cztery dni i cztery
noce. Dwa miliony ludzi bladych i drżących ze strachu
uklękło twarzami w kierunku nadjeżdżających czołgów.
W pierwszym rzędzie klęczały siostry zakonne – czołgi
się zatrzymały, żołnierze nie wykonywali rozkazów i przyłączyli do klęczących. Przeprowadzono atak moździerzowy, ale wszystkie pociski okazały się niewypałami.
Nastąpił atak zmotoryzowanej piechoty, klerycy wyszli
naprzeciw, atakujący zatrzymali się. Ciśnięto w tłum pojemniki z gazem, zerwał się gwałtowny niespotykany
wiatr, który uniósł gaz i skierował w kierunku ciskających.
Wysłano do ataku helikoptery, skierowano na miejsce
modlitwy bombowce, które z niezrozumiałych względów
nie mogły wykonać zadania. Brakowało tylko ataku
z samego dna piekła. Cofnęły się czołgi, cofnęło się woj-
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sko. Na asfalt manilskiej autostrady nie padła ani jedna
kropla krwi. Markos uciekł z kraju, schronił się na Hawajach, gdzie zmarł w 1989 roku. Jak możliwa była tak bezkrwawa rewolucja, Kardynał Sin odpowiadał: „Nie ma
odpowiedzi, to był cud”. Wiadomo, że w rozstrzygających
momentach miały miejsce objawienia Matki Najświętszej
widzianej przez żołnierzy armii rządowej. Identycznie jak
w roku 1920 nad Warszawą – objawiła się Matka Boża,
którą widzieli bolszewicy i uciekając w popłochu krzyczeli: „Matier Boża!”.
Rok 2010. Cud na Węgrzech. Kiedy w ubiegłorocznych wyborach wygrała partia Orbǎna – do ataku rzuciły
się wszystkie lewicowe i liberalne media w Europie, a to
najlepszy dowód, że stał się cud. Ksiądz Kardynał Péter
11
Erdö prymas Węgier omawiając obecną sytuację na
Węgrzech opisał trwającą od lat krucjatę różańcową w intencji ojczyzny. Przypomniał, że pomysł podjęcia krucjaty
pochodzi od Kardynała Józefa Mindszentyego. Jeszcze
w latach 40 Kardynał powiedział, że jeżeli znajdzie się
milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie spokojny
o przyszłość narodu. Kard. Erdö:
W pierwszych latach XXI wieku nasze społeczeństwo znalazło się z złej kondycji. W momencie prawie beznadziejnym
Episkopat zaproponował modlitwę o duchowa odnowę narodu.
Rozpoczęto zbieranie deklaracji o przystąpieniu do modlitwy.
Episkopat Węgier co roku proponuje wiernym konkretną intencję. W archiwum Episkopatu znajduje się obecnie półtora miliona podpisów (wrzesień 2011). W czerwcu 2011 roku odbyła się
Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę

Na Węgrzech przyjęto nową Konstytucję, która wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku. Do Konstytucji wprowadzono preambułę (pełny tekst „Nad Odrą” 7-8, 2011,
str. 98), której możemy Węgrom pozazdrościć, my, Naród w 99% katolicki! Tekst zaczyna się od słów: BOŻE,
BŁOGOSŁAW WĘGRÓW. Po wezwaniu następuje narodowe wyznanie wiary:
My, członkowie narodu węgierskiego, na początku nowego
tysiąclecia, z odpowiedzialnością za każdego Węgra, wyznajemy co następuje:
Jesteśmy dumni, że nasz pierwszy król, święty Stefan
przed tysiącem lat osadził Węgierskie państwo na trwałych fundamentach, a naszą ojczyznę uczynił częścią chrześcijańskiej
Europy.
[…]
Jesteśmy dumni, że nasz naród przez stulecia bronił
w walkach Europę, a swoimi talentami i pracowitością pomnażał jej wspólne wartości.
Uznajemy kluczową dla podtrzymania naszego narodu
rolę chrześcijaństwa. Szanujemy różne tradycje religijne naszego kraju.
Obiecujemy, że zachowamy jedność duchową narodu, która w wichrach minionego stulecia rozerwana została na części.
[…]
Wyznajemy, że najważniejszymi ramami naszego współistnienia są rodzina i naród, a podstawowymi wartościami naszej
jedności pozostają wierność, wiara i miłość.
[…]
Nie uznajemy czasowego zawieszenia naszej historycznej
konstytucji spowodowanego obcymi najazdami.
Odrzucamy przedawnienie nieludzkich zbrodni dokonanych przeciwko narodowi węgierskiemu i jego obywatelom
przez rządzące dyktatury: narodowych socjalistów i komunistów.
… Nasza dzisiejsza wolność wyrasta z Powstania 1956
roku.
[…]
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Uznajemy, że po dziesięcioleciach XX wieku, prowadzących do moralnej zapaści, istnieje niezbędna potrzeba
duchowej odnowy (podkreślenia B.W.).

Na Węgrzech podobnie jak u nas, po roku 1989,
skrajnie liberalne prawo doprowadziło do powstania 358
organizacji religijnych nazywających się „Kościołami”. Już
300 wspólnot wyznaniowych utraciło status „Kościoła”,
w tym sekty scjentologiczne!
W sferze politycznej i gospodarczej, jak obiecał wyborcom Orbǎn, od maja ubiegłego roku trwa badanie
przyczyn i odpowiedzialności przedstawicieli władzy za
upadek gospodarczy Węgier od 2002 roku.
Aresztowano wielu polityków obozu postkomunistycznego i liberalnego. Orbǎn postawił przed sądem
przestępców w białych kołnierzykach, do niedawna parlamentarzystów – zapadają wyroki wobec tych, którzy
rządzili w latach 1994-1998 i 2002-2010. Zobowiązał się,
tak jak to czynią Niemcy i Francja, do priorytetowego
traktowania interesów narodowych. Poddał krytyce
„porozumienie elit z komunistami” w 1989 r. i założył
odejście od niekorzystnych dla Węgrów zapisów!
Została przyjęta nowa ustawa medialna nakładająca
odpowiedzialność za słowo!
Rząd wprowadził ustawy prorodzinne!
Orbǎn wciąż powtarza, że społeczeństwo jest obciążenie zaszłościami po rządach postkomunistów i liberałów, i nie może znosić ich więcej. Dlatego rozpoczął od
opodatkowania banków zachodnich, wielkich korporacji,
supermarketów, firm energetycznych i telekomunikacyjnych, które bez przeszkód transferowały zysk za granicę
(dokładnie jak u nas!). Ograniczył uprawnienia Trybunału
Konstytucyjnego w kwestiach gospodarczych.
Należy powtórzyć: BOŻE, BŁOGOSŁAW WĘGRÓW.
A u nas?
MATKA BOSKA Z CIEMNĄ TWARZĄ
PATRZY NA NAS ZAMYŚLONA
CORAZ CIĘŻSZE DO NIESIENIA
POLSKIE BERŁO I KORONA
Kazimierz Józef Węgrzyn

£
________________________
Literatura:
Guy Sorman, W oczekiwaniu barbarzyńców, ARKANA, Kraków 1997.
Grzegorz Górny, Demon Południa, FRONDA, Warszawa 2007.
Grzegorz Górny, Bitwa o Madryt, Wyd. FRONDA, Wyd. AA, WarszawaKraków 2010.
Plinio Corrêa de Oliveira, Rewolucja i Kontrrewolucja, ARKANA, Kraków 1998.
Roberto de Matei, Krzyżowiec XX wieku Plinio Corrêa de Oliveira, Z
przedmową Ks. Kardynała Alfonsa Marii Sticklera, Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Biblioteka Kontrrewolucji, Kraków 2004.
Roberto de Matei, Dyktatura relatywizmu, PROHIBITA, Warszawa
2008.
Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, EDITIONS DU DIALOGUE, Paryż 1982.
Czesław Stanisław Bartnik, Ojczyzna w potrzebie, Działa Zebrane, Tom
LX, Lublin, 2011.
Andrzej Zybertowicz, Polska do pociągu pociąg do Polski, PROHIBITA,
Warszawa 2011.
Wincenty Łaszewski, Cud na Filipinach Rok 1986, Polskie Wyd. Encyklopedyczne POLWEN, Radom 2009.
Ks. Kard. Péter Erdö, prymas Węgier, Węgry modlą się za Polskę,
„Nasz Dziennik”, 17-18 września 2011.

51

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
¢ Lech Ludorowski

SAKRALNY EPOS SIENKIEWICZA
Po skończeniu roboty [Ogniem i mieczem] i po dobrym wypoczynku zabiorę się do epoki następnej, tj. do czasów
wojen szwedzkich, moskiewskich, tatarskich, Rakoczego itd. Ta druga zamierzona powieść będzie nosiła tytuł:
Potop.
Henryk Sienkiewicz, styczeń 1884
Mnie się wydaje, że nowa powieść bardzo piękna i nic do Ogniem i mieczem niepodobna. Utrapieniec kaprysi, że nie
taka, jak on chce.
Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa, 1884
Całą powieść już opowiedział swojej Mańci.
Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa, 2 listopada 1884
W [...] cięższych jeszcze warunkach powstał Potop. Niektóre jego rozdziały pisane były wśród najstraszniejszych
cierpień rozpaczy, w chwili kiedy wszelka nadzieja ratunku biednej pani Henrykowej nikła i jedynym środkiem
oderwania myśli od przewidywań rychłej katastrofy była właśnie przymusowa i forsowna nad tą powieścią praca.
Antoni Zaleski, 1886
Mąż nie opuszczał jej przez cały czas długo trwającej choroby, pielęgnując gasnącą z poświęceniem, jakiemu
obecne przy chorej kobiety z trudnością mogły dorównać; cały Potop i ostatni tom Ogniem i mieczem powstawały
niemal przy łóżku śp. Marii.
Historyczne powieści Sienkiewicza pozostaną trwałym pomnikiem zmarłej, która w twórczości swego małżonka tak
potężną była dźwignią; w nich ona żyć będzie i w dalszych Sienkiewicza dziełach, których społeczność polska
potrzebuje i których z takim upragnieniem wygląda.
Nekrolog, „Czas”, 21 X 1885, nr 20

Arcydzieło historycznej prozy epickiej – Trylogia –
najpoczytniejsze, najbardziej znane i uznane dzieło
Sienkiewicza – od blisko stu trzydziestu lat fascynuje
zbiorową wyobraźnię Polaków. Ten wspaniały, jedyny
w swoim rodzaju cykl powieściowy, należy też do wysoko
cenionych dzieł literatury narodowej w kulturze europejskiej i powszechnej. Przekładano go na języki wielkich
i małych narodów nieskończoną ilość razy i to od samego początku jego powstania. Jeszcze rodziła się, nadal
pisana – drukowana w odcinku dwóch polskich dzienników jego część pierwsza (w latach 1883-1884), gdy jednocześnie jedna z gazet rosyjskich publikowała Ogniem
i mieczem (oczywiście bez wiedzy Sienkiewicza!) w korsarskim przekładzie rosyjskojęzycznym jakiegoś anonimowego tłumacza. Warto przypomnieć, że w translacjach
natychmiastowych i „równoległych” (na kilka języków obcych) debiutowały zwłaszcza „epopeja chrześcijańska”
Quo vadis? i grunwaldzki epos Krzyżacy. Trylogia należy
też do tych książek polskich, które były i są najczęściej
przekładane na języki innych sztuk. Udostępniono je także
(jak może żadne inne polskie dzieło) już od początku jego
recepcji w postaci bardzo licznych, najrozmaitszych adaptacji: scenicznych, widowiskowych, teatralnych, operowych, muzycznych, z czasem też filmowych, radiowych,
telewizyjnych czy w różnego rodzaju przeróbkach oryginału na formy literatury popularnej (np. język komiksu). Ekranizowało także Trylogię międzynarodowe kino. Już w latach pierwszej wojny światowej Rosjanie przygotowali
swoją adaptację Potopu (w reżyserii Piotra Czardymina,
1914; nieco wcześniej Edward Puchalski zrealizował polski film o Kordeckim pt. Obrona Częstochowy), a w roku
1961 nakręcono filmową (amerykańsko-włosko-francuską), niezbyt udaną pod względem artystycznym, wersję
Ogniem i mieczem (w reżyserii Franco Cerchio, przez następne pół wieku w kraju w ogóle nieudostępnianą).
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Krytyka amerykańska (która z wielkim uznaniem
przyjęła świetny anglojęzyczny przekład Trylogii Wiesława S. Kuniczaka, wydany w ostatniej dekadzie XX w.)
dostrzegła dość rzadko zauważaną cechę Sienkiewiczowskiego cyklu, jej szczególną cechę: „religijność”
i „sakralność”. Nazwano ją „eposem narodowym” i „świętą księgą Polaków”. To, jakże trafne określenie, przypominające powtarzaną także u nas rodzimą metaforę
o „Biblii Polaków” – wyraża również jeszcze inne jego
znaczenie, wskazuje bowiem na wartość naszego narodowego arcydzieła, podkreśla mianowicie, że Sienkiewiczowski cykl jest właściwie ową „świętą”, lecz i religijną
„księgą”. Jest bowiem Trylogia (przypominam i podkreślam własne wielokrotne konstatacje) rodzajem epopei religijnej z jej bohaterem – człowiekiem głębokiej wiary, ufnej
modlitwy i wzorem rycerza chrześcijańskiego (bohatera
dorastającego do tej godności w każdej części cyklu:
Skrzetuskiego, Kmicica, Wołodyjowskiego), wizją świata
znaczonego sakralnymi znakami Bożej obecności, otwartego ku transcendencji, unoszącego nas stale ku nadprzyrodzoności z jej religijnym przesłaniem, nauką przebaczenia i pojednania, lekcją teologii miłości indywidualnej i „generalnej” – „nacji do nacji” (tak silnie wyeksponowanych
w Ogniem i mieczem i Panu Wołodyjowskim).
Przyjęcie zaś wspaniałego cyklu w krajach odległych
(Ameryka, Kanada) czy europejskich (zwłaszcza w Rumunii, dzięki mistrzowskim przekładom, których autorem
był prof. Stan Velea) potwierdza, że fascynująca siła oddziaływania arcydzieła polskiej epiki historycznej ma charakter stały, ponadczasowy i uniwersalny.
*
Częścią drugą trylogicznego cyklu jest monumentalny Potop (1884-1886), arcydzieło epickiej sztuki prozatorskiej. Urzeka rozmachem swojej powieściowej architektury, potęgą i dynamiką epickiej wizji narodowych
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dziejów, perfekcyjnością opowiadania – swoją narracyjną
brawurą. Potop promieniuje czarem swojego sugestywnego piękna, głębią zawartych w nim najwyższych duchowych wartości, apologią człowieczeństwa, szlachetną
etyką moralnych aspiracji, ekspresją uczuć, przeżyć
i myśli. Dlatego też często ocenia się (i nie bez racji) to
dzieło jako najdoskonalszą część Trylogii. Nie rozstrzygając trudnego (i nierozwiązywalnego) dylematu, czy
przewyższa on Ogniem i mieczem, można chyba, przypominając trafne spostrzeżenie Juliana Klaczki, powiedzieć, że Potop „moralnie nami bardziej wstrząsa”; pogląd ten podziela zapewne wielu uważnych czytelników.
Jednakże warto też przywołać jeszcze drugie znamienne
orzeczenie tego znakomitego krytyka: „ale piękności to
różne, a równie wielkie, równie mistrzowskie i nieporównane, nie do porównania!...”. Każdą bowiem powieść trylogicznej serii wyróżnia własny kształt indywidualnego
ekspresywnego piękna.
Rozważania genetyczne mają często istotne walory
poznawcze. Właśnie owe pytania o genezę, przyczynę
powstania, ale także badanie samego procesu tworzenia
wybitnego utworu (zwłaszcza arcydzieła narodowej literatury) należą do najbardziej podstawowych i naturalnych
potrzeb poznawczych. Wyjaśnienie przyczyny (czy też
powodów), dlaczego Sienkiewicz napisał Potop, a przede
wszystkim, w jakich warunkach i jak tworzył on swoją
ogromną epopeję kreując ponad trzysta pięćdziesiąt (!)
występujących w niej indywidualnych, żyjących własnym
„życiem” i językowo aktywnych postaci (oczywiście nie licząc tłumów, zbiorowisk czy innych tzw. „mas ludzi
i zwierząt”). Jak wreszcie tę tętniącą w jego wyobraźni,
porywającą swoją dynamiką wizję kataklizmu narodowej
historii zdołał on z niezrównanym mistrzostwem (niemal
bez zmian) zapisać w manuskrypcie – prawie trzydziestu
trzema tysiącami (!) wypowiedzeń (tzn. „zamkniętych
zdań”, od „kropki do kropki”) – swej monumentalnej kompozycji? Są to więc pytania (zagadnienia) nie tylko
w pełni uzasadnione, ale wręcz niezbędne. Odpowiedzi
na nie nie należą do łatwych, często się je pomija, upraszcza lub banalizuje; świadczą o tym liczne wypowiedzi krytyków i badaczy Trylogii. Najwybitniejsi nawet wśród nich
przedmiotem swych uwag czynili różne, najczęściej
uboczne, wręcz marginalne zagadnienia genezy powieści.
A jest to problem w istocie trudny, złożony i skomplikowany. Opinię tę można odnieść w pełni do całego cyklu, a do
jego części drugiej – z całkowitą pewnością.
W przypadku Potopu ów skomplikowany kompleks
genetyczny może obejmować co najmniej cztery kręgi
zagadnień. Składają się nań: 1. ważne i trudno uchwytne
psychologiczne problemy samego procesu tworzenia we
wszystkich jego fazach, 2. okoliczności zewnętrzne („życiowe”) towarzyszące komponowaniu i pisaniu, wywierające nań wpływ (wydarzenia losowe, czy zwłaszcza podróże, które są stałym składnikiem biografii artysty, tworzącego „w drodze”, 3. kwestie recepcji tworzonego dzieła, mające związek z jego powstawaniem, odbiorem, rozumieniem, wreszcie 4. aspekt teleologiczny tworzonego
dzieła: „dlaczego”, „w jakim celu” ono powstawało (jaki
imperatyw, nakazy, doprowadziły do jego narodzin).
Wszystkie te wymienione składniki (aspekty) genetyczne – w różnym nasileniu, intensywności, skupieniu,
rozproszeniu – stanowią interesujące przesłanki poznawania procesu powstawania Potopu, zasługują przeto, by
uczynić je przedmiotem rzeczowej analizy i interpretacji,
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jednakże w naszych dociekaniach możemy skupić się jedynie na wybranych sprawach. Przybliżą nas one bowiem do poznania nowych tajemnic tej arcypowieści.
Podobnie jak w przypadku Ogniem i mieczem należałoby rozważyć przynajmniej główne przesłanki genetyczne, a więc: dlaczego, w jakim celu autor stworzył
część drugą wiekopomnego cyklu, jaki był naczelny teleologiczny motyw kreacji; dlaczego nadał mu tytuł Potop,
jaka była pierwotna koncepcja dzieła i czy (i jakim) uległa
zmianom, czy i jak została zrealizowana, urzeczywistniona artystycznie. Oto właśnie fundamentalne pytania, na
które autor jawnie i szczegółowo się nie wypowiedział,
nie zwierzał, nie komentował, albo też odnosił się doń
enigmatycznie, w jakichś uwagach i interpretacjach późniejszych na ogół (na przykład – czynił tak zresztą często
– w listach do Jadwigi Janczewskiej, przywołując najczęściej w żartobliwych ujęciach aluzje, powiedzonka swoich
bohaterów, czy związane z nimi sytuacje); uogólnił je
zresztą w świetnej rozprawie teoretycznej (O powieści historycznej 1889), poświęconej obronie tego gatunku,
w którym stał się nieprześcignionym mistrzem.
Estetyczna harmonia doskonałego piękna, którym
promieniuje to wspaniałe dzieło – tak skoncentrowane na
przedmiocie, pozbawione widomych znaków odautorskiej
obecności, osobistych refleksów, przebłysków – zdaje się
sugerować, że stworzył je artysta nie tylko w pełni panujący nad kunsztem swojej sztuki, a przy tym też człowiek
wielkiej dobroci, mądrości, człowiek afirmujący życie, którego nie dosięgły doświadczenia nieszczęścia, ciosy tragicznego losu. Jednak mało kto wie, że Potop powstawał
w najtragiczniejszych chwilach życia Henryka Sienkiewicza – jak napisano w nekrologu – „niemal przy łóżku”
ciężko chorej, umierającej żony. Rzadko które z arcydzieł
literatury narodowej rodziło się w równie trudnych, skrajnie trudnych warunkach, co Potop. Połowę swojej arcypowieści tworzył Sienkiewicz w najcięższych zmaganiach
z nieuleczalną chorobą swojej żony, nad drugą pracował
w sytuacji życiowego tułacza, rozbitka, który uszedł
wprawdzie z życiem, ocalał z katastrofy, ale stracił w niej
najcenniejsze dobra.
Wczesną wiosnę 1884 r. spędzili państwo Sienkiewiczowie we włoskim kurorcie San Remo. Tu podleczono
gwałtowny nawrót gruźlicy u Marii, odnowionej po narodzinach drugiego dziecka, córki Jadwigi (13 grudnia 1883
r.). Leczenie przyniosło dość dobre rezultaty, dające nadzieję na trwały powrót do zdrowia. Nikt jeszcze nie
przypuszczał, że czas tej nadziei będzie już tak krótki, że
będzie trwał tylko siedemnaście miesięcy do fatalnego
dnia 19 października roku 1885. Polepszający się stan
zdrowia żony umożliwił pisarzowi (zajętemu jeszcze korektą i poszerzoną wersją zakończenia Ogniem i mieczem w drugim wydaniu książkowym) dalsze zamiary
twórcze i urealnił też jego projektowany wyjazd do Szwecji w związku z planowanym rozpoczęciem Potopu. To
wszystko skłoniło Sienkiewiczów do kontynuowania wypoczynku i bezwzględnie zalecanej przez lekarzy kuracji
w maju i czerwcu 1884 r. we Francji.
Poprawa zdrowia żony w uzdrawiającym klimacie Arcachon pozwoliła Sienkiewiczowi przyspieszyć powrót do
kraju. Po kilkudniowym pobycie w Paryżu (gdzie pisarz
spotkał się z Julianem Ochorowiczem, który miał przetłumaczyć na francuski dla prasy paryskiej jego artykuł
w obronie Kraszewskiego, skazanego przez sąd pruski
w Lipsku na więzienie w ponurej fortecy w Magdeburgu)
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Sienkiewiczowa wróciła do Warszawy pod opiekę swego
ojca, Sienkiewicz zaś udał się do Ostendy w związku
z zamierzoną wyprawą do Szwecji. Jednak z powodu
zbyt długiego oczekiwania na płynące do Szwecji statki z
podróży tej zrezygnował, wkrótce opuścił „nudną Ostendę”
i w drugiej połowie czerwca (wolno przypuszczać) wrócił –
po prawie półrocznej nieobecności – do Polski. Dokąd?
Prawdopodobnie (choć raczej na krótko) do Nałęczowa.
Lato 1884 (czerwiec-sierpień) zdaje się być dla biografów niemal pustą kartą. Według Józefa Szczublewskiego: „Chciał do Szwecji pojechać, przejrzeć dokumenty szwedzkiego najazdu na Polskę, jakoś nie mógł wybrać się w podróż. Miesiąc spędził w Ostendzie. Nawrót
choroby żony każe obojgu wybrać Reichenhall, uzdrowisko w Bawarii, stamtąd lekarze kierują chorą do Meranu
[w Alpach włoskich, k. Bolzano]”. Otóż jeden z nielicznych zachowanych listów (o częściowo zrekonstruowanej
dacie: Warszawa, 16 lipca 1884 – do prof. Stanisława
Tarnowskiego) ów trop nałęczowski logicznie poświadcza. Sienkiewicz, żaląc się na napastliwe recenzje
Ogniem i mieczem (których wcześniej nie czytał będąc
poza krajem) wspomina wyraźnie o swoim (leczniczym)
pobycie i kąpielach w Nałęczowie. Z listów do Stanisława
Tarnowskiego (i z relacji innych osób) wiemy, że kuracyjny Nałęczów staje się również (jak w przypadku Ogniem
i mieczem) znowu miejscem pracy artystycznej.
Korespondencja do prof. Tarnowskiego jest także
ważnym świadectwem powstawania tej powieści, pozwala nawet wskazać główne początkowe jej momenty, podstawowe postanowienia twórcze. Już w liście z 16 stycznia 1884 r. Sienkiewicz stwierdził wyraźnie, że zdecydował się na napisanie kolejnego dzieła i ustalił od razu jego tytuł. Jakże znamienny tytuł! „Po skończeniu roboty
[nad Ogniem i mieczem] i po dobrym wypoczynku zabiorę się do epoki następnej, to jest do czasów wojen
szwedzkich, moskiewskich, tatarskich, Rakoczego itd. Ta
druga zamierzona powieść będzie nosiła tytuł Potop”.
Bez żadnych wahań wybrał od razu wspaniały
w swej apokaliptycznej grozie tytuł Potop, dorównujący patetycznej heroice Ogniem i mieczem czy podobnie, jak
odwołujący się do sławiącej swego bohatera tradycji rycerskiej epopei Pan Wołodyjowski. Tym przecież przejmującym tytułem o proweniencji eposowej pisarz świadomie
nawiązuje do największych epickich arcydzieł ludzkości,
jak Iliada, Odyseja, Eneida czy Jerozolima wyzwolona.
Ów apokaliptyczny tytuł świadczy również, że Sienkiewicz – jeszcze tworząc ostatni tom Ogniem
i mieczem zimą 1884 r. (1 marca zakończył się druk
w odcinku warszawskiego „Słowa”) – miał już gotową
koncepcję swojego nowego dzieła: miał wyobrażenie całej jego fabuły, wizję katastroficznej klęski Rzeczypospolitej, ale i jej odrodzenia, wyeksponowanej symboliką „potopu”, a jednocześnie sugerującej własną estetykę planowanej powieści, jej nowe, oryginalnie sugestywne
piękno. Można przypuszczać, że ta monumentalna powieść rodziła się nieomal równocześnie z końcowymi
fragmentami Ogniem i mieczem i powstawała dość szybko w wyobraźni pisarza.
Całe dzieło zostało jakby „od razu” uformowane
w ogólnym zarysie jego wyimaginowanej całości fabularnej – konstrukcyjnie oparte na dramatycznej amplitudzie
losów Kmicica i Oleńki – od początkowego do końcowego zdarzenia, chociaż (co naturalne) bez wszystkich
szczegółowych kompozycyjnych rozstrzygnięć, już zosta-
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ło obmyślone w głównym zamyśle swoich treści ideowych i filozofii znaczeń. Rodziło się ono i wypełniało
w głębokim akcie wyobraźni autora przez pierwsze półrocze 1884 roku, dojrzewając coraz bardziej w miesiącach letnich, a konkretyzując jesienią, gdy pisarz (po
sierpniowo-wrześniowym pobycie w Reichenhall) przenosi się z żoną do położonego we włoskich Alpach Meranu. Może więc teraz niezwłocznie rozpocząć intensywne pisanie, a właściwie raczej „zapisywanie” (i to sprawne zapisywanie), utrwalanie wyobrażonego świata wielkiej powieści. Powieści już istniejącej w wizji artystycznej
twórcy, w jakimś sensie „gotowej” i nawet „opowiedzianej” (choć jeszcze „nienapisanej”) – jak świadczy wyznanie Sienkiewiczowej (kobiety mądrej, inteligentnej, uzdolnionej i wrażliwej estetycznie), że „całą powieść już opowiadał swojej Mańci”. To ona jest pierwszym świadkiem,
uczestnikiem, odbiorcą i słuchaczem, czytelnikiem (czy
również krytycznym powiernikiem?) tworzonego przy niej
dzieła. Można też zaufać jej wrażliwości estetycznej:
„Mnie się zdaje, że nowa powieść bardzo piękna i nic do
Ogniem i mieczem niepodobna. Utrapieniec kaprysi, że
nie taka, jak on chce. [...] Mnie się bardzo podobało to,
co już znam, ale kapryśnik się krzywi, ale już się wpisał
et ça ira [i już pójdzie]”.
W połowie grudnia 1884 r. w Meranie Sienkiewicz
kończy tom pierwszy Potopu. „Biedny skrobie co wieczór
i co rano”, „na gwałt przepisuje to, co napisał, żeby na wilię 24 grudnia wyszło jednocześnie w „Słowie” i „Czasie”
(informuje Maria swoich rodziców), a pisarz (w listach do
redaktora krakowskiej gazety) tę wiadomość potwierdza,
powiadamiając o dalszej pracy (bo „chce jeszcze bardziej
odskoczyć”, by mieć większy zapas tekstu) i zapowiada,
że komponowane dzieło będzie dłuższe od Ogniem
i mieczem i zajmie co najmniej cztery tomy (osiągnie
ostatecznie sześć, stanie się najdłuższą powieścią autora Trylogii). Za kilka dni rozpocznie się druk pierwszego,
jeszcze nie napisanego tomu Potopu w trzech krajowych
gazetach równocześnie. Przypomnijmy – w koniecznym
na razie „podręcznikowym” skrócie – orientacyjny zarys
„rodzenia się” tego monumentalnego dzieła w formie odcinkowej na łamach ówczesnej prasy. Jego debiut prasowy rozpoczął się w okresie Bożego Narodzenia równocześnie na łamach trzech krajowych czasopism
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu („Słowo” w nr 292
z 23 XII, „Czas” w nr 296 z 24 XII i „Dziennik Poznański”
w nr 207 z 25 XII 1884 r.) Publikowane w odcinkach, rodzące się nowe arcydzieło ojczystej literatury staje się
wspaniałym patriotycznym darem świątecznym łączącym
Polaków zniewolonych przez trzech zaborców. 19 lutego
1885 r. Sienkiewicz informuje: „Potopu tom pierwszy
skończy się już zaraz. Całość obejmie może do pięciu
lub cztery duże”. A warunki pracy ma przecież coraz
trudniejsze: musi opiekować się chorą żoną (robi to
z czułością i wielką troskliwością; zresztą zimą i wiosną
1885 r. następują okresy względnej poprawy jej zdrowia),
martwią go rosnące koszty leczenia, drożyzna specjalnej
diety „antygruźliczej”, niewygody mieszkania „sanatoryjnego”, uciążliwości podróży do kolejnych „stacji klimatycznych”. Skarży się, jak bardzo „ciężka to rzecz podróżować i pisywać po hotelach, [...] ciarki mnie biorą, gdy
pomyślę, że jeszcze trzy tomy trzeba nabazgrać i żyć
ciągle tymczasowym życiem”. Cierpi przy tym na nasilające się bóle głowy. Ale pisze sprawnie i systematycznie.
Czasopisma kończą bowiem druk I tomu na początku
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marca 1885 roku. Po kilku dniach przerwy „Słowo” z datą
12-14 marca, a „Czas” 25 marca rozpoczyna druk tomu
drugiego. Oba dzienniki zakończą go pod koniec maja.
Latem 1885 r. Maria Sienkiewicz (po krótkotrwałych
okresach poprawy zdrowia) traci siły, słabnie, nie jest już
w stanie sama chodzić; coraz częściej trzeba ją wozić na
specjalnym wózku (Rollwagen). Lekarze stwierdzają
końcowe stadium gruźlicy. Matka Marii donosi w sierpniu
swej młodszej córce, że „Henryk czuwa nad nią z troskliwością i czułością jakby matka, mąż i siostra miłosierdzia
w jednej osobie, [...] jest przy niej dzień i noc – a potem
biedactwo pisze kilka godzin dziennie – ach, co bym dała, żeby się ten Potop skończył”.
Mimo tak ciężkich warunków praca nad Potopem posuwa się naprzód i w połowie września tom trzeci jest gotów. W liście z dnia 15 IX do Stanisława Smolki (redaktora „Czasu”) Sienkiewicz pisze: „Przesyłam zakończenie
tomu trzeciego dziś rano. Żona moja ma się stosunkowo
lepiej i za kilka dni wyjeżdżamy do Falkenstein. [...] Następny tom zacznie się najpóźniej 10 października”. 12
października na tydzień przed zgonem Marii kieruje do
redaktora „Czasu” dramatyczny apel: „wy więcej niż ktokolwiek rozumiecie, że siły mają swoje granice. Zrobię,
co w mocy mojej, ale lepiej niech będzie przerwa między
tomami niż w biegu rzeczy. [...] Czekajcie, by się zebrało
choć na miesiąc, bo i tak krzyż to dla mnie prawdziwy”.
19 października 1885 roku Maria Sienkiewiczowa
umiera. Pisarz jest zrozpaczony. Po załatwieniu spraw
związanych z pogrzebem w Warszawie i grobowcem rodzinnym (na Powązkach) wyjeżdża na leczenie w końcu
listopada do Kaltenleutgeben. Stamtąd w liście do Jadwigi Janczewskiej z 3 XII donosi: „Zdaje się, że znaleziono wszystko w porządku – za wyjątkiem ogólnego
zdenerwowania, nie wystukano tylko tego, że trzeba
mieć wolę i ochotę do zdrowia, a o to właśnie mi najtrudniej ... nareszcie do pisania mam tyle spokoju, ile trzeba
– i wreszcie z samych nudów trzeba będzie szukać
ucieczki w Potopie”. 17 lutego 1886 r. Sienkiewicz kończy tom IV i (według ustaleń J. Krzyżanowskiego) „na kilka dni wyjeżdża na Litwę”, potem powraca do Kaltenleutgeben, gdzie wiosną pracuje bardzo intensywnie nad
dwoma ostatnimi tomami. Może teraz skoncentrować się
wyłącznie na tworzeniu powieści; szuka samotności,
poddaje się przepisanym zabiegom hydropatycznym,
„dużo chodzi”, zwiedza okolice Wiednia i Kaltenleutgeben, unika (w miarę możliwości) towarzystwa. Czerwiec
i lipiec spędził pracowicie nad manuskryptem powieści
w Zakopanem, by znowu wrócić do podwiedeńskiego kurortu. Tu, w Kaltenleutgeben, 21 sierpnia 1886 r. ukończył
Potop. Napisał o tym w liście do Jadwigi Janczewskiej:
Przed godziną ukończyłem Potop i właśnie podpisywałem
pożądany wyraz – koniec – , gdy zadzwoniono na kolację. –
Leży przede mną trzynaście ostatnich kartek – trzeba tylko je
przejrzeć i wyprawić. Cała kilkuletnia robota jest już poza mną,
a przede mną? – bo ja wiem co. Jak na teraz to pustynia, a raczej próżnia, bo w tej chwili nie ma ani jednej farby na mojej palecie. Jestem co się nazywa zmęczony, a jednak przez te ciężkie lata tak przywykłem do tej orki, że nie wiem, co będę robił
z jutrzejszym dniem... Potop miał tę dobrą stronę, że bronił
mnie całymi godzinami od nieróżowych rozmyślań. Może nie
ma żadnej innej dobrej, ale i to było coś warte. [...] Aż mi dziwno, żem ten Potop skończył. Nie doznaję nawet dziś jeszcze
tego zadowolenia, którego się spodziewałem.
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Praca nad Potopem trwała więc z przerwami od
1 października 1884 r. (zapewne rozpoczęła się ona jednak jeszcze przed tą datą) do 21 sierpnia 1886 r. Ostatnie odcinki Potopu w czasopismach ukazały się między
2. (w „Czasie”) a 10. (w ”Słowie”) września 1886 r.
Oprócz „Słowa” i „Czasu” oraz „Dziennika Poznańskiego”
powieść drukowano również (i to bez zgody pisarza) w
„Żywopisnom oboźreniu”. Wydanie książkowe, którego
tom I nosi datę cenzury 17 IX 1885 r., tom VI zaś 4 IX
1886 r., było gotowe już w październiku.
Te same lata, które przyniosły sławę Sienkiewiczowi,
w osobistej jego biografii upamiętniły się jako okres wyjątkowo ciężkich, tragicznych przeżyć. Potop tworzony
był w „najposępniejszych jego latach”. Powtórzmy zatem
pytanie, jak w tak fatalnych warunkach zdołał Sienkiewicz ukończyć tak mistrzowskie dzieło?
Proces powstawania tego arcydzieła literatury narodowej zasługuje na szczególne poznanie. Jak podkreślałem (w moich monografiach, licznych rozprawach o Trylogii i jej poszczególnych częściach, wstępach i notach
wydawniczych oraz studiach poświęconych Potopowi),
jego początkowy epizod jest w istocie rodzajem „epopei
rodowej” (sagi o „starożytnym” rodzie Billewiczów „od
Mendoga się wywodzących”), stanowi w istocie duży
człon fabularny wielkiej rozbudowanej fazy ekspozycyjnej
o złożonej, skomplikowanej, pomysłowej dramaturgii. Logika zdarzeń prowadzi do osobistej klęski Kmicica zawinionej przez jego „szpetne uczynki” i „kainową” zbrodnię
(zbiega się ona z nieuchronną militarno-polityczną katastrofą ojczyzny) oraz dźwigającej go z upadku, bo umożliwiającej powrót do „normalnej” służby wojskowej, szlachetnej protekcji przezacnego pana Wołodyjowskiego. Nie
uczyni to jednak z Kmicica rycerza dobrej sprawy, przeciwnie, odmieni na gorsze los bohatera, wpychając go do
obozu narodowej hańby i koniunkturalnego zaprzaństwa.
Kmicic – oszołomiony mamiącymi mirażami hetmana Radziwiłła, fałszywego proroka, związany z nim wymuszoną
przysięgą, jakby szatańskim paktem „o duszę” – stanie się
wiernym wyznawcą i sprawnym narzędziem w ręku zdradzieckiego hetmana, diabolicznego księcia wojewody wileńskiego. Przynajmniej na pewien czas.
Pracę nad pierwszym tomem „bardzo pięknej nowej
powieści do Ogniem i mieczem niepodobnej”, podzielonym na 49 odcinków, kontynuuje Sienkiewicz w styczniu
i lutym w dobroczynnym klimacie San Remo, perły Włoskiej Riwiery. Jej „powietrze anielskie”, ożywczy „zapach
morza” i kwitnących pomarańczy, olśniewające „palące
słońce” (wzmacniając chorą Marię) przede wszystkim
ułatwiają pisarzowi sprawne pisanie (bo „przy tym słońcu
raźniej idzie”) i dokończenie jego brawurowej kompozycji.
Nastąpi to jednak dopiero w Mentonie, „cudownym ‘
i malowniczo bajecznym” nadmorskim uzdrowisku na
Francuskiej Riwierze (skąd „widać jak na dłoni fortecę
Monaco i Monte Carlo) – po przeniesieniu się tam Sienkiewiczów na dwa miesiące wiosenne (świadectwem ich
list z 2 marca 1885 r.; 7 marca 1885 r. kończy się druk
pierwszego tomu Potopu w „Czasie”).
Dwa tygodnie później, 25 marca (to rekordowo krótka
przerwa w odcinkowej publikacji) dziennik krakowski
wznawia publikację Potopu. Znacznie krótszy (11 rozdziałów, 213 stron) tom drugi powieści, bardziej zwarty,
„skupiony” dramaturgicznie, rozwija w 38 odcinkach
oparty na logice mistrzowskich motywacji cały wariacyjny
ciąg „ocaleń” i „uwolnień” (najpierw aresztowanych puł-
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kowników, następnie Kmicica), a także narastający konflikt pana Andrzeja z oszukującym go hetmanem litewskim, kończący ostatecznie hańbiącą go „karierę” w obozie Radziwiłłowskiej zdrady pamiętnym, desperackim,
szaleńczym (lecz nieudanym) porwaniem cynicznego
księcia Bogusława (to także jeszcze jeden oryginalny wariant ocalającego wydarzenia). Świetna kompozycja tego
tomu obfituje tu w efekty o wyjątkowej sile ekspresji. Niezapomniana jest scena brawurowego uwolnienia się
księcia Bogusława, gdy błyskawicznym strzałem powala
on Kmicica, gromi swoich przeciwników i uwalnia się
z rąk porywaczy.
Rodzinna korespondencja z Mentony – pełna wszakże utyskiwań na dolegliwości Sienkiewicza: uporczywe
bóle głowy, przemęczenie, stałe już pielęgnowanie żony
i codzienny stres, przymus szybkiego pisania („biedactwo
ciągle musi pisać”), trudna do zniesienia presja doganiającego go druku, ponaglające go wezwania redakcji obu
gazet do pośpiechu (przy tym utarczki z macierzystym
„Słowem” o wysokość honorarium – utrzymanie i leczenie
w uzdrowiskach jest przecież bardzo kosztowne) dowodzi jednak, że nie opuszczająca autora stała dyspozycja
twórcza pozwoliła mu na przygotowanie odpowiedniego
zapasu rękopisu, obejmującego już fragmenty następnego tomu powieści. Toteż, gdy Sienkiewiczowie powracają
w maju do włoskiej Mentony, znaczący przyrost zapasu
nowych odcinków pozwolił na kontynuowanie druku już
po miesięcznej przerwie (w „Czasie” od 21 czerwca). Cóż
za sprawność twórcza!
Najobszerniejszy tom trzeci (391 stron, podzielony na
19 rozdziałów w 70 odcinkach) prezentuje ogromny
i niemal samodzielny epizod, wyraziście wyodrębniony
początkiem i końcem. Mało jednak wiemy o komponowaniu tego najdłuższego tomu, fascynującego zniewalającą ekspresją swojej estetyki. To przecież ogromna,
niemal osobna księga, zespalająca w harmonijną całość
dwie symetryczne, odmienne narracje. Pierwsza (35 odcinków) przedstawia ów rozpoczęty właśnie szlak pokutno-ekspiacyjny pana Andrzeja i trwającą odtąd drogę pokuty Babinicza za winy Kmicica, wiodącą przez pogrążone w odmętach potopu szwedzkiego ziemie Korony,
kształtuje się w kategoriach eposu drogi, łączącego
w sobie żywioł wędrowania, podróżniczej sensacji poznawczo-moralnej z dramaturgią wydarzeń probierczych,
nieoczekiwanego spotkania, nagłej przygody, nieprzewidywalnej próby. Epos drogi (można powiedzieć: „wielkiej
drogi”) staje się więc jednym z głównych elementów obecnych w strukturze artystycznej Potopu – obok innych konstytutywnych składników: eposu rodowego (inicjującego
przecież fabułę i zamykającego dzieło), eposu rycerskomilitarnego (małej i wielkiej wojny) – aż do końca powieści.
Pokutniczo-rehabilitacyjna, „zbawcza” misja Kmicica
awansująca go do godności „Hektora Częstochowskiego”, nade wszystko jednak nadaje mu rangę „rycerza
Maryi”, ale także eksponuje w jego osobowości niedostrzeganą postawę człowieka częstej i żarliwej modlitwy.
To właśnie pan Andrzej (bodajże najczęściej i najżarliwiej
modlący się bohater Trylogii) przeżywa – we wspaniałej
artystycznie, niezapomnianej scenie zbiorowej i indywidualnej ekstazy modlitewnej w cudownej kaplicy (szczegółowo zinterpretowanej w moim eseju o jasnogórskiej
teofanii Kmicica) – najwyższe uniesienie, crescendo swojej religijnej mistyki. Genialnie uchwycony ów wybuch
ekstatycznej modlitwy (która tak zafascynowała wielkiego
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pisarza, Antoniego Gołubiewa), potężny poryw uczuć
(wyzwalających z naturalnej cielesności) unosi duszę Kmicica w nadprzyrodzonym „upojeniu” ku „niepojętej i nieogarnionej niezmierności” – i tą „modlitwą modlitw” – zbliża go w apogeum mistycznego zachwycenia do Boga.
Ta mistrzowska „uświęcająca” sekwencja przygotowuje bohatera do podjęcia zbawczej misji obrony częstochowskiego sanktuarium. Opowiedziana (na 200 stronach drugiej części tomu) z najwyższym mistrzostwem
epickiego uniesienia nadaje temu fascynującemu epizodowi jasnogórskiej „gigantomachii” rangę eposu sakralnego, opromienionego aurą świętości, klimatem nieustannej religijności, mistyką proroczych uniesień, spontanicznych modlitw, rangę „świętej księgi” Polaków (jak
wielokrotnie nazywała całą Trylogię, a zwłaszcza Potop,
krytyka amerykańska wznowione w nowym przekładzie
W. S. Kuniczaka w ostatniej dekadzie XX wieku Sienkiewiczowskie arcydzieło).
To właśnie epos sakralny – rozwijany w kolejnych
tomach i zwieńczony w finałowych sekwencjach powieści
niezapomnianą sceną rehabilitacji Kmicica w upickiej
świątyni – należy również do najważniejszych składników
konstrukcyjnych Potopu.
Obfita korespondencja rodzinna od kwietnia do października 1885 roku nie zawiera, niestety, żadnych komentarzy, pozwalających odsłonić tajemnice tworzenia
tych fascynujących potęgą swoich artystycznych wizji
epizodów Potopu, ani też nie wyjaśnia samego fenomenu koncentracji, wyjątkowej dyscypliny, dzięki której mógł
Sienkiewicz zapanować nad chaosem życiowych nieszczęść i w najtrudniejszych, najtragiczniejszych okolicznościach pisać ciągi dalsze swego manuskryptu. Listy
z Meranu (ostatnia dekada kwietnia i maj 1885 r.)
wzmiankują lakonicznie tylko o „robieniu nowego zapasu
pisania” i że „Henrykowi też czas nieźle schodzi na pracy”. Tak jest również w Warszawie (Sienkiewicz przebywa tu od połowy maja, dokąd też przyjechała Maria na
ostatnie już – przez nią samą wymuszone (!) – spotkanie
z rodziną) i na pewno podczas lata (lipiec-wrzesień)
w Reichenhall, dokąd znowu powracają Sienkiewiczowie.
W listach z tych ostatnich tygodni z bawarskiego uzdrowiska, pełnych szczegółowych doniesień o leczeniu,
cierpieniach gasnącej Sienkiewiczowej i zachwytach nad
wyjątkową troskliwością, z jaką pielęgnuje on „dzień ‘
i noc” „noszoną na rękach” żonę, czytamy tylko, że Henryk „dużo pisuje”, „biedactwo pisze kilka godzin dziennie”, a przybyła w końcu sierpnia na pomoc z kraju teściowa (Wanda Szetkiewiczowa), by odciążyć zięcia od
nocnej opieki, stara mu się „zapewnić chociaż trochę
możliwego spokoju” (5 IX 1885) i „marzy, aby się ten Potop wreszcie skończył (!)”.
Właśnie, kiedy się skończył? Prawdopodobnie rękopis tego tomu zakończył autor (jak wynika z korespondencji familijnej) około 15 września, zaś 153 ostatni jego
odcinek ukazał się w „Czasie” 27 IX 1885 r. (Sienkiewiczowie przeczytali go już w Falkenstein).
Najpotężniejszy, najbardziej oryginalny i chyba najtrudniejszy do artystycznego ujęcia – skomplikowany
w swej wielowymiarowej konstrukcji i wyjątkowej estetyce
epizod częstochowskiej obrony, jasnogórska epopeja sakralna, stawiający przed twórcą zupełnie nowe wyzwania
– powstał w rekordowo krótkim czasie około pięciu miesięcy. Ale był ten okres jeszcze krótszy, bo trzeba odliczyć wielodniowe podróże na bardzo długim szlaku
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uzdrowiskowym, liczonym w setkach kilometrów (Mentona – Meran – Mentona (ponownie) – Warszawa – Reichenhall – Falkenstein); często owe trudne i kłopotliwe
przejazdy powodowały okresy bezczynności, całkowicie
uniemożliwiające tworzenie.
Pisał jednak Sienkiewicz systematycznie, szybko
i efektywnie, przesyłając z wyprzedzeniem większe partie
tekstu (rozdziały!), co umożliwiało redakcji sprawne dzielenie rękopisu na „odcinki” i regularne ich drukowanie na
łamach „Czasu” i pozostałych gazet – właściwie bez
przerw i opóźnień – zgodnie z rytmem wydawniczym krakowskiej gazety. Czytano ją z nieustającym zachwytem,
także podczas „rytualnych” niemal seansów zbiorowej
lektury (jak świadczy relacja samego Stefana Żeromskiego), nie wiedząc nic o osobistych nieszczęściach autora.
Ich tragiczny finał nastąpił 19 października 1885 r.
Czy podczas tych ostatnich 26 jesiennych dni przeżytych w Falkenstein przy łożu umierającej Marii Sienkiewicz mógł jeszcze tworzyć? Zapewne już nie. Początkowe rozdziały tomu czwartego zdołał napisać jeszcze
w Reichenhall. Jego list do redaktora Smolki (z 12 października) – wypełniony rozpaczliwym wołaniem, że „życie opuszczonej przez doktorów żony już na dni się liczy”, a on sam „jeszcze pracuje”, choć jest u kresu sił
i żąda, żeby przerwano druk na miesiąc, bo „przerwa
między tomami jest lepsza niż w biegu rzeczy” – świadczy, iż pisanie w koszmarnych warunkach w Falkenstein
nie było możliwe. Falkenstein przepoławia dotychczasowe
życie pisarza i rozpoczyna drugą fazę tworzenia Potopu,
obejmującego trzy dalsze tomy. Symboliczną wymowę ma
też najdłuższa (choć tylko zaledwie dwumiesięczna) przerwa – w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych nie
przekraczających 30 dni – po tomie trzecim.
Druga „seria” powieści powstaje w sytuacji życiowego
osamotnienia, ale nic z osobistych losów Sienkiewicza
nie przenika (tak jak poprzednio) do pełnej rozmachu,
mistrzowskiej, nasyconej nowymi pomysłami, fabuły dzieła. Maleje jednocześnie ilość informacji dotyczących samego procesu tworzenia.
Rolę „powierniczki” pisarza przejmuje teraz młodsza
siostra Marii, Jadwiga Janczewska, osoba o przenikliwej
inteligencji i wrażliwości estetycznej, jednak w coraz intensywniejszej z nią korespondencji znajdujemy na razie
zwierzenia (w listach z Kaltenleutgeben z sierpnia 1886
r.) o przeżyciach związanych z ukończeniem Potopu
(ważniejsze uwagi, komentarze „autotematyczne”, a nawet
dyskurs o różnych aspektach filozofii tworzenia pojawi się
dopiero podczas pisania Pana Wołodyjowskiego i będzie
narastał przy komponowaniu następnych powieści).
Od jasnogórskiej epopei sakralno-wojennej rozwija
się prawie do końca dzieła epos historyczno-militarny,
wypełniony wydarzeniami wielkiej wojny, batalistyką zbiorowych zmagań i heroiką indywidualnych rycerzy, ściśle
zespolony z eposem drogi.
W czwartym tomie (drukowanym od 27 listopada
1885 r. do 3 marca roku następnego w 49 odcinkach, liczącym 286 stron) szczegółowemu i niebezpiecznemu
szlakowi powrotu Jana Kazimierza do Ojczyzny przez
Żywiec i Lubowlę do Lwowa (trzeciej stolicy Rzeczypospolitej) towarzyszy indywidualna heroika rycerskich czynów Kmicica, rozgrywająca się na drodze jego trudnej,
nieustającej, pokutniczej rehabilitacji. Podczas tej misji
przechodzi on przez dwie heroiczne próby, składając
dwukrotnie świadomą ofiarę z własnego życia. Poświęca
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je w pamiętnej scenie obrony króla w górskim wąwozie
i później, gdy decyduje się bez najmniejszego wahania
na hańbiące go błaganie na klęczkach księcia Bogusława, by ocalić wachmistrza Sorokę. Wydarzeniem probierczym jest także uchronienie Anusi Borzobohatej przed
pokątnymi amorami starosty Sobiepana Zamoyskiego
(oraz pomyślna próba „dochowania wierności” Oleńce
przez odrzucenie „niewinnych zalotów” płochej kokietki).
Biegnie więc od jasnogórskiej epopei sakralnowojennej, obrony najświętszego sanktuarium Polaków,
rozwija się już prawie do końca dzieła epos historycznomilitarny, przywołujący faktografię przełomowych wydarzeń dziejowych (śluby lwowskie Jana Kazimierza, konfederacja tyszowiecka i rozpalający się ruch narodowego
gniewu i orężnej walki, rozpoczynającej pogrom szwedzkich najeźdźców), żywiołem najpierw „małej wojny” oraz
indywidualną heroiką rycerskich czynów tom czwarty.
W następnym zaś wyobraźnia pisarza przedstawia z
niewyczerpaną wprost pomysłowością sugestywną wizję
przewalającej się przez kraj od południa ku północy wielkiej pożogi wojennej oraz głównych wodzów narodowego
zrywu ze Stefanem Czarnieckim, wśród nich najwybitniejszym. To w poświęconej Czarnieckiemu specjalnej
wzruszającej apologii z 1907 r. Sienkiewicz podkreślił, że
największą wiekopomną zasługą tego „zbawcy Ojczyzny”
jest nie tylko pogromienie wszystkich wrogów Rzeczpospolitej i ocalenie Polski przed całkowitą zagładą, ale
i „pozostawienie dla nas niezapomnianej nauki, że na ratunek ojczyzny nigdy nie jest za późno”.
Mamy tu więc – zawsze różniącą się swym indywidualnym ujęciem artystycznym – batalistykę licznych potężnych zmagań bitewnych, natłok zbrojnych starć (niektórzy krytycy utyskiwali na ich rzekomy „zbyteczny” nadmiar?), militarnych kampanii, wypraw, pochodów, podjazdów, ekspedycji karnych, wreszcie oblężeń. Tak, oblężeń! Oprócz jasnogórskiego, Potop ukazuje jeszcze
trzy – i to zawsze inaczej (!), a więc zdobycie oblężonego
Tykocina (w którym „zgorzał” „wielki zdrajca”, Janusz
Radziwiłł), Zamościa obronionego przed Karolem Gustawem i odzyskanie, po oblężeniu i generalnym szturmie, Warszawy. Tryumfalne zdobycie stolicy kończy
zresztą ten najbardziej „wojenny” (czternastorozdziałowy)
tom piąty powieści (42 odcinki, 237 stron, drukowany od
28 III do 6 VI 1886 r. w „Czasie”).
Zamyka konstrukcję monumentalnej powieści jej najkrótszy tom szósty (145 stron, drukowany w „Czasie”
w 48 odcinkach od 27 czerwca do 2 września 1886 r.)
i tworzy jej rozbudowany, złożony finał, oparty na progresywnej dramaturgii wciąż nowych, nieprzewidywalnych,
jakby niekończących się zdarzeń („a ja ciągle zwijam tę
nieskończoną nić Potopu” – komentuje swą kompozycję
sam Sienkiewicz – aż „kiedy wody Potopu opadną”) do
ostatecznych rozstrzygnięć. Powoli wygasa epopeja
wielkiej wojny. Ale zobaczymy jeszcze całą sekwencję
straszliwej burzy dziejowej: krwawą odwetową ekspedycję Kmicica do Prus elektorskich, bitwę pod Prostkami
i osobistą klęskę ks. Bogusława w pojedynku z panem
Andrzejem, a następnie ocalenie przezeń Wołmontowicz
(niegdyś przecież z zemsty spalonych) i uratowanie całej
partii miecznika Billewicza przed niechybną śmiercią
z rąk zbrodniczego Sakowicza oraz wyzwolenie od najeźdźców „świętej Żmudzi”, wreszcie, całkowite zniesienie szwedzkich oddziałów Hamiltona. Cały ten heroiczny
szlak pokutniczej drogi Kmicica wypełniają jego zbawcze
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dokonania, odkupicielskie zadośćuczynienie wcześniejszych „szpetnych uczynków” i zbrodni. Zwieńczeniem
odkupicielskiej misji bohatera powieści jest pamiętna,
sugestywna, mistrzowska scena psychomachii Kmicica
pod krzyżem (którą Sienkiewicz w swoim autokomentarzu uznał za „scenę nieźle opisaną”).
Podsumowanie całej aktywnej obecności, czynów
i postawy Andrzeja Kmicica w planie wielkiej historii
i „małej”, czasu jego życiowej próby, bilansu ostatniego
i rozstrzygającego, „probierczego” wydarzenia, zawiera
się w tej wspaniałej scenie. To właśnie – jak pamiętamy
– przeżywszy całą grozę wewnętrznego buntu, upadku,
dźwignie się pan Andrzej poprzez modlitewną pokorę
doskonałej skruchy do stanu ostatecznej poprawy. Poddając się rozkazom hetmańskim bohater dokonuje nieodwracalnego wyboru wartości obywatelskich, trwale dominujących odtąd w etosie Kmicica. Ów akt moralnej samoodnowy eksponuje majestatyczna stylistyka patetycznej
puenty: „A w rejestrze niebieskim, w którym zapisują złe
i dobre uczynki ludzkie, przemazano mu w tej chwili
wszystkie winy, bo był to człowiek zupełnie poprawiony”.
Plany zagłady i unicestwienia Rzeczpospolitej, nowe
„burze przewalające się między Krakowem, Warszawą
i Brześciem” „rozbiły się o mur polskich piersi i wkrótce
marnym rozwiały się tumanem”. I nadejście czasu przełomu (odjazd króla szwedzkiego z Polski na wojnę duńską, pokorny powrót „zdradzieckiego elektora do nóg
Rzeczpospolitej”), czasu odwetu i kary nad „zbójeckimi
zastępami »rzeźników« Rakoczego zmykających co sił
do swych siedmiogrodzkich komyszy”, dopadniętych
„u przeprawy i żebrzących o litość na kolanach przed
polskimi wodzami”, a wreszcie pogromionych okrutnie,
„rozniesionych na kopytach końskich przez ordę u progów własnych domów”.
Słabnące echa oddalającej się burzy dziejowej (odbieranie pruskich fortec przez Jana Kazimierza, zapowiedź wyprawy Czarnieckiego do Danii), pierwsze oznaki
powracającego pokoju, rozpoczęte dzieło odbudowy „ze
zgliszczów wsi i miast” – wybrzmiewają już tonem opanowanej emocjonalnie relacji w zamykającym intradę finału powieściowego akordzie.
Po tej niezwykłej intradzie epicki rozmach cichnie,
powieść wraca do swego „wyjściowego” rejestru, do
swego początku prologowego i inicjalnych rozdziałów,
czyli do epopei rodowej, sagi rodowej o aktualnych dziejach Billewiczów. Nastrojona jakby na ton kronikarskiej
relacji odnotowuje w krótkich informacyjnych zapiskach
zwykłą, „małą” historię życia okolic: bytowania po zaściankach w Morozach, Wołmontowiczach, Drożejkanach, Mozgach, Goszczunach i Pacunelach, mozolnych
trudów odbudowy ze zgliszcz wojennych, oczekiwania na
powroty bliskich, następnie są wzmianki o losach Oleńki,
Anusi Borzobohatej i pana miecznika Tomasza, wspólnie
gospodarujących w Wodoktach. Wreszcie nagła pogłoska utożsamiająca „przesławnego Babinicza” z Kmicicem
– niby sygnał zbliżającego się powrotu bohatera.
Relacja kronikarska ustępuje jednak żywiołowi prezentacji scenicznej. Tym ujęciem narrator autorski eksponuje wszystkie najważniejsze wydarzenia finału powieściowego: owe powroty i spotkania dramaturgią efektownych scen, rozrastających się w patetyczne, pełne
dostojeństwa, to napiętej ciszy i przejmującego skupienia, to znowu dynamiką zbiorowego ruchu i epickiego
rozmachu potężniejące sekwencje sceniczne.
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Serię tę rozpoczyna zaskakujące nocne spotkanie na
drodze koło Wołmontowicz Oleńki z ciężko rannym, nieprzytomnym i umierającym Kmicicem (wiezionym wedle
jego rozkazu do Lubicza), straszliwie przeżyte, aż do
utraty świadomości przez pannę Billewiczównę. Załamana, pozostająca nadal w szoku Oleńka resztki pozostałej
energii poświęca wyłącznie na ratowanie duszy ukochanego.
Bo oto trwać będzie seria powrotów i spotkań, powrotów ostatecznych. One to wypełniają końcową fugę fabularną Potopu i tworzą zamykający układ powieściowych
zdarzeń pełną epickiego rozmachu troistą symetrią scenicznych sekwencji: mamy tu heroiczny patos powrotu
Laudy w sakralnej przestrzeni kościoła, tryumfalny powrót bohatera do Wodoktów ku odzyskanemu szczęściu,
a na koniec ucztę zaręczynową zakończoną toastem pana Zagłoby. Wszystkie te sceny wyodrębnia odmienność
miejsca, sytuacji, scenerii, konfiguracja działających aktorów powieściowych, narastająca dynamika akcji.
W podniosłym nastroju patosu heroicznego, ale i patosu uświęcającego, w atmosferze głębokich przeżyć indywidualnych i zbiorowych tworzy narrator odautorski
krótkie emocjonalne relacje o wzruszeniu kapłana sprawującego najświętszą ofiarę, drgającym głosem śpiewającego ewangelię przy rozbłysku gorejącej stali gwałtownie wydobytych mieczy i zbiorowych suplikacjach wśród
powszechnego uniesienia, a wreszcie – wspaniałej kulminacyjnej sceny odczytywania królewskiego listu.
W uroczystej ciszy świątyni odbywa się wzruszające,
uświęcone biblijnym dostojeństwem monarszego pisma,
kościoła i kapłana swoiste misterium, akt oczyszczenia
grzesznika, podźwignięcia go z upadku i podniesienia do
godności wzoru, zwieńczenia laurem chwały. Akt uświęcającej ekspiacji i gloryfikacji.
Ale jest jeszcze zwieńczenie trzecie, zamykające
wielką scenę w kościele, najbardziej dla Kmicica zaskakujące, wzruszające i znaczące: bezsłowna publiczna
demonstracja – symboliczny gest ucałowania przez
Oleńkę ręki pana Andrzeja „wobec wszystkich, w obliczu
ołtarza i tłumów”. Jest to gest skruchy i dziękczynienia,
gest wybaczenia, pojednania i prośby o wybaczenie, gest
nadziei na wspólną przyszłość.
Sakralna stylizacja (czy raczej „metastylizacja” finałów i epilogów) jest charakterystyczną cechą poetyki całego cyklu trylogicznego, ewangeliczna atmosfera ostatecznego powrotu zamyka potrójny łańcuch tak ważnych
dla konstrukcji Potopu, a zwłaszcza wielkiego finału scen
zbudowanych na tym motywie. Wszystkie są uformowane w kategoriach sakralnej stylizacji, co podnosi ów potrójny akt apologii bohatera na wyżyny gloryfikacji uświęcającej. Przypomnijmy: pierwszą („probierczą”) scenę
zwycięstwa pod krzyżem nad samym sobą, drugą – rehabilitacji w kościele, trzecią – u progu dworku w Wodoktach. Ta ostatnia ma także symboliczną wymowę, konotowaną przez tytuł powieści; i wśród wielu różnych sensów może oznaczać również powrót z zagłady, z kataklizmu do normalności, do odbudowanego z katastrofy
i ocalonego z pożogi domu. Bo dom – to symbol życia,
pracy, szczęścia, trwania, istnienia. To także symbol rodziny, rodu. Powieść Sienkiewicza głosi bowiem wielką
apologię rodu. Eksponuje ją zwłaszcza w końcowym
akordzie finału, w toaście Zagłoby. Ma on charakter konsolacyjny, przynosi (jak się słusznie podkreśla) krzepiącą
lekcję patriotyzmu, optymistyczną wiarę w niespożytą
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energię, siłę walki, moc trwania. Wiarę w nieśmiertelność
narodu. To pouczenie starego rycerza – finalna puenta
powieści – uderza retoryką i mocą swej aforystycznej
prawdy:
Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie
desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów,
z których by się viribus unitis przy boskich auxiliach podnieść
nie można.

Ale toast ten (na co nie zwrócono dotąd uwagi) poświęcony jest także, może nawet w głównej mierze, apologii rodu, pochwale rodziny jako fundamentu trwania narodu. Zagłoba zwraca się bowiem jak patriarcha rodu, jak
ojciec do swych synów (a rolę tę pełni stary rycerz w całym cyklu trylogicznym) do „cnego pana Andrzeja i starego druha, pana Michała”, z apelem, „aby przysparzali
nowych obywatelów tej miłej Rzeczpospolitej” (do czego
nie powinno zabraknąć im – mówi żartobliwie – „męstwa
i ochoty”) oraz wznosi toast w intencji i „na cześć onych
przyszłych pokoleń”:
Niechże im Bóg błogosławi i pozwoli ustrzec tej spuścizny,
którą im odrestaurowaną naszym trudem, naszym potem i naszą krwią zostawujem.

To ród musi istnieć, musi trwać i odradzać się poprzez życie kolejnych pokoleń. Ród – żywa substancja,
żywe ciało narodu – sięga do swego początku, rozciąga
się wszerz, zmierza w przyszłość. Powracamy zatem do
historii rodowej, do klechdy rodzinno-domowej (może
także bliskiej na swój sposób samemu autorowi ze

względu na koneksje z Szetkiewiczami?). I pozostajemy
w jej kręgu aż do końca powieści, do jej ostatniego zdania w epilogowej kodzie Potopu. Różni się jednak ona
bardzo wyraźnie od patetycznych i heroicznych epilogów
Ogniem i mieczem i Pana Wołodyjowskiego właśnie swoim familiarnym zbliżeniem do bohatera, którego narrator
powieściowy nazywa po swojsku, ciepło i przyjaźnie „panem Andrzejem”.
Do końca epilogu trwa i pogłębia się charakterystyczna aura intymności. Pan Andrzej przestaje być już
tym heroicznym rycerzem, wybuchowym, apodyktycznym
gwałtownikiem, a staje się mężem zbytnio uległym żonie,
a nawet przez nią zdominowanym (w pierwszych scenach ostatniej części Trylogii widzimy go jako rozkochanego, troskliwego, opiekuńczego małżonka). Zwęża się
zatem perspektywa – zgodnie z poetyką sagi rodowej –
i koncentruje na prywatnych, a nawet intymnych aspektach wizerunku głównego bohatera. Perspektywa zwęża
się, lecz nie zamyka. Epilog Potopu, tę jakże lakoniczną
i serdeczną, ale i dostojną opowieść (opowieść
z morałem, a więc o cechach przypowieści), kreują jednak środki narracji uroczystej. Sentencjonalna formuła
ostatniego wypowiedzenia: „w każdej ważniejszej sprawie zawsze rady jej zasięga” przenosi nas z odległej
skończonej epickiej przeszłości swym zamykającym słowem jakby w teraźniejszość. A więc w stan swoistej bezczasowości, w wieczne teraz, temporalną falę długiego
trwania – kontynuacji. Daje on możliwość otwartej koniunkcji, potencjalnego oczekiwania dalszych ciągów.
£

¢ Maria Jazownik

WIZJA WYCHOWANIA NARODOWEGO W PISMACH
ARTURA GÓRSKIEGO
Długoletnią twórczość Artura Górskiego (1870-1959),
wybitnego krytyka literackiego okresu Młodej Polski oraz
nieco już zapomnianego pisarza-moralisty, cechuje stała
obecność problematyki oświatowej i pedagogicznej. Ta
strona jego działalności nie była do tej pory przedmiotem
1
szerszych analiz . Wydaje się, że przypomnienie fragmentów spuścizny Górskiego poświęconych wychowaniu
może się okazać pożyteczne nie tylko ze względów poznawczych, lecz także inspirujące dla współczesnej myśli
edukacyjnej, o ile podejmuje ona takie na przykład kwestie, jak: wychowanie a presja ideologii, „polskość” a „europejskość” w wychowaniu, rola tradycji narodowej oraz
autorytetów („wzorów”) w procesie edukacji, wychowanie
a religia, wychowanie przez sztukę.
Poglądy Górskiego na szkołę i wychowanie, zrodzone w toku refleksji nad funkcjonowaniem polskiej szkoły
w warunkach politycznej niewoli oraz w sytuacji modernistycznego kryzysu kultury, w okresie poprzedzającym
wybuch I wojny światowej oraz w początkowych latach
niepodległości wykrystalizowały się w dość spójną koncepcję wychowania narodowego. Poszczególne jej wątki
można śledzić przede wszystkim w książce o Mickiewiczu zatytułowanej Monsalwat (1908), studium historiozoficznym Ku czemu Polska szła (1918), zbiorze szkiców
Na nowym progu (1918), a także w publicystyce. W późniejszych latach okresu międzywojennego autor Monsal-
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watu nie zmienił swych podstawowych idei pedagogicznych, co najwyżej – z uwagi na okoliczności społeczne
i polityczne – rozwijał je, pogłębiał i dodatkowo uzasadniał. Świadczą o tym Glosy o ludziach i ideach (1930),
zawierające artykuły z lat wcześniejszych, a także Niepokój naszego czasu (1938), tom szkiców wcześniej ogłoszonych, głównie w „Marchołcie”. W pracach opublikowanych po drugiej wojnie światowej, np. w artykułach
w „Tygodniku Powszechnym”, w książkach Angela
Truszkowska i Zgromadzenie SS. Felicjanek na tle dziejów myśli religijnej w Polsce XIX w. (1959) oraz Rzecz
o nadziei (1962 – wyd. pośmiertne) widoczny jest zwrot
ku problematyce religijnej.
W wymienionych publikacjach Górski opowiada się
za ideą wychowania narodowego, przeciwstawiając jej
ideę wychowania państwowego. Pojęcie „wychowanie
narodowe” błędnie może sugerować związki ideowe autora Monsalwatu z endecją. Aby zapobiec ewentualnym
nieporozumieniom, należy podkreślić, że – aczkolwiek
między myślą Górskiego i różnymi koncepcjami pedagogicznymi sformułowanymi przez zwolenników Narodowej
2
Demokracji widoczne są pewne podobieństwa – stanowisko zajmowane przez Górskiego oraz ideologów endecji różni stosunek do romantyzmu jako sposobu myślenia
o przyszłości Polski, a także pogląd na jej relacje z innymi państwami. Otóż, jak wiadomo, jeszcze na początku
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XX wieku twórcy endecji uznali tradycję romantyczną za
anachronizm („nawet najreligijniejsi ludzie umieją oświetlać kościoły elektrycznością, gdy my w swojej świątyni
narodowej palimy ciągle stare woskowe świece” – pisał
Roman Dmowski) oraz postulowali ideologię „narodowego egoizmu”, umożliwiającego budowę i funkcjonowanie
3
silnego państwa narodowego . Górski natomiast, neomesjanista z kręgu lwowskiego Odrodzenia i czołowy
propagator kultu Mickiewicza, spuściznę romantyczną
(głównie spuściznę romantyzmu emigracyjnego) uznaje
za tradycję żywą, a nawiązywanie do niej – za gwarancję
jedności i trwałości narodowego bytu. W kwestii zaś polskich stosunków międzynarodowych idei „egoizmu narodowego” Górski przeciwstawia ideę narodowego mesjanizmu, mającą oczywiście romantyczne korzenie.
Przechodząc do zasadniczego przedmiotu prezentowanego szkicu, należy podkreślić, że Górskiego koncepcja – czy może lepiej – wizja wychowania narodowego
wypracowana została w kontekście wysuniętego przez
krytyka i myśliciela projektu filozofii kultury. Projektowi
temu należy poświęcić nieco uwagi, przybliżając przyjmowane przez Górskiego pojęcie kultury oraz zapatry4
wania na jej rozwój .

1. Koncepcja kultury narodowej

Nawiązując do idei Nietzschego , Górski przyjmuje,
że kultura jest pewnym stylem rozprowadzonym na
wszystkich strunach życia; stylem, będącym efektem panującego światopoglądu i związanego z nim systemu
wartości. Uznaje, że światopogląd jako zespół prelogicznych i niedyskursywnych przeświadczeń o sensie życia
jest czynnikiem niejako organizującym kulturę. Pisarz
z całą stanowczością podkreśla, iż
5

pytanie DOKĄD IŚĆ stanowi środkowe zagadnienie każdej
kultury. Lecz nie ona w gruncie rzeczy odpowiada na nie. Ona
sama jest już wynikiem danej odpowiedzi; wynikiem i rozprowadzeniem na wszystkich strunach życia (Na nowym progu,
Warszawa 1918, s. 10, podkr. autora).

Górski, konstatując, że czym innym jest światopogląd
(w tym przede wszystkim religia), czym innym zaś – kultura, uznaje jednocześnie, iż istnieje między nimi ścisły
związek. Autor Monsalwatu przeciwstawia się pozytywistycznym zapatrywaniom, w świetle których – jak powiada – „między wiarą a kulturą tkwi sprzeczność zasadnicza” (Na nowym progu, s. 60). Przyjmuje on bowiem, że
kultura stanowi ekspresję systemu wartości światopoglądowych. Dzięki pewnego rodzaju światopoglądowemu
„nasączeniu” kultury może ona – jego zdaniem – pełnić
swe zasadnicze funkcje wobec jednostek ludzkich,
a mianowicie może nadawać sens ich działaniom, a co
więcej – ma ona szansę integrować ich wysiłki.
Górski, uwypuklając woluntarystyczno-aktywistyczny
charakter swej koncepcji rozwoju kultury, akcentuje, że
kultura nie wytwarza się „sama przez się, potrzeba na nią
pracować” (Na nowym progu, s. 9), tak więc zadaniem
każdego pokolenia jest przebudowa „domu życia”, i to
przebudowa częstokroć o charakterze rewolucyjnym.
Neomesjanistyczny światopogląd podpowiada mu, że
sama rewolucja, socjalna czy polityczna, nie zdoła odrodzić mas. Obok głodu fizycznego masy te czują głód duchowy,
domagają się czegoś głębszego, niż reform. Lud chce czynów
i ludzi natchnionych (Monsalwat. Rzecz o Adamie Mickiewiczu,
Kraków 1908, s. 39).
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A zatem przebudowa „domu życia” wymaga również
– a może przede wszystkim – rewolty w dziedzinie światopoglądu. Poszukując przyczyn „zapaści” kultury polskiej i europejskiej, Górski wskazuje dwa, tkwiące głęboko w ludzkiej psychice, zasadnicze źródła kryzysu – „rozbrat sił moralnych i umysłowych” oraz „skazę woli” (Na
nowym progu, s. 51-52). Pierwsze z tych źródeł sprowadza się do rozbieżności między aktywistyczną (prometejską) a kontemplacyjną (buddyjską) postawą człowieka
wobec życia. Wskutek oddziaływania machiny państwowej i wadliwego wychowania „prometeizm” może się
przekształcać w dążenie do agresji, zaś „buddyzm” – wyradzać w „egoizm narodowy”. Zdaniem autora Monsalwatu sytuacja taka zaistniała właśnie w Europie na przełomie XIX i XX wieku.
Drugie źródło kryzysu kultury polega – według Górskiego – na zatraceniu się w świadomości współczesnego człowieka „prawa czci” i „prawa osłony”. „Prawo czci”
jawi się jako dyspozycja i dążenie do odczuwania najwyższych wartości narodowych oraz wartości transcendentnych, a zatem łącznie – wartości światopoglądowych. „Prawo osłony” natomiast stanowiłoby pewien zespół dyspozycji do pielęgnowania tkwiących w człowieku
potrzeb światopoglądowych, a ponadto – do ochrony
wszystkiego, co żyje i się rozwija. W rzeczywistości społecznej oba te „prawa” sprzyjają rozwojowi i integracji
wewnętrznej człowieka, a także rodziny, narodu i ludzkości Zaprzepaszczenie ich ma w życiu ludzkich społeczności katastrofalne skutki: prowadzi do wiary w „boga
techniki” i w „boga państwa”, do rewolucji i wojen (Na
nowym progu, s. 114-127), jest również przyczyną polskich nieszczęść narodowych (Na nowym progu, s. 96).
Przywołana powyżej konkluzja wiedzie ku problematyce postulowanych przez krytyka sposobów „terapii” kultury narodowej i europejskiej. Otóż w przekonaniu autora
Monsalwatu remedium na kryzys kultury jest budowanie
„religii człowieka” (Na nowym progu, s. 103), zakładającej
konieczność prowadzenia egzystencji „przebóstwionej”,
nakierowanej na wyższe wartości duchowe, a także na
potrzebę czynnego włączenia się w – prowadzoną w imię
6
tych wartości – przebudowę świata .
Górski głosi konieczność przystąpienia do budowy
państwa polskiego opierającego się na nowych podstawach duchowych, a także uznaje, że misją dziejową naszego narodu jest wprowadzanie „religii człowieka” do
kultury europejskiej:
Chcemy budować w sobie, w narodzie, nowe świata sumienie. A wówczas zbudujemy państwo; państwo, które będzie
rosnąć wtedy, gdy stare będą się łamać! Zwycięża zawsze najgłębsza idea moralna (Ku czemu Polska szła, Warszawa 1918,
s. 10-11, podkr. autora).

Szczególną rolę w przebudowie polskiej duchowości
Górski wyznacza elicie kulturalnej, mając początkowo na
myśli wybitne jednostki (Monsalwat, s. 36), a w późniejszych publikacjach – szeroko rozumianą inteligencję
(Odwaga dobroci, [w:] Kultura i nauka, Warszawa 1937,
s. 170), a także lud wiejski, który zdołał w formie nieska7
żonej przechować wartości narodowe .

2. Jedność i ciągłość kultury

Przejdźmy do problematyki wychowawczej w pismach Górskiego. Przede wszystkim należy zaznaczyć,
że podstawową rolę w jego wizji wychowania narodowego odgrywa idea jedności i ciągłości kultury. Z idei tej wy-
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rasta postulat ciągłej „pracy ducha”, nieustannej twórczej
aktywności pokoleń, gwarantującej narodową integrację,
a także zakorzenienie w szerszym – ponadnarodowym –
8
uniwersum kulturowym . Realizacji tego postulatu służyć
ma wpajanie wartości narodowych („swojskich”) i uniwersalnych („europejskich”) w każdym pokoleniu od nowa;
wpajanie to nie może polegać na automatycznym przekazywaniu elementów przeszłości, lecz wymaga aktywnego stosunku do dorobku poprzedników, bowiem
„w krainie ducha rewolucja jest prawem wieczystym”
(Monsalwat, s. 36). Wdrażanie wspomnianych wartości
odbywa się według Górskiego w sposób samorzutny:
„kultura szerzy się przez wzory, przez wielkich ludzi
i wielkie wypadki w narodzie, które działają wprost na
wolę, – i przez sztukę, która uszlachetnia dom, obyczaj
i budzi w duszach osąd życia przez wielki ideał moralny”,
a także w sposób celowy – poprzez oświatę, która ma być
„narzędziem przy tworzeniu ukształcenia narodowego, ale
nie celem samym w sobie” (Na nowym progu, s. 14).
W wychowaniu, zarówno samorzutnym jak i celowym, niezmiernie istotną rolę odgrywa zgłębianie – jak to
określa publicysta – czynników jedności kulturalnej.
Podstawowym, a zarazem naturalnym czynnikiem tej
jedności jest ziemia. Górski stwierdza: „Ziemię trzeba
poznać, a poznaniu temu nie ma granic. Nie przez podręcznik geograficzny i przez szkło okien wagonu, ale
przez obcowanie i przez sztukę” (Na nowym progu,
s. 14). Obcowanie z przyrodą poszerza w człowieku poczucie wolności, prężności duchowej i radości istnienia,
wyzwala z więzów codzienności, wzbogaca o doznania
metafizyczne i chroni przed życiowym minimalizmem
(Dialog z przyrodą, „Chrońmy przyrodę ojczystą” 1947, nr
11/12, s. 3-6). Wywołany przez kontakt z przyrodą
„wstrząs metafizyczny, w którym tajemnica bytu daje
o sobie znać”, jest warunkiem powstania i rozwoju kultury
oraz wielkich dzieł sztuki. Wskazując na życie i twórczość
Żeromskiego i Mickiewicza, Górski stwierdza, że obcowanie z przyrodą najważniejsze jest w dzieciństwie,
kształci bowiem indywidualność i dzielność człowieka.
Kierując się tym przekonaniem, postuluje rozwój skautingu, sportów i krajoznawstwa jako szkoły charakteru i patriotyzmu (Glosy o ludziach i ideach, Warszawa 1930,
s. 222-223). Pisarz szczególnie ceni kulturę związaną
z przyrodą i przeciwstawia ją kulturze miejskiej. Stwierdza: „Naród z kulturą tylko miejską stać się musi narodem ułomnym”, bowiem miejska kultura „zamieni w końcu życie w kabaret” (Dialog z przyrodą, s. 4). Pisze również: „Miasto wydaje talenty; ludzie genialni wychowywali
się i wzrastali w obcowaniu z naturą” (Na nowym progu,
s. 15). Według Górskiego Polaków zawsze cechował
„szlachetny stosunek do ziemi”, wręcz „miłość religijna”
do niej, a zatem w pracy wychowawczej należy wykorzystywać predyspozycje zakorzenione w narodowej psychice (Przedmowa, [w:] E. z Zaleskich Dorożyńska, Na
ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921, Warszawa 1925, s. III-IV).
Przywiązanie do ziemi budzić można nie tylko przez
poznawanie jej piękna, lecz także poprzez rozumienie jej
dziejów. Idealizując przeszłość Polski-przedmurza chrześcijaństwa, a także ideę unii narodów, Górski akcentuje,
że w momencie budzenia się poczucia narodowego na
Litwie i Ukrainie polska misja na Kresach Wschodnich
zakończyła się. Większą uwagę należy obecnie zwrócić
na pomijane dotąd Kresy Zachodnie oraz na polskie mo-
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rze (Przedmowa, s. 18-21). Pisarz stwierdza: „Do tworzenia dziejów trzeba narodu, nie konglomeratu. Jedna
wieś polska na zachodzie ma z tej przyczyny większą dla
nas wartość, niż cały powiat na wschodzie” (Niepokój
naszego czasu, Warszawa 1938, s. 107). Warto zauważyć, że po raz pierwszy ideę pracy na Kresach Zachodnich Górski wysunął u schyłku XIX wieku (Z kresów,
„Dziennik Krakowski” 1896, nr 169, s. 1-2), a następnie,
aż po artykuły z lat trzydziestych XX wieku, wielokrotnie
ją podnosił. Na przykład w utworzonym przez siebie piśmie „Tak i Nie” stwierdzał: „przeć w zachodnią i północną granicę, gdzie lud był polskim od wieków i dotąd polskim pozostał, – w Śląsk, w Kaszuby, i ku pruskim Mazurom, – tak pojęty ruch narodowy wydaje nam się daleko
jędrniejszym i zdrowszym, niż rozpraszanie sił polskich
na wschodzie”. Zwracał przy tym uwagę na odmienność
polskiej i pruskiej koncepcji stosunków międzynarodowych, dającą się sprowadzić do różnicy między ideą unii
i programem podbojów: „Czujna otchłań nienawiści każdego syna Prus ku narodowi polskiemu ma w sobie przyczyny dalsze jeszcze niż spór o granicę. Tu stanęły naprzeciw siebie dwa porządki etyczne, dwie możliwości
dziejowe” („Tak i Nie”, Kraków 1913, z. 1, s. 11-12).
Kolejnym elementem jedności kulturowej, który należy uwzględnić w wychowaniu narodowym, jest mowa.
Pojęcie to Górski rozumie szeroko – jako język narodowy, styl mówienia w życiu prywatnym i publicznym, a także jako sztukę literacką i sztukę teatru. Polski język, jak
tego dowodzą dzieje naszej literatury, jest niesłychanie
„giętkim narzędziem nie tylko myśli, lecz uczuć i temperamentu” (Na nowym progu, s. 22). Ponieważ we współczesnej polskiej mowie nie ma wspólnego stylu, Górski
proponuje, by w wychowaniu uwzględnić dwa główne
tworzywa stylu narodowego – mowę ludu, która przeszła
do pieśni kościelnych i ludowych, oraz dobre wzory literackie. Wzory te należy szerzyć poprzez wydawanie tanich książek, które powinny się znaleźć w każdym domu.
Jak wspomniałam, Górski ogromną wagę w wychowaniu przywiązuje do sztuki literackiej. Według niego
wszelka sztuka, także sztuka literacka, wyrasta ze źródeł
sakralnych. Wywodzi się z mitów i dzięki mitom zachowuje swoją żywotność. Krytyk stwierdza, że w Europie mity
umarły. Odrodzenie sztuki europejskiej nastąpi wtedy,
gdy odwoła się ona do żywego, współczesnego misterium religijnego. Wzorem może tu być sztuka polska, która oparła się o żywy chrześcijański mit religijny i związany z nim polski mit wolności (O wieszczeniu w sztuce,
Warszawa 1920, s. 14-17). Pisarz jest przekonany, że
tak jak w latach niewoli politycznej sztuka polska (szczególnie literatura) przyczyniła się do zachowania jedności
narodowej, „ocaliła serce narodu” (O wieszczeniu
w sztuce, s. 4), tak też współcześnie może ona pełnić
funkcje integrujące, a także nadawać wyższy sens rozlicznym działaniom narodowym, ukazywać je jako działania wartościotwórcze, a przez to – potęgować życie narodowe. „Życie bez sztuki, bez rytmu – konkluduje Górski
– jest jak bieg hordy barbarzyńców. Można przecież być
barbarzyńcą oświeconym, a nawet uczonym” (Na nowym
progu, s. 32).
Niezwykła jest, według Górskiego, rola teatru w życiu
narodowym. Pisarz nazywa go „narodowym organem
mowy”, „potężnym środkiem jedności” (Na nowym progu,
s. 25). Przypomina, że w wieku XIX sztuka sięgnęła po
rząd dusz głównie przez dramat i teatr. Podobną funkcję
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powinien pełnić teatr współczesny, zarówno w mieście
jak na wsi. Przekonany, iż odrodzenie kultury narodowej
dokona się przez lud, szczególnie szeroko Górski rozwija
zagadnienie teatru ludowego. Nie ma tu na myśli zwykłego, amatorskiego teatru, lecz – jak pisze – Dom Słowa,
ludowy teatr sakralny, zbudowany na stokach Gór Świętokrzyskich, miejsce pielgrzymek umożliwiające podczas
spektaklu-obrzędu doznawanie głębokich przeżyć i odczuwanie jedności narodowej. Wierzy, że z czasem Domy Słowa, całkowicie pozbawione charakteru komercjalnego, będą samorzutnie powstawać z inicjatywy młodzieży wiejskiej we wsiach w całym kraju. Teatr ludowy
Górski pojmuje jako „wielki akt wychowawczy, szkołę bohaterstwa i wtajemniczenia, gdzie dusza ludu przychodziłaby zawierać śluby wieczyste z narodem” (Na nowym
progu, s. 30). W teatrze tym realizatorami przedstawień
mieliby być ludzie „oderwani od pługa i siekiery”, reprezentujący przede wszystkim szlachetny „typ piastowy”,
przeciwstawiany przez Górskiego „typowi trywialnemu”.
Przedstawienia odbywałyby się dwa razy do roku, tj. około Wielkiej Nocy i około Bożego Narodzenia, a repertuar
miałby obejmować największe dramaty polskie i światowe (nie zaś tendencyjne sztuki ludowe czy popularne).
Według Górskiego tylko poważny, zawierający podniosłe
treści repertuar zaspokajałby potrzeby duchowe ludu,
a także budziłby szersze zainteresowanie sztuką, kulturą
i nauką.
Za kolejny czynnik scalający polską społeczność
Górski uznaje muzykę. Twierdzi, że wielka, sięgająca do
źródeł, do muzyki ludowej twórczość Chopina może
wprawdzie pełnić funkcje integrujące, nie jest jednak
w stanie przyczyniać się do wzrostu energii narodowej,
twórczość ta bowiem głosi „chwałę życia, które odchodzi
na zawsze”, a nie ma w niej „kołyski nowych dni” (Na
nowym progu, s. 32). Aby mogła się narodzić muzyka
towarzysząca narodowi w jego przyszłych dziełach, trzeba podjąć wielką pracę nad rozwojem kultury muzycznej.
W odróżnieniu od ludu prawosławnego, który przeszedł
„szkołę cerkiewnego śpiewu”, oraz od protestantów, dla
których „pieśń i muzyka stały się modlitwą i obrzędem”,
„u nas kultura muzyczna nie wyrobiła się” (Na nowym
progu, s. 33). Możliwości odrodzenia polskiej muzyki
upatruje Górski w powrocie do muzyki ludowej, szczególnie do ludowych pieśni religijnych: „Każda [bowiem]
wielka muzyka wyszła z ducha kosmicznego religii. Wątpię, aby z poczynania gdzie indziej można dojść do wielkiej muzycznej kultury” (Na nowym progu, s. 34). Domaga się także swoistej pracy u podstaw, mającej polegać
na zakładaniu zespołów śpiewaczych. Zadanie rozwijania kultury muzycznej Górski stawia jednak przede
wszystkim przed rodziną, przed polskim domem.
Dom rodzinny to następne tworzywo polskiej kultury
i zarazem czynnik warunkujący jej jedność. Górski, podobnie jak twórca stylu zakopiańskiego, Stanisław Witkiewicz, dopomina się o narodowy styl w budownictwie.
Źródła tego stylu znajdują się według niego w architektonicznych założeniach dworku szlacheckiego i nawiązującej do nich chaty włościańskiej. Dworki, związane z otaczającą przyrodą, „miały duszę”, przyczyniały się do rozwoju sztuki zdobniczej oraz jej obecności w życiu codziennym ich mieszkańców, sprzyjały życiu rodzinnemu
i pracy wychowawczej, w sposób niejako naturalny budziły przywiązanie do ziemi rodzinnej i tradycji narodowych – nic więc dziwnego, że z nich właśnie wyszli naj-

62

wybitniejsi Polacy. Górski pisze: „Naród może wychować
mężów swoich – ale początek tkwi w rodzinie. Jaka atmosfera ścian domowych, takich wydaje synów kobieta
polska” (Na nowym progu, s. 35). Pisarz postuluje przeniesienie stylu dworkowego do polskich miast, aby miejskie domy przestały przypominać hotele lub koszary,
w których nie jest możliwa praca wychowawcza zorientowana na potęgowanie poczucia narodowego (Na nowym progu, s. 36-39).
Rozważania Górskiego nad stylem narodowym w architekturze, nad typem domu, ściśle się wiążą z jego refleksją dotyczącą obyczaju. Obyczaj rozumie on jako
postępowanie wyrastające z poczucia braterstwa i zaufania, a zatem z uczuć, których źródłem jest rodzina
i dom rodzinny. Na obyczaju oparta była Rzeczpospolita
szlachecka. Upowszechnienie uczuć braterstwa i wzajemnego zaufania w życiu społecznym dawnej Rzeczypospolitej było w istocie rezultatem wyboru między rygorem prawnym a rygorem moralnym, między porządkiem
instytucjonalnym a porządkiem obyczajowym. Górski
oczywiście idealizuje przeszłość szlachecką (przede
wszystkim w studium Ku czemu Polska szła), choć jednocześnie przyznaje, że dawni Polacy z różnych względów nie byli w stanie zrealizować wspaniałej i – jak mówi
– „zuchwałej” koncepcji życia społecznego. Jedno nie
ulega dla niego wątpliwości: w idei narodu opartego na
więzi moralnej kryje się „dążenie do wyższej formy bytu”,
dążenie do pewnego typu życia, życia przepełnionego
pracą nad kształtowaniem charakterów oraz nad budowaniem w sobie wewnętrznej wolności. Jest to „droga do
kultury”, na której opanowane lub uszlachetnione zostają
„instynkty życia” (Na nowym progu, s. 40). Alternatywą
dla tak rozumianego wychowania narodowego jest wychowanie podporządkowane przymusowi państwowoprawnemu, które prowadzi do wyhodowania typów skarlałych oraz stwarza pozory społecznej integracji.
Najważniejszym miejscem, gdzie się kształtuje obyczaj, jest według Górskiego dom: „Tu się bowiem układa
stosunek mężczyzny i kobiety, stosunek dwu pokoleń,
rodzinna obrzędowość życia religijnego, i stosunek do
pokoleń zmarłych” (Na nowym progu, s. 40). W związku
z tą konstatacją pisarz wysuwa także szereg wskazówek
praktycznych, spośród których dwie są szczególnie istotne. Kierując się mianowicie przekonaniem, że kultura jest
„wychowaniem wedle wzorów” (a mówiąc inaczej – jest
„czcią dla przodków”, pracą nad zapewnieniem ciągłości
i trwania najwartościowszym dokonaniom minionych pokoleń), pragnie wprowadzić powszechny zwyczaj
uwieczniania nazwisk ludzi godnych pamięci, aby w młodzieży z najmniejszych nawet miejscowości budzić dumę
z przeszłości i zarazem wskazywać jej „drogi do kultury”.
Postuluje także pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych poprzez propagowanie obyczaju świąt narodowych, którym należy nadawać wymiar religijny (czy też –
mityczny), bowiem tylko historia, która przeszła w mit,
symbol lub legendę, ma siłę integrującą zbiorowość oraz
motywującą do twórczej działalności (Na nowym progu,
s. 39-44).
Górski wiele uwagi poświęca roli historii w wychowaniu. Pisze: „Dzieje są na to, aby wychowywał się człowiek” (Myśli z dzieł Artura Górskiego, wybrane i wydane
staraniem Koła im. Bronisławy Jastrzębowskiej, Warszawa 1929, s. 30). W swej refleksji nad historią Górski na9
wiązuje do programu historiograficznego Nietzschego .
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Autor Poza dobrem i złem – jak wiadomo – ostro wystąpił
przeciwko dążeniom historyków do zachowywania obiektywizmu badań oraz poszukiwania prawidłowości historycznych. Głosił, że historia powinna być w służbie życia,
a w związku z tym – musi ona cechować się stronniczością. Dążenie do realizacji nie postulatów obiektywistycznej historiografii, lecz – idei historiografii „stronniczej” (głównie „monumentalnej” i „krytycznej”) wiedzie
Górskiego prostą drogą ku zmitologizowanemu ujęciu
dziejów cywilizacji i kultury. Mitologizacja przeszłości pozwala autorowi studium Ku czemu Polska szła na realizację zasadniczych według niego zadań historiografii.
Oto bowiem – jego zdaniem – wiedza historyczna powinna przede wszystkim służyć budowaniu kultury i pomagać w wychowywaniu przyszłych pokoleń. Górski wręcz
manifestacyjnie podkreśla, że nie jest historykiem, a co
więcej – że historii uczył się nie z książek, lecz poznawał
ją na drodze obcowania z ludźmi, ziemią i zabytkami (Ku
czemu Polska szła, s. 6-7). Stwierdza: „nie znam dziejów,
jak je zna i znać powinien uczony, co więcej, nie czuję do
nich pociągu. Pojmuję więcej entuzjazm do tego, co jest
i co będzie, aniżeli do tego, co było” (Ku czemu Polska
szła, s. 6). W jego koncepcji historiografii zorientowanej
na wychowanie dla teraźniejszości i przyszłości szczególne miejsce przypada wybitnym postaciom, takim jak:
Chrobry, Łokietek, Kochanowski, Skarga, Żółkiewski,
Kościuszko czy – przede wszystkim – Mickiewicz. „Naród
– pisze Górski – który stanie na wysokości natchnień
swoich synów naczelnych, staje się narodem wielkim –
a dziś tylko przez taką wielkość prowadzi droga do Polski. Jest to wychowanie przez wzory. Jest to obcowanie
w duchu z bohaterstwem i natchnieniem w narodzie” (Na
nowym progu, s. 45). Według Górskiego w wychowaniu
narodowym powinna być wykorzystywana także pamięć
o wielkich ideach i wydarzeniach z przeszłości, które ciągle „mają siłę tworzywa kultury”. Uznaje za nie między
innymi „unię ludów Rzeczypospolitej”, podporządkowanie
pojęcia państwa pojęciu ojczyzny, wcielanie w życie idei
tolerancji religijnej (Na nowym progu, s. 45).
Omówione tu „czynniki jedności narodowej” i związane z nimi „swojskie” wartości Górski łączy w swojej wizji
wychowania narodowego z „czynnikiem europejskości”
i wartościami ponadnarodowymi, uniwersalnymi. Uzasadniając konieczność uwzględniania w wychowaniu dorobku Europy Zachodniej, podkreśla, że Polska od wieków należy do kultury Zachodu, ponieważ tę kulturę wraz
z innymi narodami współtworzyła. Przyczyniła się mianowicie do powstania wspólnego systemu wyobrażeń religijno-moralnych, społecznych i filozoficznych. Wspólny
system wartości – pisze Górski – stanowi o jedności Europy, a jedność ta ułatwia porozumiewanie w „zasadniczych sprawach życia” i zapobiega „wybuchom demonizmu”. Troska o zachowanie jedności, a także o przekazywanie dorobku europejskiej kultury z pokolenia na pokolenie, powinna stać się kamieniem węgielnym programu wychowania narodowego (Książka jako wychowawca, [w:] Na nowym progu, wyd. 2, Lwów-Warszawa 1923,
s. 197-199). Górski stwierdza: „wielkiej wagi jest sprawa
wychowania młodzieży naszej na Europejczyków. Odchylenia od tego pionu wywołują skutki daleko sięgające
w życiu” (Książka jako wychowawca, s. 200). Europejskość wychowania polega według niego, najogólniej
mówiąc, na zaznajamianiu wychowanków z „humanizmem i pięknem życiowym starożytnych”, z „religijną po-
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wagą chrystianizmu” oraz z „nowożytną badawczością
umysłu w stosunku do przyrody i człowieka” (Książka jako wychowawca, s. 200).
Propagowaniu wartości kultury polskiej i europejskiej
służyć mają instytucje kulturalne i oświatowe: wydawnictwa, szkoły i uniwersytety. Najszerzej Górski pisze o tym
w artykule dotyczącym „potrzeb z dziedziny historii kultury polskiej”, stanowiącym głos w zainicjowanej w roku
1916 przez Komitet Kasy im. Józefa Mianowskiego dyskusji nad nauką polską. Występuje tu z inicjatywą wydania klasyki polskiej i obcej, tak by w każdym polskim domu znalazł się księgozbiór liczący około stu woluminów,
obejmujący literackie pomniki kultury polskiej i europejskiej, m.in. twórczość Długosza, Kopernika, Reja, Kochanowskiego, Skargi, Potockiego, Fredry, wieszczów
narodowych, Biblię w przekładzie Wujka, eposy Homera,
dramaty tragików greckich, dzieła wszystkie Platona
i Arystotelesa, teksty Liwiusza, Cycerona i św. Augustyna, średniowieczne eposy o Rolandzie i św. Graalu, Boską komedię Dantego, Jerozolimę wyzwoloną Tassa
w przekładzie Piotra Kochanowskiego, twórczość Calderona, dzieła wszystkie Szekspira, Fausta Goethego. Proponowany przez Górskiego księgozbiór miałyby uzupełniać mowy Buddy i Bhagavat-Gita, w celu „poszerzenia
koła współczesnego życia ideowego” (Kilka potrzeb
z dziedziny historii kultury polskiej, „Nauka Polska” 1918,
t. 1, s. 293-295). Omawianej tu inicjatywie wydawniczej
towarzyszy postulat planowej i zintensyfikowanej pracy
przekładowej.
Przywołana lista autorów i dzieł wyraźnie wskazuje
na to, że w wychowaniu narodowym Górski szczególną
uwagę zwraca na wykształcenie humanistyczne, pogłębiające świadomość narodową i zakorzeniające w europejskim systemie wartości moralnych; uwzględnia przy
tym zapoznawanie z wartościami pozaeuropejskimi. Nie
oznacza to jednak, że pisarz lekceważy wykształcenie
przyrodnicze. Przeciwstawia się jedynie wywodzącej się
z pozytywizmu supremacji przyrodoznawstwa oraz kultowi poznania naukowego i wartości intelektualnych,
uznając, że wyłącznie poznawczy stosunek do świata
„jest poznaniem czysto zwierzęcym i prowadzi do potęgi
zwierzęcej” (Na nowym progu, s. 46). Tradycje humanistyczne i chrześcijańskie w wychowaniu powinny być
według niego wzbogacone o tradycje nowożytnego prometeizmu, zaszczepiającego „cenny skarb entuzjazmu
poznania”. Ogromną rolę wychowawczą mają w związku
z tym pamiętniki, biografie oraz autobiografie ludzi nauki,
wynalazców i odkrywców, na przykład Autobiografia
i Podróż naturalisty Darwina, Pamiętniki Franklina, Pamiętnik Nannsena, monografie o Kolumbie czy Lavoisierze (Książka jako wychowawca, s. 203).

3. Idea polska

Podporządkowując szeroko zakrojony program pracy
wychowawczej idei jedności i ciągłości kultury, Górski
często mówi o „ideale przewodnim” czy też o „idei polskiej”, której pielęgnowanie ma zapewniać zachowanie
tożsamości narodowej, a zarazem umożliwiać włączanie
działań narodowych w historię Europy i świata. Pisarz
nawiązuje tu do myśli autora Idei polskiej wobec prądów
kosmopolitycznych (1897), Stanisława Szczepanowskiego, według którego Polska ma do spełnienia w świecie
misję polegającą na upowszechnieniu pielęgnowanych
przez nią wartości uniwersalnych – wolności i sprawie-
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dliwości. Nawiązując do Mickiewicza, Szczepanowski
twierdził, że odrodzenie polityczne musi być poprzedzone odrodzeniem indywidualnym. Uważał, że w tym celu
należy podjąć dzieło wychowania narodowego. W wychowaniu postulował oparcie się na wzorach rodzimych,
na polskiej tradycji i na romantycznej literaturze mesjanicznej, zawierającej uniwersalne wartości etyczne.
Górski dzieli z autorem Idei polskiej przekonanie
o rozbiciu moralnym i kulturalnym społeczeństwa i podobnie jak on źródeł odnowy poszukuje w polskim romantyzmie. W czasie współpracy z lwowskim Odrodzeniem, grupą ideową kontynuującą program Szczepanowskiego, rozwija wyrażoną już wcześniej myśl (Młoda Polska, „Życie” krakowskie 1898), iż odrodzenie dokona się
pod przewodnictwem Mickiewicza-wychowawcy. Pisze:
Wszelka kultura jest dziełem twórczości geniuszów i wychowania według tych wzorów. Trzeba umieć zdać sobie sprawę z doniosłości tego wychowania. Naród niekulturalny i człowiek niekulturalny nie umie nikogo postawić. U nas Mickiewicz
nie jest dotąd postawiony, bo wychowanie młodzieży i narodu
jest chaotyczne, nieopanowane. On nie żyje wpośród nas, jak
Szekspir w Anglii do dziś, jak Dante dawniej we Włoszech, jak
Goethe w Niemczech. Uczynić zeń w y c h o w a w c ę jest rzeczą inteligencji narodu (Glossy w kulturze niemieckiej i polskiej,
„Odrodzenie” 1904, z. 1, s. 10, podkr. autora).

Górski sam podejmuje próbę realizacji tego postulatu
– Monsalwat (1908) to napisane poetyckim językiem studium ukazujące neomesjanistyczny wizerunek Mickiewicza jako przewodnika i wychowawcy narodu. Według
krytyka Mickiewicz swoim życiem dał przykład wychowania – poprzez pracę wewnętrzną („tresurę wprost fizjologiczną”), prowadzącą do zbudowania w sobie „człowieka
wolnego”, czującego odpowiedzialność za samego siebie, przepełnionego aktywnością twórczą oraz wiodącego życie na wskroś przebóstwione.
Formułowana w Monsalwacie, a także w późniejszych pracach, charakterystyka kryzysu kultury narodowej dokonywana jest w kontekście przemian zachodzących w kulturze społeczeństw Europy Zachodniej. Górski
zwraca przede wszystkim uwagę na brak poczucia jedności kulturalnej, powszechny zanik ideałów, brak zaufania do wartości uniwersalnych, zniewolenie przez technikę oraz przez zbiurokratyzowaną machinę państwową.
Rzeczywistość polska widziana na tle tak przedstawionej rzeczywistości społeczeństw zachodnich wywołuje – zdaniem Górskiego – jeszcze bardziej przygnębiające wrażenie. „Polska naszych czasów” – pisze autor
Monsalwatu – to „wdowa pośród narodów”, która „niczyich oczu nie pociąga więcej” (Ku czemu Polska szła, s.
3). Starając się zwięźle scharakteryzować kondycję duchową narodu polskiego, krytyk przyjmuje, iż wyznaczają
ją choćby następujące zjawiska:
Obelgi w parlamentach. Fundusze kolonizacyjne. Tresura
szkolna. Deptanie godności osobistej. Morze kłamstwa. Śledztwa. Organizacja niesprawiedliwości, z jaką prasa zagraniczna
mówi o nas [...]. Organizacja milczenia, gdy chodzi o nasze zasługi. Walka z marnowaniem się. Zubożenie.
A dalej. Rozbicie polskiej kultury, zalewanie nas obcą. Racjonalizm i zmysłowość. Zmysłowość zwłaszcza. Obniżenie życia rodzinnego. Zdziczenie mas (Ku czemu Polska szła, s. 3-4).

Wśród rozlicznych przejawów rozkładu życia społecznego najbardziej niepokoją krytyka-moralistę dwa
zjawiska – dezintegracja narodowa oraz alienacja Polski
w Europie. W charakterystycznej dla siebie stylistyce pisze o tym w książce Na nowym progu:
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Jesteśmy w Europie, a jesteśmy jakby na pustyni. Co więcej, pustynia zaczyna się szerzyć i w nas. Jęto godzić w naszą
wiarę w siebie, i osiągnięto już wiele. Jęto zrywać związek pokoleń, zatracać wątek myśli polskiej. U siebie w domu cudzą
myślą żyć zaczynamy, jak gdyby cudzą duszą. I nowym szeregiem błędów powiększamy naszą pustynię (Na nowym progu,
s. 147).

Głosząc, iż misją dziejową naszego narodu jest
wprowadzanie „religii człowieka” do kultury europejskiej,
Górski uzasadnia swe przeświadczenia i postulaty na
drodze odwoływania się do refleksji o charakterze historiozoficznym. W jej ramach dokonuje on – inspirowanej
zresztą myślą Mickiewicza – swoistej apoteozy Polski
przedrozbiorowej. Pełen kultu stosunek Górskiego do
Rzeczypospolitej szlacheckiej zaznaczył się już w Młodej
Polsce, uwidocznił się wyraźnie w Monsalwacie, a w pełni objawił się w studium historiozoficznym Ku czemu Polska szła. Polska szlachecka przedstawia się Górskiemu
przede wszystkim jako olbrzymi i potężny kraj, któremu
obcy jest jednak wielkomocarstwowy ekspansjonizm.
Jedna tylko Polska – pisze krytyk – w całej środkowej
i wschodniej Europie stanowi państwo oparte na swobodnej,
dobrowolnej przynależności doń obywateli. Państwo jest tu
środkiem, a nie celem; celem jest bytowanie i rozwój szlachetnego typu człowieka, współtwórcy swoich obowiązków i praw,
wolnego obywatela kraju i wolnego obywatela świata (Ku czemu Polska szła, s. 248-249).

W swej refleksji historiozoficznej autor Monsalwatu
eksponuje (co częściowo uwidaczniała przytoczona wyżej wypowiedź) także i tę okoliczność, iż Rzeczpospolita
szlachecka umiała uwolnić się od kultu państwowości.
Pojęcie państwa – podkreśla Górski – zastąpiła ona pojęciem ojczyzny [...]. Ojczyzna jest tu nie tylko ziemią i nie tylko
kulturą: jest w niej religijne ujęcie stosunku człowieka do świata;
religijne, to znaczy związane z całością bytu. Taki jej charakter
jest odtrutką na zwierzęcy egoizm narodów (Ku czemu Polska
szła, s. 251-252).

Okazuje się, że wcielanie w życie „idei polskiej” wymaga tego, by – mówiąc obrazowo – ponad państwo
i ponad szowinistycznie pojmowany naród wynosić „ludzkość”. Innymi słowy – wszelkie programy i ideologie państwowe czy narodowe wartościowe są o tyle, o ile są
„zakotwiczone” w uniwersalnych zasadach etycznych.
Narodowość – pisze Górski – jest niczym innym, jak człowieczeństwem, które spełnia swoje przeznaczenie. Każdy naród jak karawana ciągnie ku celom wspólnym. […] Czy może
być tedy coś bardziej przeciwnego sobie, jak narodowość, wyzbywająca się człowieczeństwa dla wzrostu swej narodowości?
(Myśli z dzieł Artura Górskiego, s. 48)

Idea polska, której naród dopracował się w okresie
Rzeczypospolitej szlacheckiej, a następnie pogłębił w latach niewoli, rozumiana jest przez Górskiego jako główne
przykazanie narodowego dekalogu, jako „wola tragiczna”, tzn. idea przyjęta na śmierć i życie (Na nowym progu, s. 144). Pisze on o tym w podniosłym stylu:
Niech w głosie Polaka uczuje swego obrońcę i orędownika
zarówno Litwin i Rusin, jak i Żyd w swoich dążeniach uczciwych, jak Łotysz, Gruzin, Tatar, muzułmanin, a nawet odległy
nieszczęsny Pers czy Chińczyk z Mandżurii. Niech ten głos
przez nas podniesiony, z mównicy parlamentarnej czy na
zgromadzeniu ludowym, będzie zawsze głosem ludzkiej duszy,
wołającej zawsze o sprawiedliwość. Niech to będzie wiadomym
każdej niedoli, że Polak ludzkość swoją i sumienie swoje położył wyżej ponad handel wolnością narodów. I niechże to będzie
ideą polską („Tak i Nie”, s. 12).
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Początkowe dziesięciolecia XX wieku przekonują
Górskiego o tym, że polska idea wolności i sprawiedliwości nie jest anachronizmem. Takie wydarzenia jak I wojna
światowa, rewolucja rosyjska z wszystkimi jej konsekwencjami, rozwój agresywnego nacjonalizmu w krajach
europejskich, a także rozprzestrzenianie się ideologii
komunistycznej, odczytuje on jako zapowiedź nieuchronnego kataklizmu dziejowego. W roku 1938 pisze:
Pokolenie nam współczesne stoi na rozdrożu dziejowym.
Około czego zgromadzą się ludy Europy? Czy około prawa
rzymskiego i jego liktorskich toporów? Czy około szczepowego
prawa germańskiego i Eddy? Czy około deklaracji praw człowieka hedonistycznego? Czy około manifestu komunistycznego, który trywializuje człowieka i życie? (Niepokój naszego czasu, s. 160)

Toczy się zatem w Europie walka w dziedzinie światopoglądów, programów ideowych i koncepcji politycznych. Od jej rozstrzygnięcia zależy, czy Europa stanie się
„mordownią klas” czy „jedna wielką rodziną” (Niepokój
naszego czasu, s. IV).

4. Ideał wychowawczy

Postulowany przez Górskiego ideał wychowawczy to
„człowiek dobry”. „Dobroć” cechująca typ osobowy preferowany przez pisarza nie ma nic (lub ma niewiele)
wspólnego z potocznym pojmowaniem tego słowa jako
uczynności czy dobroczynności, a zatem postaw wymuszanych w pewien sposób przez społeczeństwo i traktowanych jako obowiązek. Górskiego „człowiek dobry” odznacza się przede wszystkim silnym charakterem, ma
być wręcz „uosobieniem dążenia ludzkości do nadczłowieczeństwa”. Konieczność kształtowania silnych charakterów Górski uzasadnia położeniem geopolitycznym
Polski. Kraj nasz – stwierdza – usytuowany jest między
Wschodem a Zachodem, nie jest broniony przez góry ani
wody, dlatego „na naród o charakterze słabym miejsca w
tym położeniu geograficznym i historycznym – nie ma”
(Myśli z dzieł Artura Górskiego, s. 66). „Człowiek dobry”
przede wszystkim zachowuje – omówione wcześniej –
„prawo czci” i „prawo osłony”, kieruje się w życiu zasadami moralnymi, a siła jego charakteru zależy od jego
wewnętrznej pracy. Dobroci nie można się nauczyć. Droga dobroci jest bowiem drogą ofiary, drogą heroicznych
wewnętrznych zmagań prowadzących do przeświadczenia, że ostatecznie wybrana została wartość najbardziej
godna „prawa czci” (Odwaga dobroci, s. 65). Dobroć wyraża się w pracy dla narodu, w walce ze złem oraz we
„władzy wyzwalania w ludziach ich własnej indywidualności” (Odwaga dobroci, s. 63). Człowiek dobry osiąga
szczyt swego rozwoju wtedy, gdy staje się wychowawcą
narodu prowadzącym do jego „urzeczywistnienia się
dziejowego w kulturze świata” (Odwaga dobroci, s. 68).
Indywidualizm, altruizm, siła charakteru, nastawienie
na realizowanie w życiu najwyższych wartości duchowych – wszystkie te cechy „człowieka dobrego” dość wyraźnie wskazują, że światopoglądem, który autor Monsalwatu chciałby upowszechniać za pośrednictwem pro10
ponowanego wzorca osobowego, jest personalizm .
Personalistyczna koncepcja człowieka zostaje przezeń
przeciwstawiona takim ekspansywnym w XX wieku wizerunkom jednostki ludzkiej, jak homo faber, homo oeconomicus czy homo militans. Wizerunki te są wytworem
zorganizowanego życia zbiorowego (państwa, klasy czy
grupy społecznej). Łączy je uznanie prymatu wartości
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życia zbiorowego (ideologii oraz programów społecznoekonomicznych) nad wartościami życia jednostkowego.
Górski jest przeciwnikiem wszelkiej ideologizacji życia.
Powoduje ona bowiem, że – jak mówi metaforycznie –
zniszczona zostaje „uroda świata”: świat przestaje być
domem, a staje się zakładem karnym. Życie wyjałowione
ideowością czyni ponadto z ludzi „dodatek do instytucji,
a z instytucji narzędzie pomniejszonej moralności partyjnej”, krzewi typ „wyścigowców ambicji”, a jednocześnie
zabija „człowieka dobrego”, który posiada siłę przetwarzania świata (Odwaga dobroci, s. 60-61). W latach trzydziestych nasilanie się tych zjawisk publicysta widzi
przede wszystkim w Rosji. Pisze, że w poczynaniach
„czerwonych terapeutów” chodzi o
człowieka bezforemnego, plastycznego jak glina udeptana,
pozbawionego więzi narodowej, tradycyjnej i duchowej, pozbawionego wewnętrznej, autonomicznej więzi moralnej, człowieka
odpowiedzialnego tylko przed władzą zwierzchnią; istotę, którą
chciałoby się rządzić za pomocą oświeconego absolutyzmu, tak
jak przyrodnik typu materialistycznego chciałby rządzić całym
kosmosem za pomocą telefonu na swoim biurku (Niepokój naszego czasu, s. 16).

Według Górskiego do podobnych rezultatów doprowadziła ideologizacja życia społecznego w Polsce powojennej. Przyjęty wówczas ideał wychowawczy pisarz
uznaje za wypaczony, ponieważ uwzględnia on przede
wszystkim „dążność poznawczą” ludzkiej psychiki, zaprzepaszczając „dążność intuitywną do wartościowania
życia”. Innymi słowy, ideał ten odrzuca prawo człowieka
do wolności wyboru, a w konsekwencji – zwalnia go
z odpowiedzialności za podejmowane czyny. Na skutki
zideologizowanego wychowania nie trzeba było długo
czekać. Górski pisze:
Widocznie popełniliśmy jakieś fatalne pomyłki, kiedy leżymy nie tylko gospodarczo, ale stworzyliśmy niż kulturalny na
drodze uproszczonych rozwiązań doktrynalnych. W ten sposób
za akt dziejowy wyzwolenia mas ludowych, akt wyrosły z najgłębszych intencyj, mamy najniepotrzebniej w świecie płacić
minimalizmem duchowym tegoż to człowieka, którego sprawa
jest właśnie w grze. Bo jednak kształtowanie się osobowości
stanowi o kształcie kultury (O wartościowaniu w kulturze, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 33 [448], s. 2).

***

Omówione tu główne rysy zaproponowanej przez Artura Górskiego wizji narodowego wychowania pozwalają
na usytuowanie refleksji wychowawczej autora Monsalwatu w obrębie koncepcji pedagogicznych pierwszej połowy XX wieku. Wydaje się, że nie będziemy nazbyt daleko od prawdy, jeśli przyjmiemy, że początkowo refleksja ta wpisuje się przede wszystkim w tzw. pedagogikę
kultury. Wilhelm Dilthey, czołowy przedstawiciel tego kierunku, uważał, że człowieka kształtuje i wyraża głównie
świat wartości kulturalnych. Podkreślał, że różnorodne
potrzeby psychiczne człowieka zaspokajane są przez
poszczególne dziedziny kultury (naukę, sztukę, religię, filozofię). Wychowanie, którego celem ma być kształcenie
osobowości i tworzenie wartości, uznawał za wytwór du11
cha narodowego . Od lat trzydziestych na koncepcji
Górskiego zaczyna ważyć także personalistyczna pedagogika religijna Jacquesa Maritaina, który tragedię
współczesnego humanizmu widział w naturalistycznej
koncepcji człowieka. Maritain głosił m.in. prymat wartości
duchowych, postulował wychowanie humanistyczne w celu przeciwdziałania technicyzacji i dehumanizacji współ-
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czesnego życia, domagał się pełnego rozwoju osobowości
człowieka, akcentował, że tylko miłość i dobroć jest w sta12
nie odrodzić i zintegrować współczesną Europę .
Prace Artura Górskiego wykorzystane w artykule:
– Glossy w kulturze niemieckiej i polskiej, „Odrodzenie” 1904,
z. 1.
– Monsalwat. Rzecz o Adamie Mickiewiczu, Kraków 1908.
– „Tak i Nie”, Kraków 1913.
– Na nowym progu, Warszawa 1918; wyd. 2, Lwów-Warszawa
1923.
– Ku czemu Polska szła, Warszawa 1918.
– Kilka potrzeb z dziedziny historii kultury polskiej, „Nauka Polska” 1918, t. 1.
– O wieszczeniu w sztuce, Warszawa 1920.
– Przedmowa, [w:] E. z Zaleskich Dorożyńska, Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921, Warszawa 1925.
– Myśli z dzieł Artura Górskiego, wybrane i wydane staraniem
Koła im. Bronisławy Jastrzębowskiej, Warszawa 1929.
– Glosy o ludziach i ideach, Warszawa 1930.
– Odwaga dobroci, [w:] Kultura i nauka, Warszawa 1937.
– Niepokój naszego czasu, Warszawa 1938.
– Dialog z przyrodą, „Chrońmy przyrodę ojczystą” 1947,
nr 11/12.
– O wartościowaniu w kulturze, „Tygodnik Powszechny” 1957,
nr 33 [448].

£

________________________
1
Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o badaczach, którzy swego
czasu sygnalizowali obecność problematyki wychowawczej w pracach
Górskiego. Byli to: Tomasz Weiss (Romantyczna genealogia polskiego
modernizmu. Rekonesans, Warszawa 1974), Zbigniew Kuderowicz (Artur Górski jako teoretyk kultury, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25: 1979) i Justyna Miklaszewska (Polemika Artura Górskiego z Fryderykiem Nietzschem. Z dziejów recepcji niemieckiej filozofii
życia w Polsce, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28:
1982).
2
Kompetentnego porównania wchodzących tu w rachubę koncepcji
z programem wychowawczym Górskiego mógłby dokonać historyk myśli pedagogicznej. Prezentowany szkic nie ma ambicji szerokiego ujmowania wszelkich kontekstów refleksji autora Monsalwatu.

Zob. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Warszawa 1933,
s. 30 (wyd. 1. książk. Lwów 1903); Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec
etyki, Lwów 1902.
4
Referując poglądy pisarza na kulturę, zwracam uwagę na kwestie podstawowe. Obszerne i wnikliwe omówienie Górskiego teorii kultury zawiera wspomniana wcześniej praca Kuderowicza.
5
Niektóre idee niemieckiego twórcy „filozofii życia” były dla Górskiego
inspirujące, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku (podobnie zresztą
jak dla innych reprezentantów jego pokolenia – Brzozowskiego, Wyspiańskiego, Staffa, Micińskiego, Przybyszewskiego). Inspiracji często
towarzyszyła polemika, szczególnie na płaszczyźnie zapatrywań etycznych.
6
Należy zaznaczyć, że swą „religię człowieka”, w symbolice której nb.
szczególne miejsce zajmuje idea bogoczłowieczeństwa Chrystusa,
krytyk przeciwstawia zarówno humanitaryzmowi (pojmowanemu jako
wynalazek filistrów, owej rzeszy ludzi „porządnych i kulturalnych”), jak
też teizmowi (w tym również teizmowi chrześcijańskiemu, eksponującemu bardziej boskość niż człowieczeństwo Jezusa). Trzeba jednakże
zaznaczyć, że w pracach późniejszych – w związku z przybliżeniem
się krytyka ku personalizmowi – za „religię człowieka” uznawane jest
przez niego właśnie personalistycznie pojmowane chrześcijaństwo.
7
Zob. Z. Kuderowicz, dz. cyt., s. 242.
8
Górski pisał o tym w tekście, który ogłaszał trzykrotnie pod różnymi
(choć podobnymi) tytułami, dokonując za każdym razem niewielkich
zmian, mających na celu aktualizację prezentowanych tez. Po raz
pierwszy tekst ten ukazał się jako Drzewo nadziei. I. Droga we własny
dom („Myśl Polska” 1916, z. 2, s. 93-107), następnie został przedrukowany w jego książce Na nowym progu (Warszawa 1918, s. 5-47) pod
tytułem Drogi własne, na koniec – zaprezentowany w postaci broszury
Drogi do kultury (Warszawa 1934). Jego dzieje wydawnicze mogą
świadczyć o tym, że pisarz traktował zawarte w nim refleksje jako zrąb
swych poglądów wychowawczych. Mając to na uwadze, w prezentowanym fragmencie artykułu głównym przedmiotem rozważań uczyniłam
refleksje Górskiego zawarte we wspomnianej pracy.
9
Zob. Z. Kuderowicz, Nietzsche, Warszawa 1976, s. 51-52.
10
W latach trzydziestych Górski współpracował z „Marchołtem”, pismem
o orientacji personalistycznej, którego cel w pierwszym artykule odredakcyjnym sformułowany został następująco: „wzmagać odporne siły
osobowości w walce z przytłaczającą ją mechanizacją, hegemonią intelektualizmu, paczeniem instynktów w ciasnocie życia mieszczańskiego
i niewolniczym poddawaniu się naśladownictwu” (Od redakcji, „Marchołt” 1934, nr 1, s. 8). Górski zamieścił tu m.in. prace o Mickiewiczu,
o współczesnych zagrożeniach totalitaryzmem i technicyzacją, o problemach wsi i oświaty ludowej.
11
Zob. R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej 1795-1945, Warszawa
1987, s. 278; L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962, s. 343-349.
12
Zob. L. Chmaj, s. 448-454.
3

¢ Eugeniusz Łastowski

OSADNICY Z KRESÓW
Kiedyś, będąc młodzieńcem, przeczytałem znamienne słowa Józefa Piłsudskiego: „Wszystkie narody,
wszystkie państwa mają swoje kresy. Nieszczęśliwy i
zmienny jest los grodów i siół kresowych. Gdy wicher się
zrywa, wstrząsa przede wszystkim posadami ich budowli.
Gdy chmura się zbiera, ostry grad siecze przede wszystkim właśnie ziem kresowych łany. Gdy grzmią pioruny,
przede wszystkim tu w wieżyce i domy uderzają”. Przebywając wśród słonecznych pól i barwnych łąk, byłem
zapatrzony w zabudowania swojej rodzinnej wsi Myszki i
myślałem, że są one bardziej narażone na te nieszczęścia, ponieważ znajdują się na Kresach Wschodnich.
Niepokoiłem się o losy swojej wsi, gminy, całej Wileńszczyzny. A ziemia ta była mi droga nie dlatego, że błyszczała niezliczonymi jeziorami i rzekami, pachnącymi żywicą lasami, swojskimi zabudowaniami wsi, osad i mia-
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steczek, lecz dlatego, że żył tu ojciec, matka, bliska rodzina, i że tu przyszedłem na świat.
Spełniły się słowa Komendanta. Wichry i pioruny
przemocy wroga uderzyły w moją wieś i całe Kresy 17
września 1939 roku. Niewinni kresowi ludzie zostali wyrzuceni z własnych domów, mieszkań i gospodarstw.
Nieszczęśników wtłoczono do bydlęcych wagonów
i konwojowano w nieludzkich warunkach przez wiele tygodni na daleką Syberię, do Kazachstanu i do innych
miejsc kaźni. Tysiące ich nie dojechało, zginęli najczęściej bezimiennie. Ludzie na Kresach umierali w czasie
rzezi na Wołyniu, Podolu i na całej południowowschodniej części naszego kraju. Ginęli też Kresowiacy
na Polesiu, Grodzieńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Wileńszczyźnie i w innych miejscach. Jedna i druga okupacja wycisnęła straszne piętno na umęczonej ludności naszych Kresów.
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***

Wracając myślami do minionych lat, wspominam ten
dzień, gdy ujrzałem pierwszy raz po wojnie białoczerwoną flagę na jednym budynku w Głębokiem.
– Co to będzie? – pytali ludzie.
– Tu rozpoczął urzędowanie pełnomocnik do spraw
repatriacji p. Korolko – ktoś wyjaśnił. W tym czasie na
każdą wieść o ojczyźnie polskie serca biły jak sejsmograf.
– Rozpoczyna się akcja repatriacyjna – wyjaśniali sąsiedzi. Bolszewicy chcą pozbyć się Polaków, aby w razie
jakiegoś referendum lub plebiscytu o przynależności tych
ziem nie było przewagi polskich głosów – komentował
sąsiad Serafin.
Przez biuro pełnomocnika przechodziło tysiące Polaków, załatwiając formalności, aby potem znaleźć się
w towarowych wagonach i odjechać do Polski, która znalazła się w nowych granicach. Rodacy opuszczali z bólem swoją ojcowiznę i mienie zapracowane często przez
kilka pokoleń. Ostatnio na Kresach trwały aresztowania
i deportacje niewinnych ludzi na Syberię. Łapano młode
dziewczęta i wywożono na Daleki Wschód w celu zagospodarowania tzw. „celinnych ziem”. Przeprowadzano
branki młodych chłopców do Armii Czerwonej oraz deportowano AK-owców do Kaługi i do innych miejsc kaźni.

***

Pamiętam, jak po wymianie podwozia w wagonach,
pociąg powoli, nieśmiało, jakby próbując rozruchu przejechał granicę polsko-sowiecką w Kuźnicy. Niektórzy repatrianci (a właściwie – ekspatrianci) przeżegnali się, kobiety uklękły na posadzce towarowego wagonu i odmawiały pacierze. Mężczyźni też zgięli kolana. Tymczasem
po deszczowych, ponurych dniach zaświeciło listopadowe słońce. Spostrzegłem, jak u sąsiada Borowika
zwilgotniały oczy i pokazały się łzy.
– I tobie mężczyźnie zebrało się na płacz? – odezwała się z zażenowaniem kobieta. Dzieci spojrzały na ojca.
– Proszę wybaczyć, dawno nie słyszałem polskiej
mowy, nie widziałem łacińskich, polskich liter. Wiesz, kochanie, co się dzieje w moim sercu? Wydaje się mi, że
ten las za oknem wagonu jest inny, swojski, szumi po
polsku, nawet ten strumyk – pokazał ręką na łąkę – jego
szmer wody jest miły, polski. To, co się dzieje w moim
sercu, nikt nie wie, tylko ja i Bóg. Po przejeździe granicy
polsko-sowieckiej narodziłem się drugi raz w życiu. Stąd
te łzy radości – wyjaśniał z wypiekami na twarzy.

***
Ziemia Lubuska, na którą kierowano transporty repatriantów, wychodziła z wojny w niektórych miejscach
ciężko okaleczona, ze zniszczonymi wsiami i miastami,
zwłaszcza w pasie najdłuższych walk nad Odrą. Niektóre
wsie zamieniły się w cmentarzyska. Cały pas nadodrzański był zaminowany, nic więc dziwnego, że pierwsi osadnicy stronili od tych okolic. Widziałem na całym obszarze
nadodrzańskim tereny z dawnymi liniami umocnień.
Straszyły tam kopuły wysadzonych bunkrów niemieckich,
w lasach zalegały stosy skrzyń z łuskami po pociskach
armatnich. Państwowemu Urzędowi Repatriacyjnemu
powierzono przesiedlenie rzesz obywateli polskich. Ponieważ po przyjeździe do Polski współpracowałem
z PUR-em, wiedziałem, że jest to nowy twór państwowości polskiej, bez tradycji. Pracę swą rozpoczął w chwili
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wyjątkowo ciężkiej, gdy toczyły się jeszcze zaciekłe boje
o każdy skrawek ziemi, kiedy drogi komunikacyjne i tabor
przede wszystkim służyć musiały wojsku. W ślad za żołnierzami frontowymi PUR wkraczał na zdobyte tereny
i brał w swe ręce los człowieka, nowego osadnika, który
przybywał na zdobyte połacie kraju.
Wielu pracowników PUR-u oddało życie w służbie
osadnikom. Naczelnik Powiatowego PUR-u w Skwierzynie (Ziemia Lubuska) Zużański, chory, na wiadomość
o nadejściu transportu z Kresów podniósł się z łóżka,
transport rozładował, lecz po powrocie do domu zmarł.
Państwowy Urząd Repatriacyjny przechodził różne
fazy organizacyjne. Była to instytucja żywotna, przystosowana do wymagań chwili. Pracownicy PUR-u musieli
każdego stosownie przyjąć, poradzić, poinformować,
często pocieszyć i dodać nadziei.
Ze Wschodu najwięcej transportów przybyło na Ziemię Lubuską w 1946 roku. Wzmożony ruch na kolei nieustannie trwał. Z Zachodu ciągnęły eszalony demobilizacyjne Armii Czerwonej. Przybywały transporty ocalałych
rodaków wracających z obozów. Jechały tłumy z niewoli
niemieckiej na dachach, buforach byle jak, byle prędzej,
aby wrócić po kilkuletniej rozłące z domem. Widziałem na
wszystkich twarzach jak malowała się gorączka pośpiechu. Aby to olbrzymie kłębowisko ludzkie rozładować,
trzeba było niezwykle sprawnej obsługi kolejowej parowozów przetokowych i dalekobieżnych. Tymczasem
urządzenia kolejowe często były zniszczone, rampy rozbite, wodociągi uszkodzone, budynki zrujnowane.
Zaczęli wracać do kraju żołnierze z frontów całego
świata. Powracali reemigranci z Francji, z zagłębia Ruhry
i Saary, z Belgii, Czech, Węgier, z Ameryki. Rzadko wracali Polacy z Donbasu, Syberii, Archangielska lub z Kazachstanu. Niewielu ich powróciło z falą repatriantów,
która otrzymała nazwę „Zabużan”. Często wywiezieni
przez Sowietów na nieludzką ziemię, gdy byli dziećmi,
wracali jako dorośli ludzie. Przez lata wojenne i powojenne ustawiano i jeszcze się ustawia na stole wigilijnym
pusty talerz. Dla nieobecnych i dla tych, o których nie
zawsze się wiedziało się nawet, czy żyją. Ich powroty były jakoś starannie przemilczane w prasie i radiu PRL-u.
Po powrocie zesłańcy zazwyczaj milczeli, bo nie chcieli
drugi raz trafić do kaźni.

***

W październiku 1956 roku przeszedł w kraju wstrząs
rewolucyjny. W wyniku tego doniosłego, historycznego
zdarzenia w listopadzie tego roku w Moskwie między
Związkiem Sowieckim i Polską została podpisana deklaracja, która określała, że „powracać do kraju mogą osoby,
które mają rodziny w Polsce i ci, co z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli dotychczas wrócić oraz ci, co
znajdują się w miejscach odosobnienia (obozach, więzieniach)”.
Pojechałem spotykać pod Poznaniem transport, który
miał przybyć z wracającymi zesłańcami z Syberii. Miałem
nadzieję, że tym pociągiem przyjedzie mój przyjaciel Piotr
Radziwiłłowicz. Długi zestaw towarowych wagonów przybył na stację pod Poznaniem. Pociąg odstawiono na
boczny tor. Drzwi wagonów pootwierano i z czeluści wychodzili nie ludzie, a widma. Wychudzeni, obrośnięci,
cuchnący po ten i moczem, bo podróż trwała bardzo długo.
– Patrzcie, co za kultura, same brudasy jadą zza
Buga, tylko napluć na takich ludzi. Zanieczyszczą nam
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ziemię! – grzmiał obok stojący, starannie ubrany, z białym kołnierzykiem młody mężczyzna. Spojrzałem z politowaniem na tego człowieka, zabrakło mi słów, tylko tłumiłem żal, złość i wstręt do tego prymitywa. Nie odezwałem się ani słówkiem. Pokiwałem z politowaniem głową.
Być może on zauważył, więc odsunął się nieco na bok.
Zamiast inżyniera Piotra Radziwiłłowicza spotkałem profesora Toczyckiego. Początkowo nie mogłem go poznać. Chudy jak asceta, w sfatygowanej kołchozowej fufajce. Wśród rysów zmęczenia na twarzy wyczytałem
w oczach błysk wymuszonej radości. W pozostałych czeluściach wagonu spostrzegłem zastygłych ludzi. Wydali
się mi, że wracają nie z tego świata. Zobaczyłem w ich
oczach poczucie żalu, że utracili na nieludzkiej ziemi najcenniejszy skarb – siły i zdrowie.

***

Długie zestawy wagonów z Kresowiakami wciąż kierowano na Ziemię Lubuską, która położona nad Odra,
Nysą, Wartą i Notecią stanowiła atrakcyjny teren dla
osiedlenia. Wzdłuż asfaltowych szos rozsiadły się tu wioski i miasta. Wsie murowane, otoczone wiankami sadów
i ogrodów. Olbrzymie połacie leśne rozciągają się na pagórkach oraz dorzeczach Odry i Nysy.
Gdy wjeżdża się do Zielonej Góry, to serce raduje się
z wrażenia, że zostały nietknięte wojną budynki i ulice.
Nic dziwnego, że na Ziemię Lubuską ciągnęły rzesze ludzi. Wigilia 1956 roku była wigilią powrotu – wyznał zesłaniec Kalisz.
– Pociąg nasz zatrzymał się w pobliżu Moskwy. Przy
torach był las. Nasi chłopcy wyskoczyli z łopatami i wykopali ze śniegu małe drzewka. Cały pociąg rozbrzmiewał kolędami. Nikt nie zrozumie, czym była wtedy dla nas
wigilia. Było to nasze wielkie święto. Gdyby nie zryw
październikowy w 1956 roku, ciała nasze przysypałby
śnieg w tajdze. Zawdzięczamy nasze życie bezimiennym,
ofiarnym rodakom, którzy upomnieli się o nas. Nareszcie
jesteśmy wolni. W Warszawie powołane zostało specjalne biuro Pełnomocnika Rządu dla spraw repatriacji. Biuro
to prowadziło punkty repatriacyjne w Przemyślu, Terespolu i Białej Podlaskiej oraz zorganizowały się nowe
punkty wewnątrz kraju, a zwłaszcza w tych województwach, w których miały być osiedlone większe skupiska
osób powracających z łagrów i więzień sowieckich. Na
Ziemi Lubuskiej został zorganizowany taki punkt
w Czerwieńsku.
Maciej Trocki po 11 latach łagru wraz z tysiącami
nieszczęśników wrócił do kraju. Przejechał przez punkt
w Czerwieńsku i osiedlił się we wsi Urad nad Odrą w pow. słubickim.
– Kiedy nas Polaków – opowiadał Trocki – zimą deportowano samolotem do kręgu koła polarnego, Norilsk
nie istniał. Wybudowane to miasto zostało później na
rozkaz Stalina. Lato tam krótkie. Mrozy dochodzą do 40
stopni i wieją silne wichury, potęgujące zimno. W łagrze
poruszają się szkielety ludzkie. Snują się za taczkami,
naładowanymi odpadami po rudach metali. Wysypują te
ciężary na cuchnące hałdy za miskę jałowej strawy. Za
co ci Polacy cierpią? Często nad tym rozmyślałem i dochodziłem do wniosku, że zostali uwięzieni tylko za to, że
są Polakami. Zostali tutaj deportowani jako bezpłatni robotnicy. Nieszczęśnicy pracują w hutach. Słabi prędko
umierają. Na ich miejsce stale przybywa uzupełnienie,
mające wytapiać nikiel i inne metale. Skąd wziąć bez-
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płatnych robotników? Przybywają do Norilska setki tysięcy skazanych. Na całym obszarze rozległego Kraju Rad,
sądy składające się z enkawudzistów ferują wyroki za byle co, przeważnie skazują na 10 lat pobytu w łagrze.
Każdy wie, że paru lat w tych warunkach nikt nie wytrzyma, a cóż mówić o dziesięciu latach. Nie wypadało sędziom NKWD za byle jakie przestępstwo skazywać na
karę śmierci. Słowo „śmierć” strasznie brzmi dla ucha.
Każdy prawie sędzia-enkawudzista wie, że skazany do
łagru o zaostrzonym rygorze idzie na śmierć.
– Mnie wyróżnili, bo skazali na 15 lat łagru – wyznał
załamującym się głosem Trocki. Po chwili milczenia
z trudem ciągnął: – Do wiejskiej świetlicy przyjechał politruk. Zwołano wszystkich mieszkańców wsi. W pomieszczeniu znalazło się nie tylko wielu chłopów, ale sporo
ciekawskich bab i podrostków. Ludzi zwołano na zebranie z powodu urodzin Stalina. Politruk z pasją wyjaśniał
rolę jubilata w dziele zjednoczenia zachodnich terenów
Białorusi z macierzą, gdzie czeka ludzi dobrobyt i świetlana przyszłość. W końcu przeczytał tekst entuzjastycznego listu kołchoźników z naszej wsi do Stalina. Wyjaśnił, że ten list zostanie wysłany jubilatowi do Moskwy
w rocznicę urodzin. Gdy skończył, zmierzył wzrokiem zebranych wieśniaków i zapytał: – Kto jest przeciwko? Na
sali głucha cisza.
– Nie widzę, nie słyszę. Proszę wstać. Odśpiewamy
Międzynarodówkę – zaproponował wojskowy. Ludzie
ociężale podnieśli się z miejsc. Tylko ja opóźniłem się
z wstawaniem – ciągnął . Wówczas sąsiad mocno mnie
szturchnął w bok. Poprzedniej nocy, po ciężkiej pracy
przy budowie obory, mało spałem, a do tego na imieninach przyjaciela wypiłem trunku, dlatego senność brała
jak nigdy. Politruk zauważył, że wstałem z opóźnieniem.
Wieśniacy nieudolnie śpiewali Międzynarodówkę, niektórzy nie znając słów, otwierali tylko usta i to dość szeroko,
aby politruk to zauważył. Śpiewanie mi nie szło. Szumiało w głowie po wczorajszej libacji. Marzyłem, aby prędzej
wyjść z tej dusznej izby, położyć się do łóżka, przykryć
się miękką kołdrą i spać do rana. Wtedy będę rześki, silny i skory do roboty przy budowie obory. Licho nie spało.
Nazajutrz zostałem aresztowany. Po kilku dniach w lochu
więzienia odczytano mi wyrok – 15 lat pobytu w łagrze.
Myślałem, że to żart. Miałem nadzieję, że jakiś mądrzejszy Rosjanin uchyli wyrok i na tym będzie koniec. Ale tak
się nie stało.
Tu wtedy zatrzymał się i ujrzałem łzy w oczach. Po
chwili odetchnął, spojrzał na mnie i powiedział:
– To, co przeżyłem ja i tysiące rodaków, nie da się
opowiedzieć słowem, ani opisać piórem. Jeszcze raz
powtarzam, gdyby nie Polski Październik 1956 roku, nikt
nie wróciłby z nieludzkiej ziemi.
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¢ Krzysztof Kołtun

ZAPISKI Z PODRÓŻY NA KRESY
Ilekroć zbieramy się do podróży na Wołyń, wydaje mi
się (tak jest), jakby to była podróż życia. Największa, najważniejsza, jedyna. Odwiedzanie nawet tych dobrze już
znajomych cmentarzy, kościołów, rynków małych miasteczek jest mistyfikacją podróży. Zawsze w dużej grupie jadą ci, którzy są pierwszy raz – zadziwieni światem, smakiem każdego słowa. Oni zwykle są inspiracją do moich
wzruszeń – nad utraconą Ziemią, Ludźmi i Historią.
Wschód słońca w podróży na Wołyń to niecodzienny
wschód. Pokazało się na naszej drodze czerwonozłotą
kulą, na samym środku, pomiędzy jesionami, jak Oko
Opatrzności Bożej. Zakręciła mi się łza, bo nie na jednym
rozbitym kościele, na skrawku muru wołyńskiego widziałem to OKO. Powitaliśmy wschód słońca rzewnym śpiewem Kiedy ranne, bo to nasza, po prababkach, poranna
pieśń Karpińskiego. Pisał ją na Kresach, nam pozostawił… Jak się ją prześpiewa w podróży, to już bezpiecznie
i dobrze, wszystkie lęki i niewiadome dnia stają się dobrą
chwilą.
Przez Bug, przez most i dalej – w stronę Łucka. Kraszewski pisał w powieści U babuni, jakie to poleskowołyńskie krajobrazy i drogi prowadziły majątkowiczów
(głodnych spadku) do starego dworu Pani. A my po duchowy spadek w drodze. Jedziemy po to, by się umocnić
w tych rozkojarzonych czasach, aby siły powiązać historią dawną i niedawną naszą. Kolejny raz się upewnić –
skąd nasz Ród.
Droga do Włodzimierza Wołyńskiego, pożal się Boże,
koleiny i doły... A to dobrze, za każdymi krzakami i pustkowiem czeka historia. Po prawej – Wydzgów, stare rodowe gniazdo, gdzie tylko dęby pozostały, a nawet resztek dworu próżno szukać, jeśli miejscowi Ukraińcy nie
wskażą. Dalej za Radziechowem – droga prawie polna
do Maszowa, gdzie w dzieciństwie przebywał Bolesław
Prus i jako kilkuletni chłopiec po 1850 r. zapamiętał i opisał potem punicką cerkiewkę i miejsca zabaw. Miejscowi
uparcie twierdzą, że się tutaj urodził. U Prusa życiorys
tak pomieszany, że nikt nie dojdzie do ostatniej prawdy.
Cóż? Tym traktem, w parę rączych koni, zapewne wiózł
go ojciec na jarmark lub odpust do Lubomla, do słynnego
kościoła Jagiełły – a może nawet tutaj się chrzcił? Kto to
wie... O losach sieroty nikt nie zaświadczy do końca. Na
Wołyniu mówi się dużo o Prusie, nie bez kozery, to jakaś
prawda ludu.
A dalej, za łozami, na półpustkowiu, zawsze mam
przed oczami Czmykos – polską wieś wymordowaną
29 sierpnia 1943 r. w południe niedzieli – mówię o niej
zawsze w tej podróży… Bo jakbym widział ich, jak wychodzą do traktu, poza łeżkiem i wiśniowymi sadkami –
prosząc o pamięć i modlitwę… Wszyscy, ponad 150 osób.
Dusze ich potrzebują jej, jak światła, jak kruszki chleba –
na wieczność. Zawsze na tej drodze zostawiamy im światło modlitwy. A potem dalej, pustkowiami po wypalonych
i wymordowanych polskich wsiach i chutorach. Bociany
krążą bliżej starodrzewia i bujne, zapuszczone zielem od
dawna pola bielą się rumianami. Ach, Wołyń…
W drodze do Łucka krajobraz jest przygnębiający.
Pustkowie, ugory, krzaki i zdziczałe jabłonie w polu – mało wsi i miasteczek na dużej przestrzeni. Nawet nic nie
wiedzący turysta wie, że nie jest to naturalny, stary kra-
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jobraz. Ukrywa on w tej pustce spalone sadyby i wsie
polskie, kościoły i dwory, po których nic nie zostało. Bolesna droga pamięci… Jeżdżąc nią, czuje się przygnębienie i sił zabraknie, żeby o każdym zniszczonym przez
UPA miejscu opowiedzieć. Podróż drogami wołyńskiej
historii – trudna. Bolesna pamięć o wielowiekowej polskiej historii na Wołyniu i ta pustka – obdziera duszę.

Łuck

Już z mostu na błękitnym Styrze jawi się panorama
starego miasta. Poza rozlaną szeroko rzeką króluje katedra św. Piotra i Pawła z 1616 r., zbudowana wraz klasztorem Jezuitów. Radośnieją nasze serca i podróż staje
się ożywiona. Krętą i wąską uliczką z dawnych wieków
wjeżdża się na plac katedralny. Monumentalna, arkadowa dzwonnica (pozostałość po poprzedniej świątyni),
okradziona z dzwonów, wita nas przed drzwiami łuckiej
katedry. Wnętrze, nieco puste, pozbawione ołtarzy i wystroju z dawnych wieków, ma kresową duszę. Potężna,
trzynawowa świątynia wita nas światłem wiecznej lampki
– znakiem trwania i adoracji Chrystusa. Ocalało tylko kilka starych obrazów Smuglewicza (najpiękniejszy ze św.
Michałem Archaniołem), stare konfesjonały i kilka tablic
na ścianach. Tutaj się klęka na starej posadzce ze świadomością losów Polaków i Przodków całej Diecezji Łuckiej. Tłumu postaci historycznych i zwykłych, które przeszły te progi. Słyszy się ich niebosiężne modlitwy i prośby
do Boga. I pamięta się czas pogardy – kiedy tutaj było
muzeum ateizmu…

Brama zamku Lubarta w Łucku

Są dwie kopie cudownych obrazów – Matki Bożej
Łuckiej i Latyczowskiej – związane z tą katedrą. Siostry
Terezjanki stroją ołtarze kwiatami na niedzielę, a ks.
Aleksander opowiada nam stare i nowe dzieje.
Z dziedzińca trzeba pójść do zamku Lubarta. To tylko
pojezuicki dziedziniec w stronę murów zamku, do bramy
stróżującej miejsce, gdzie odbył się słynny zjazd monarchów europejskich w 1429 r. Po drodze mijamy staroszlacheckie dworki polskie, już w ruinie – więc niebawem
droga do zamku się zmieni. Dwie wystawy na zamku
uderzają turystów – wystawa dzwonów (uwięzionych
z kościołów i cerkwi) i malarstwa polskiego (częściowo
z zamku w Ołyce). Widoczny z murów zamku, rozlany
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i okalający wzgórze Styr, opowiada, jak tu mogło być za
rycerskich czasów, czasów świetności grodu. Łuck nie
ma starych cmentarzy, zostały zniszczone (jako wysypisko śmieci) w środku starego miasta – katolicki i prawosławny. To świadectwo bezmyślności i kultury powojennej epoki.
Łuck ma stary sobór przerobiony z kościoła Dominikanów, wiele pomników i reprezentacyjną, secesyjną ul.
Jagiellońską (polska nazwa) i wiele bałaganu wokół. Taki
tu klimat życia.
Na rogatkach miasta – dawne Podhajce (dzisiaj nowa
dzielnica), gdzie w 1857 r. urodziła się Gabriela Zapolska,
dama kresowego teatru. Zmarła w 1921 r. we Lwowie.

Młynów

Zadziwiający jest widok z grobli, usypanej niegdyś,
i mostu na Ikwie, na stary zamkowy podwórzec hr. Chodkiewiczów w Młynowie. Ikwa tworzy tu zakole, pozorując
wielkie stawy wokół parku na wyspie, gdzie stał niegdyś
przepiękny i wielki empirowy pałac (na miejscu tym stoi
teraz nowy budynek szkoły). W nim Chodkiewicz hr.
Aleksander zgromadził bogatą bibliotekę, galerię obrazów i dzieł sztuki. Posiadał własny teatr i orkiestrę, rozwijał nauki i prowadził badania chemiczne. Tutaj zatrzymał
się Tadeusz Kościuszko wieziony do niewoli carskiej
w 1794 r. Na pamiątkę Chodkiewiczowie usypali kopiec
i postawili krzyż. O dziwo, kopiec zachował się do dzisiaj.
W zadrzewieniu stoi też nowy krzyż. O Kościuszce opowiadają nam pracownicy muzeum. A w parku – ruiny
domku filozoficznego, dawnej kuchni oraz oficyny. Pałac
i bogate zbiory uległy zniszczeniu w 1918/19 r., padając
łupem band bolszewickich. Ocalała część zbiorów znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. W dawnej
oficynie młynowskiej obecnie znajduje się Muzeum Krajoznawcze, w której przedstawieni są Chodkiewicze, nawet z linii obecnej. Za Ikwą – przerobiony z kościoła jakiś
gospodarczy budynek, cerkwie i miasto, mało przypominają dawną historię...

Orły w zamku Lubomirskich w Dubnie

Odległa fosa z daleka prowadzi wzrok do dubieńskiego zamku z XV w. Jego pierwszym budowniczym był
Wasyl Ostrogski. Dzisiejszy kształt założenia trapezowego to dzieło Janusza Ostrogskiego z XVII w. Twierdza
bastionowa z potężnymi murami i bastionami, uwieńczonymi kawalerią. Sklepiona kolebkowa brama z kartuszami herbowymi, do której prowadzi most nad fosą, podkreśla majestat rezydencji. Rozlewiska Ikwy i bagna, okalające mury, broniły do nich dostępu, stwarzając tym samym tajemniczość miejsca. W XVIII w. kształtowali to
piękno Lubomirscy, wokół pałacu, który znajduje się na
dziedzińcu. Skromny, bez ozdób, dwupoziomowy z rzędami okien – wpisany w okalające mury i stary dziedziniec – do dzisiaj potęguje wrażenie. Musiał być zasobny
w zbiory, meble i kosztowności, skoro do dzisiaj w wołyńskich historiach chętnie jest wymieniany. Po rozbiorach
służył armii carskiej, tracąc charakter i wyposażenie.
W okresie międzywojennym sławę dubieńskiego zamku
podniosła kosztowna renowacja pałacu i bramy. Ukraińcy
– dzisiejsi gospodarze – zabytek traktują nieźle. W reprezentacyjnej sieni wciąż chroniony jest stiuk z orłami,
zaś w komnatach, poza czasowym (lwowskimi) malarstwem – bogata wystawa fotograficzna z dawnych czasów świetności wnętrz. A co się można nasłuchać o ludziach z zamku i starej historii – to nawet winne jabłka ze
starych jabłoni na dziedzińcu nie mają tyle soczystości.
Warto zamek poznać za murami, będąc dobrze przygotowanym ze starej historii Polski, żeby móc dziedziczne
postacie i czas odnaleźć w pamięci, sycąc się wiedzą.

Krzysztof Kołtun (autor tekstu) i Jacek Gaj (fotoreporter, miłośnik
Kresów) przed oficyną pałacu Chodkiewiczów w Młynowie

Dubno

Majestatyczny krąg słońca zatacza się nad dubieńskim rynkiem. Przy wjeździe do miasta stary klasztor
Sióstr Karmelitanek z 1660 r. z bramą i gotyckim podcieniem (przejęty przez prawosławne mniszki) – otwiera tajemniczość miasta.

70

Przed bramą zamku w Dubnie

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Kilka zabytkowych kościołów Dubna straciło swe
piękne wnętrza. Na jedynym (z 1817 r.) zwróconym katolikom w 1993 r. kościele św. Jana Nepomucena (pełniącym wcześniej funkcje hali sportowej) jest ciekawa tablica. Świadczy, że w Dubnie mieszkał słynny poeta Antoni
Malczewski (1793-1826), autor poematu Maria, urodzony
w niedalekimi Kniahininie. Kościół trzynawowy, z obecnie
pozbieranym wystrojem, wyraża tęsknotę miejscowych
katolików i przywiązanie do wiary ojców i polskości. Mówią kresowym, śpiewnym językiem, a jego serdeczność
porywa serca słuchających.
Jest wiele zakątków w Dubnie, które zamraczają tęsknotą do dawnej historii. Przy wyjeździe z miasta, na
horyzoncie – majestat kościoła i klasztoru Bernardynów
z 1614 r. o charakterze obronnym (obecnie przejętym
i wolno remontowanym). Jego to wnętrza i dawniejsi
mieszkańcy pojawiają się często w wołyńskiej literaturze.
Zaduma się serce podróżnego, zapatrzą oczy, a Ikwa
z niskimi brzegami wolno płynie w stronę Krzemieńca.

Krzemieniec

Kościół licealny w Krzemieńcu

Od Białokrynicy, gdzie mijamy opuszczone koszary
12 Pułku Ułanów Podolskich – uroczą krajobrazy…
Sierpniowa aura lata to zapach ziół i dojrzewających sadów wokół dubieneckiej rogatki i na przedmieściach
Krzemieńca. Kiedy ukaże się Góra Bony, szczyt emocji
rozpiera serce tych, którzy jadą po raz pierwszy do Wołyńskich Aten. Wszelkie nagromadzone w pamięci widoki
i wyobrażenia kolebki polskiego romantyzmu na Wołyniu
nie równają się widzianej górze. Jak święta skała tkwi
nad miastem, które dało początek natchnienia geniuszowi poetów – Juliuszowi Słowackiemu urodzonemu tutaj,
u jej stóp, 4 IX 1809 r. Dziwna ta kraina, tajemnicza
i piękna. Miasto gubernialne, rozłożone przy jednej ulicy,
do której dziesiątki dróg i dróżek zmierzają z jarów i gór,
majestatycznie pięknych. Drży serce, gdy o zachodzie
słońca dojeżdża się do słynnego Liceum Krzemienieckiego (założonego przez hr. Tadeusza Czackiego z Porycka, wizytatora szkół wołyńskich w 1805 r.) i majestatycznych wież kościoła Jezuitów (dzisiaj – a szkoda –
zabranego na cerkiew).Wydaje się, że wieże niebosiężne
podpierają tutaj niebo i opadająca zorza rozlewa się
czerwonozłotym rumieńcem w zaułki Krzemieńca. Z pokłonem korzy się serce, gdy przejazdem spojrzą oczy na
kościół św. Stanisława, kryjący wiele skarbów i pomnik
Króla Ducha... Dworki stare i nowe nadbudówki, pouty-
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kane od ulicy pomiędzy jabłonie i orzechy, wielgachne
malwy i dzikie wina, tak bujnie porozplatane w rozkoszy
lata… Z takim widokiem trzeba zasnąć, duszę ukoić marzeniami jutrzejszej, pieszej wędrówki po Krzemieńcu.
W kresowym mieście
ze snu, ulicami
– gdzie kwitły ogrody.
Skrzypiały furtki
– zdeptane progi
i księżyc, pan nocy
patrzący zza okiennicy
– na łzę radości *.
[1995]
Przypomniał mi się pisany tęsknotą wiersz…
W Krzemieńcu nie da się zasnąć.
Ulica Słowackiego, dotykająca starego muru licealnego, pnie się do góry. Już pewnie tylko niektóre z nich
pamiętają drobny cień dziecka, biegającego tędy wśród
dorodnych, licealnych szlachciców. Stary dworek dziadków Januszewskich – też mocno przebudowany. A jednak miejsce dzieciństwa Juliusza Słowackiego ocalało.
W obecnym dworku-muzeum, wsłuchani w kresowe akcenty tutejszej mowy, niemal na klęczkach przechodzimy
przez komnaty dworu, słuchając opowieści i prawdy o
wieszczu. Zaraz merda „w pamięci” ogonkiem czarny,
kudłaty piesek z Julkowego dzieciństwa… pachną złote
renety i chleb pachnie… Życie kresowego dworku z majestatycznymi postaciami i cudowną matką Salomeą.
Dwór Dziadków – jakże wchodzić?
nie ta dzika róża
i chyba inna klamka.
Jedynie wiatr od skałek
usta wonią słodzi.
Studni nie ma
a taka miewała
zdrową wodę stale*.
[Powrót Julka]
Tutaj zaczyna się rozumieć epokę i mury liceum, które tuliły takie talenty i taką ich liczbę, że pokrzepiły dumę
starej Rzeczpospolitej licznymi dziełami, pracą i służbą
serc.
Jak mocno bije serce na licealnym podwórcu. Plejada
krzemienieckich geniuszy – wokół, tutaj wykształconych
i zakochanych w Polsce. Mury mocne, dźwigają ich siłę
i tajemnicę talentów, służących do dzisiaj Ojczyźnie.
W potężnych murach kościoła św. Loyoli tłucze się serce.
Tutaj ochrzczony Julek – bywał potem wielokrotnie. Tutaj
są ślady jego stópek i młodzieńczych stóp. To wszystko
nie do uwierzenia – a jednak…
Widoki od progu świątyni zachwycają – sobór (dawni
Franciszkanie), Bona, na stromym zboczu bliźniacze kamienice (pomijając wszystko nowe, co wniosła powojenna kultura ukraińska) – świat zauroczeń…
Przed pomnikiem z 1909 r. w kościele… zwykle leżą
wianki z róż. Patrząc w twarz wieszcza i kontemplując
słowa z jego wiersza Niech żywi nie tracą nadziei – inaczej się widzi życie i świat. Ten kościół ze starymi skarbami ocalił przed niszczącą komuną i złymi ludźmi – sam
Słowacki, tym samym ocalił ducha kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu. I dzisiaj płaczą polskie serca, gdy po
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20 latach od odrodzenia Kościoła na siłę wprowadza się
do liturgii język ukraiński (bo w cerkwiach w Polsce wcale
nie odprawia się po polsku?)… Duchowni – co wam powie Słowacki?...

moda wśród kobiet i wiele dziwności – poczucie, jakbyśmy wstąpili do starej Rosji, nawet w jej głębię.
XV wiek to początek kultu wraz z objawieniem Matki
Bożej na skale w ognistym wieńcu. Sława Ławry – to
czasy wojewody bełskiego i starosty kaniowskiego Mikołaja Bazylego Potockiego (1712-1782). O nim historia
i przewodnicy opowiadają różne dziwności – warcholstwo
pomieszane z pobożnością i pokutą. Miejsce i świątynia
ma też cudowną ikonę Matki Bożej, „stópkę” i źródlaną
wodę czerpaną w głównej świątyni. Cały wystrój i piękno
w pomieszanych stylach i obrządkach, nagromadzone
przez ostatnie wieki, zadziwia pielgrzyma. Pokora modlących się, chóry cerkiewne i ludzie kilku narodowości,
sprawiają pobożne zamieszanie. Czuje się błogość modlitewną miejsca. Ciągle mi się przypomina, jak z Krzemieńca kilkuletniego Juliusza Słowackiego przywiozła
matka, dziękując za uratowane życie (od stratowania
przez dziki tabun koni), i ile strof wdzięczności poeta podarował Poczajowskiej Ikonie.

Dworek – Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu

Na Tunicki cmentarz – do grobu matki Słowackiego –
idzie się powoli. Pod górę, okropnie nierówną ulicą Starego Detiuka (ogrodnika licealnego), zdziecinniałego
i uwielbianego przez tamtą młodzież. A jak stanie się na
pagórku – pocieknie łza. Nie ma mocnych wobec miłości
matki. I cmentarz zapuszczony, zdziczały, jakby opuszczony wokół – a tam przecież kwiat tamtejszego Krzemieńca, ludzie nietuzinkowi i barwni leżą w chaszczach
zapomnienia. To boli…
Widok z Bony, jak się tam stanie – niebywały. Oto całe miasto w swoich jarach i uliczkach leży u stóp góry.
Maćkowa Dolina i Czercza, i Wołowa Góra i pięć innych… i wieże kościołów, cerkwi, kolumny dworków bieleją ledwo żywe – czar i złudzenie. A w dali dwa święte
miejsca – prawosławny (niegdyś unicki) Poczajów i klasztor w Podkarmieniu (zniszczony przez UPA) – majaczą
i zapraszają do siebie – bo droga tam, to tylko ok. 30 km.
Krzemieńcem trudno się nacieszyć, jego wielokulturowością dawną zadziwić, nabyć się tam do syta. Ilekroć
wracam – mam to samo pragnienie: „wrócić jeszcze”.

Poczajów

Na wyniosłym wzgórzu, podróżując od Krzemieńca
traktem, za Ikwą – wytęsknionym oczom pojawia się Poczajów. Góra z cerkwiami, pełna błyszczących kopuł i jasnych murów, majestatycznych na tle nieba. Dzisiaj bardzo odmieniony i cukierkowy – a jeszcze sprzed 25 laty
fascynujący starodrzewiem i ciszą monastyru, który
wprowadzał w starowiecza zadumę. Zadziwiające, że
przed 2000 r. wycięto stare drzewa i odsłonięta góra coraz bardziej przypomina ogołocone – ruskie miasto, nie
mające tajemniczości. Wszystko odnowione (pieczołowicie usunięto elementy architektoniczne unickie); mocne,
moskiewskie prawosławie wystawione jak na pokaz. Ponadto w bramie – mundurowa straż, pilnująca staroruskiej kultury wśród pielgrzymów (szczególnie stroju kobiet). Bez starej wiedzy, jak tu mogło być za czasów Bazylianów i co tutaj fundował Potocki – niczego rzymskiego się nie odkryje. Zatem mieszane uczucia. Raczej zamazana historia. Wśród ruskich pielgrzymów starowiecza
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Dziedziniec wypełniony pielgrzymami, kilka późniejszych cerkwi i nowobudowane obiekty – sprawiają nawarstwianie się historii i czasu. Z tarasów, od drzwi głównych soboru – piękny widok na rozległą okolicę, nieco
pustawą. Podziemia to dawne pieczary, gdzie urządzono
kaplice cerkiewne, kryjące wiele ikon i pamiątek. A wokół
bram – całe pielgrzymie miasteczko, pełne kramów
z pamiątkami, żebraków i ludzi mówiących wschodnimi
dialektami. Zadziwiający klimat, szczególnie w świąteczne lub odpustowe dni.

Zbaraż

Z Krzemieńca do Zbaraża dość drogi, aby się przypatrzeć krajobrazom i zadumać nad nimi. Więcej tutaj starodrzewia i pagórków, więcej prawosławnych „poczajowskich” krzyży z malowanymi postaciami na drzewie i powiewającymi ręcznikami. Obwiązane drzewo krzyża tuli
skargę i losy ludzi stąd. Odczuwa się tutaj miejsca spalonych polskich wsi – poukrywane zbiorowe mogiły. Po
drodze jest królewski Wiśniowiec, gniazdo polskiej
szlachty, największa rezydencja na Kresach, stąd ród
Wiśniowieckich. Na wzgórku, przed pałacowymi bramami
stał kościół OO.Karmelitów fundowany przez Michała Wiśniowieckiego w 1658 r. Spłonął wraz z wymordowanymi
ludźmi i nagrobkami Wiśniowieckich z rąk banderowców
w lipcu 1943 r. Pałac kilkakrotnie palony przez bande-
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rowców, obecnie jest remontowany, ale podeptana historia w tym miejscu nie nastraja pozytywnie. Ze starego
klasztoru ocalała tylko barokowa, ogromna brama, przed
którą zawsze stają Polacy na modlitwę za pomordowanych i palą znicze.
Nie ma już malowniczego Wiśniowca, drewnianych
żydowskich domów z podcieniami, rynku i blasku krzyży
z kościołów. Podkreśla to mocno pomnik z czarnego
marmuru postawiony na wzgórku kilka lat temu bohaterom UPA.

Kościół św. Antoniego w Zbarażu

Fosy i zamek w Zbarażu

Zbaraż jawi się na pagórkach i trudno wypatrzeć zbaraski zamek z XV w. Trzeba tutaj stanąć przed bramą
zamku, popatrzeć na fortyfikacje i okolice, by zacząć
kontemplować obronę Zbaraża z 1649 r. przed liczną
armią kozacko-tatarską i usłyszeć rżenie koni, głosy ludzi
wokół dowódcy Jeremiego Wiśniowieckiego (według literackiej wizji Noblisty – Henryka Sienkiewicza). Od Zbaraskich do Potockich, przez kilka wieków zamek bronił miasta i honoru polskiego. Dzisiaj w jego sławnych murach
urządzone wystawy świadczą bardziej o upadku niż
o zwycięstwie. Ocalone od zniszczeń i zrabowane z kościołów i cerkwi świętości i zabytki – smucą. Nikt tu nie
znajdzie sławy obrońców Zbaraża i rycerstwa polskiego,
a ona, ukryta w murach, woła o pamięć. Sławi się tutaj
kozaków, ich życie i obyczaje. Ale wśród zwiedzających
słychać w większości polską mowę i westchnienia. Żeby
zrozumieć rangę miejsca, trzeba znać historię tamtych
wydarzeń z polskich źródeł.

Ocalały obraz
św. Michała Archanioła
w zamku w Zbarażu

ROK XXI, NR 11-12 (164-165) 2011.

Potężne mury kościoła św. Antoniego u bernardynów
kruszą serca pielgrzymów kresowych. Fundowany
w 1627 r. przez Jerzego Zbaraskiego, a w 1648 r. ograbiony i zniszczony przez Chmielnickiego, staraniem Potockich w 1755 r. z ruin odbudowany, świadek historii
Polski, jak rycerski ryngraf – nas wita. A było tutaj niegdyś 13 ołtarzy, słynne freski Śliwińskiego i cudami słynący obraz Matki Boskiej Zbaraskiej… Wysiedlana ludność polska zabrała część skarbów, trafiły do Leżajska,
Alwerni, Rzeszowa. Pozostałe dzieliły los istniejącej tutaj
obok fabryki, ulegając strasznemu zniszczeniu. Serce
zamiera, kiedy patrzymy na pozwalane w nawach barokowe ołtarze i chociaż od 1990 r. trwa dźwiganie kościoła
z ruin, podeptane sacrum przeraża. Dziwną ulgę czuje
się na klęczkach przed cudownym św. Antonim – jakby
na barkach dźwignęło się coś z tych ruin kresowych,
podniosło nieco. Nie dziwicie się, tam płacze serce, ale
duch prowadzi do zwycięstwa! W chwili takiej losy każdego tam będącego człowieka przekładają się na los narodu i Rzeczpospolitej. Patrzymy na wyniosłe, mocne
wieże i zdumieni opuszczamy miasto wielkiej historii
i miasto spotkanych tam Polaków, którzy wszędzie mają
tęsknotę w oczach. Jeszcze tylko na pagórku zbaraski
cmentarz, dźwigany od kilku lat przez dobroczynną młodzież z Leżajska – poniekąd ciekawie dziwny. Stoją bowiem w wielkiej liczbie na grobach przeróżni święci, wielkości naturalnej, z różnymi atrybutami, i patrzą w kierunku drogi, na ludzi. Zadziwiające, jakby patrzyli na przemierzających świat z przestrogą lub prośbą – o ocalenie…

Kościół św. Antoniego w Zbarażu – tablica upamiętniająca
setną rocznicę urodzin Mickiewicza
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***

Ponad 700 km podróży w obie strony. Po drodze –
mijane pola i krajobrazy, cerkwie i ocalone kościoły, miejsca urokliwe, aż bajeczne, i nudne jak pustopolne ugory,
i różni ludzie. W nich jest nadzieja. Są życzliwi, szczerze
rozmawiają, pomagają, gdy trzeba. Pod czystym niebem
widzę szybującego sokoła. Dzień się powoli wygasza.
Ech, Wołyń! kraina trudna i romantyczna naszych Przodków. Tęsknota i sny naszych Rodzicieli, tam chrzczonych
i wychowanych – nieprzerwana nić polskiej kultury, snująca się przez 6 wieków i tyleż pokoleń. Jednym łaskawa
i miła jak jedwab, drugim szorstka, poszarpana, jak losy

wielu Polaków stamtąd. Kto nigdy nie był w tamtych krainach, nie czuł smaku ziemi i nie widział błękitu nieba –
nie posmakował romantyczności i bólu. Mówię to – nie
jak poeta, ale jak pielgrzym, nienasycony światem Wołynia i Kresów. Zachęcam – odwiedźcie te miejsca i pokłońcie się krzyżom.
4 XII 2011
* Wiersze z książki Anioł dwóch skrzydeł Krzysztofa Kołtuna, wydanej
w 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego.
Dostępna w www.antykwariat-kresowy.pl
Autorem zamieszczonych fotografii jest p. Jacek Gaj.
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POECI POLSCY Z WILEŃSZCZYZNY
Aleksander Sokołowski
Aleksander Sokołowski urodził się 26 lutego 1935 roku w Nielidziszkach na Wileńszczyźnie. Ukończył Miednicką
Szkołę Średnią, Wileński Instytut Nauczycielski i Szawelski Instytut Pedagogiczny. Pracował jako dyrektor szkoły i inspektor szkół w rejonie wileńskim (trójjęzycznym). Wykładał w wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym, a także na
Universitas Studiorum Polona Vilnensis w Wilnie.
Obecnie jest prezesem Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich. Należy do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Jest członkiem Związku Pisarzy Litwy oraz Związku Literatów Polskich. Autor dziewięciu tomików
poezji: Iskrzące się drzewo, Wiatraki historii, Kolce losu, Kontrasty, Podanie o zwrot ziemi, Dzierżawa, Pszczoły i ludzie, Umykające chwile, Maraton miłości. Erotyki.

Podanie o zwrot ziemi
Ojciec napisał podanie
pod dyktando
dławiącej go czerwonej gwiazdy:
– Proszę przyjąć do kołchozu…
I przyjęli ziemię, konia, stodołę,
spichrz… i siłę roboczą
całej rodziny.
A co nasze? Co?
I wszystko i nic.
Teraz piszę podanie o zwrot ziemi.
Jestem rolnikiem z powołania.
A gdzie spichrz, stodoła, koń, kosiarka?...
Biorę ziemię, lubię ją. Ale jestem
przygnębiony i zakłopotany.
Oglądamy świat w japońskich telewizorach,
mkną mercedesy ulicami miasta,
a ja wchodzę jak w 1935 rok –
w rok swoich urodzin i zaczynam
życie od nowa na własnej ziemi
od kupna prostego pługa.
Ziemio, moja ziemio,
ty nadziejo nasza.
Męczysz ciało, męczysz,
gnębisz i odstraszasz.
Czy skowronek śpiewnie
skrzydeł mi pożyczy?
Czy urzędnik gniewny
biedę mą usłyszy?
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W objęciu nocy
Słoneczna cisza na ojcowiźnie
Pod kopułą nieba
kryształową kulą
zawisła cisza.
Zdawało się, że ktoś złapał wiatr
i zamknął go w klatce.
Umknąłem w krainę
promieni podróżników.
One tańczyły jak słoneczne zajączki
na płatkach dzikiej róży.
A ptaszęta na skrzydełkach
przyniosły melodie wiosny.

***
Moja ojcowizna – to apteka,
gdzie rosną trawy lecznicze,
miód noszą pszczoły.
Moja ojcowizna – to stołówka,
dom wypoczynkowy ii twórczy.
Zamiast gimnastyki
uprawiam pracę leczniczą i użyteczną
w ogrodzie, sadzie, pasiece.
Ona odkręca wskazówki zegara
moich lat wstecz
i czyni mnie aktywnym.
Moja ojcowizna pod wpływem
mojej działalności młodnieje.

Kreski
Przemknęło stado ptaków w przestrzeni
nad pomnikiem Moniuszki.
Łączę je
linią łamaną.
Utworzyła się latająca wyspa
niby skrzydło nietoperza.
Lecz nagle ptaki rozsypały się
niteczkami porwanej pajęczyny.
Gdzieś nad horyzontem poranka
powstała nowa wyspa
z naszych pomysłów.
O niewykrytych skarbach
być może.

Wieczór był jaskrawy i przezroczysty
cicho wchodził w objęcia nocy
trzymając za rękę Księżyc
kroczył wieczór szerokimi krokami
i niósł pod pachą
śpiącą jutrzenkę.

Geometria przestrzeni
Figury geometryczne
leżą w szafie szkolnej
tworząc różnorodność
otaczającego świata
łączę figury
otrzymuję nowe formy
przekazuję je wyobraźni
tworzę nową geometrię przestrzeni.

Sen wileński
Jestem zwykłym woźnicą
Ulicami niewysłowionego miasta
Czas wożę.
Droga wyboista
Ledwie się utrzymuję na wozie
Lecz jadę i dyryguję chórem gwiazd.

***
Rosną drzewa mojego dzieciństwa
wielorybami brzóz, dinozaurami wierzb…
Cieszę się, że wciąż coś sadzę.
Wkopuję się w głąb ziemi i życia.
Jestem w korzeniach i konarach
posadzonych drzew moich przeżytych lat.
One są mi anteną i uziemieniem.

Opracował Henryk Szylkin

ROK XXI, NR 11-12 (164-165) 2011.
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¢ Maria Jazownik, Leszek Jazownik

RELIGIJNY, SPOŁECZNY I PATRIOTYCZNY WYMIAR
POLSKIEJ LIRYKI BOŻONARODZENIOWEJ

Poliptyk z Gościszowic

Ważny nurt w polskiej poezji religijnej stanowi liryka
bożonarodzeniowa. Nurt ten reprezentują przede
wszystkim przepiękne i niezmiernie różnorodne w swym
charakterze, wyrastające z tradycji ludowej kolędy i pastorałki. Niemniej znajdziemy w jego obrębie także gatunki literatury „wysokiej”, jak chociażby hymn czy sonet.
Wyraz „kolęda” pochodzi od łacińskiego słowa calendae, oznaczającego – bardzo uroczyście w Rzymie obchodzony – pierwszy dzień miesiąca. Po reformie kalendarza dokonanej przez Juliusza Cezara w 45 r. p.n.e. calendae styczniowe rozpoczynały nowy rok. Początek nowego roku był w Cesarstwie czasem świętowania. Rzymianie odwiedzali się, obdarowywali się prezentami,
śpiewali okolicznościowe pieśni, wychwalające gospodarzy spotkań, wyrażające podziękę za dary oraz wypowiadające życzenia noworoczne. Wraz z upowszechnianiem
się tradycji chrześcijańskiej słowo „kolęda” zaczęło funkcjonować na oznaczenie uroczystości upamiętniających
narodziny Jezusa Chrystusa, których data uznana została za początek nowej ery.
Przyjmuje się, że autorem pierwszej kolędy jest św.
Franciszek z Asyżu. Ten rodzaj pieśni z Zachodu dotarł
do Polski najprawdopodobniej w XIV wieku. Najstarszą
zachowaną polską kolędę stanowi tekst z 1424 roku, będący przekładem z języka czeskiego, o incipicie „Zdrów
bądź, królu anielski”:
Zdrów bądź królu anielski,
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajisty Bóg skryty,
W święte czyste ciało wlity.
Zdrów bądź stworzycielu wszego stworzenia,
Narodziłś się z ucirpienia,
Prze swego luda zawinienia.
Zdrów bądź panie ot panny,
Jenż się narodził ny.
Zdrów bądź Jezu Kryste królu,
Racz przyjąci naszą chwałę,
Racz daci dobre skonanie,
Prze twej matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie królowali.
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Najżywszy rozwój pieśni o tematyce Bożego Narodzenia przypada na XVII i XVIII wiek. Powstają podówczas zarówno bardzo poetyckie kolędy o charakterze sielankowym, jak też inspirowane tradycją ludową, pełne
humoru (a niekiedy nawet nieco rubaszne) pastorałki.
W jednych i drugich pojawia się polska sceneria i charakterystyczne dla naszego kraju realia obyczajowe. Tematyka religijna ściśle splata się w nich z problematyką narodową i społeczną.
Do najpiękniejszych polskich kolęd należy pieśń
O narodzeniu Pańskim Franciszka Karpińskiego, rozpoczynająca się od słów „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Jej
początkowe strofy, odwołując się do charakterystycznych
dla ludowych przyśpiewek antytetycznych zestawień,
ukazują cud narodzin Chrystusa widziany przez pryzmat
Ewangelii. Kolejne fragmenty utworu podejmują wątek
społeczny. Uwydatniają, iż Syn Boży przyszedł na świat
w chłopskiej stajence, dzięki czemu ludziom ubogim dane było „Witać Go przed bogaczami”. Słowa kolędy podkreślały też, iż skromne dary składane przez prostych
pasterzy w oczach Jezusa mają tę samą wartość co bogactwa przynoszone przez królów w pokorze oczekujących na to, aby Mu się pokłonić:
Potém i Króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami;

Przytoczony tu fragment utworu wyraźnie współgrał
z oświeceniowymi ideami zrównywania praw trzeciego
stanu z prawami wyższych warstw społeczeństwa.

Jacek Malczewski – Wigilia na Syberii

Pieśń O narodzeniu Pańskim ma nie tylko wydźwięk
społeczny, ale także narodowy. Oto podmiot utworu
zwraca się do Syna Bożego ze znamiennym apelem:
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
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W przytoczonym fragmencie z czasem wyraz „kraina”
zastąpiono słowem „Ojczyzna”, przez co dodatkowo
jeszcze uwydatniono patriotyczny charakter tekstu.
W późniejszej liryce podejmującej tematykę Bożego
Narodzenia po wielekroć będziemy mieli do czynienia
z utworami, w których poetycka refleksja nad ewangeliczną wizją narodzin Jezusa Chrystusa staje się inspiracją do mówienia o sprawach ważnych dla społeczeństwa
i narodu. Wyraźnie uwidacznia to zamieszczony w kolejnym dziale naszego pisma, zatytułowanym „Odpowiednie
dać rzeczy słowo”, niewielki wybór wierszy dokonany
przez znanego zielonogórskiego poetę – Henryka Szylkina. Wybór ten unaocznia kilka okoliczności.
Po pierwsze, uświadamia, że w polskiej liryce nie
brakuje utworów, które koncentrują się wyłącznie na religijnym aspekcie Nocy Betlejemskiej. Należy do nich
choćby przywołany przez Henryka Szylkina wiersz Władysława Syrokomli zatytułowany Wilija. Podobny charakter ma większość – z oczywistych względów pominiętych
w wyborze – najpopularniejszych kolęd i pastorałek. Wiele spośród nich to wzruszające, pełne ciepła kołysanki,
jak np. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, Lulajże Jezuniu, Jezus malusieńki, Oj maluśki. Niektóre ze wspomnianych utworów usiłują zobrazować ewangeliczny
przekaz o narodzinach Syna Bożego (np. Anioł pasterzom mówił, Cicha noc, Dzisiaj w Betlejem, Mędrcy świata, Narodził się nam Zbawiciel, Hej bracia, czy śpicie!,
Triumfy Króla Niebieskiego), inne skupiają się na wyrażaniu radości towarzyszącej przeżywaniu wydarzeń rozgrywających się w betlejemskiej grocie (np. W dzień Bożego Narodzenia, Przylecieli aniołkowie, Gdy się Chrystus rodzi, Pójdźmy wszyscy do stajenki).
Po wtóre, niewielka antologia ukazuje, iż tematyka
bożonarodzeniowa stawała się, zwłaszcza w nowszych
dziejach literatury polskiej, swego rodzaju pretekstem do
podnoszenia problemów społecznych i obyczajowych
Ten model poezji reprezentuje kilka utworów.

Wstrząsające sceny ludzkiej nędzy ukazuje wiersz
awangardowego poety Józefa Czechowicza Wigilia.
Bezdomni i kalecy ukazani zostają jako ludzie znajdujący
się w bardziej tragicznej sytuacji niż Jezus:
lulajże Jezuniu lulajże lulaj
ty nigdy nie będziesz chodził o kulach
ach ślepi ach głodni nakryci gazetą
po bramach śpią kto daje centurie chór
im sianem stajenki jest asfalt i beton
z ciał można ułożyć piękny wzór
lulajże człowieku lulajże lulaj
ulubione pieścidełko samotności

Wojciech Kossak - Gwiazdka legionowa

Inny charakter mają utwory Mieczysławy Buczkówny
i Janusza Koniusza. Buczkówna w liryku Wilije szkicuje
wzruszającą wizję osamotnienia. Przedstawia wizerunek
kobiety samotnie krzątającej się przy przygotowywaniu
wigilijnego stołu i daremnie wypatrującej gości, na próżno
nasłuchującej kroków oczekiwanej osoby. Z kolei Janusz
Koniusz w Wigilii poetów na plebanii kreśli żartobliwy
i pełen pobłażliwej ironii obraz spotkania literatów, którzy w
strojach kolędników prezentują przy wigilijnym stole swe
nieco niezdarne utwory, toczące się monotonnym rytmem:
na oko i na ucho równo sprawiedliwie
jakby wół słowa liczył
a osioł odmierzał pauzy na sól i pieprz refleksji

Włodzimierz Tetmajer, Święta Rodzina

Po trzecie wreszcie, załączona miniantologia uświadamia, że poezja o tematyce bożonarodzeniowej na swój
sposób ilustruje burzliwe dzieje naszego narodu. Niektóre utwory, jak np. O narodzeniu Pańskiem Bogdana Zaleskiego, Bóg się rodzi Jana Kasprowicza czy Baśń wigilijna Czesława Miłosza nawiązują do współczesnych im
wydarzeń historycznych wyłącznie w sposób zawoalowany, aluzyjny, inne czynią to wręcz ostentacyjnie.
W tych ostatnich bez trudu usłyszymy echa wszystkich
najboleśniejszych doświadczeń, które stały się udziałem
Narodu Polskiego w ciągu ostatnich kilku stuleci. Wskazane utwory odwołują się do różnych motywów biblijnych
i przybierają rozmaitą formę gatunkową. Tym, co je łączy,
jest wyrażana w nich nadzieja, iż przychodzący na świat
Zbawiciel, odnawiając oblicze Ziemi, sprawi, że zerwane
zostaną wszelkie okowy, zniewalające nasz Naród. Nadzieja ta pozwalała przetrwać nawet najtrudniejsze chwile w dziejach Polski i Polaków. Z nią więc wkraczamy
w Nowy 2012 Rok.
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BOŻE NARODZENIE W POEZJI POLSKIEJ
Wyboru utworów dokonał Henryk Szylkin

Franciszek Karpiński
O NARODZENIU PAŃSKIEM
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony.
Wzgardzony – okryty chwałą, śmiertelny – król nad wiekami!...
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Cóż niebo masz nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście twoje;
Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami;
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano;
Cóż jest, czem był otoczony? Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy! Was to spotkało witać Go przed bogaczami;
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Potem i króle widziani cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani, mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało z wieśniaczemi ofiarami;
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą i Twoje wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Władysław Syrokomla
WILIJA
Bracia! bądźmy gotowi przyjąć łaskę w pokorze.
Anioł pasterzom mówi: „narodzenie dziś Boże”!
Wielki czas się poczyna i na ziemi i w niebie;
Wita ludzka rodzina Zbawiciela wśród siebie.
I rodzice z dziatkami, i druhowie i krewni
Łamią święty opłatek, a łza oczy im rzewni.
Wszędzie gwarna wieczerza, radość płynie na czoło,
Z okien światło uderza, promienieje wesoło.
Wacław Wolski
BETLEJEM W POLSCE
A ja wam powiadam matulu, że tak mi coś w duszy – się klei,
Że nam się Pan Jezus narodził tu w Polsce, nie w żadnej Judei...
Obłapił Jezusek za szyję Ojcaszka rączkami małemi,
Przymilał się, by mu pozwolił przyjść na świat na naszej tej ziemi,
Matulu! gdzież przecie, jak nie tu biedniejsze te chłopskie są strzechy?
Gdzież bardziej na świecie, niż u nas potrzeba osłody, pociechy?
Powiedzcie, gdzież indziej na świecie tęskniejsze są łąki i pola?
Gdzie snują się krwawe wspomnienia, gdzie bardziej przesiąkła krwią rola?
Gdzie więcej na ziemskim padole spłynęło łez, krzywdy i bólu?
Gdzie dola narodu smutniejsza? powiedzcież sumiennie matulu!
I kiedy se tak rozmyśluję, coś w duszy mi cięgiem się klei,
Że u nas jest w Polsce Betlejem, nie gdzieś tam w zaświatach, w Judei.
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Jan Kasprowicz
BÓG SIĘ RODZI
Bóg się rodzi, moc truchleje, co wołała „ząb za ząb”;
Krwawe zmazy krwią płaciła, tchnień litosnych gasząc żar,
Nowe, jasne idzie prawo, by przenikać mroków głąb,
I miłością spór rozstrzygać i przebaczać zamiast kar.
Bóg się rodzi, moc truchleje, co na ludzi zgięty kark
Ma obroże albo topór, co swobodę depce w proch;
Sprawiedliwość i szlachetność na rycerzy niesie targ,
A czcicieli prawdy Bożej we więzienny wtrąca loch.
Bóg się rodzi, moc truchleje, co dla siebie i swych sług
Chciwie wszystek chleb zagarnia, co obdziera innych z szat,
Aby sama lśnić w bisiorach, gdy w łachmanach głodny brat.
Bóg się rodzi! obnażonych i zgłodniałych idzie Bóg,
Biczowanych idzie Zbawca, idzie sędzia a nie kat;
Miłość Jego wielkie imię, a świątynią cały świat!
Artur Schroeder
KOLĘDA OBROŃCÓW LWOWA
Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go Matulu w płaczu utulaj.
Nic już nie przerwie snu Najświętszego,
Nic już nie grozi głowinie Jego,
Bowiem o wrota stajni oparta
Polskich żołnierzy niezłomna warta.
Zaszczyt największy przypadł jej ninie:
Straż honorowa przy tej Dziecinie.
Więc też na „baczność” prężą się chłopcy,
Nie znają naszych królowie obcy,
Nie dojdzie tutaj noga niczyja,
Kto nie zna hasła: Jezus – Maryja!
Możesz spokojna być, Matko Święta,
Nad Wami polska straż rozciągnięta.
Jest w niej legunów brać wyborowa
I ci najmłodsi obrońcy Lwowa.
Więc lulaj, Jezu, nad Tobą oto
Roje aniołów tęczą się plotą.
To ci, co wczoraj karni i śmieli,
W drobnych rączynach karabin mieli.
Gdy potem zoczym Twój wzrok otwarty,
Zaśpiewam jeszcze przed zmianą warty:
„Nie damy ziemi”, co krwią spłynęła,
Lub to najświętsze, że: „Nie zginęła!”.
A Ty w podzięce dasz na zachętę
Nam ucałować Twe nóżki święte.
Więc teraz lulaj... Gra pieśń eolska:
Zmartwychwstająca wita Cię Polska.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
W ŚWIĘTO RODZINY…
O Refugies niebiescy, godni dziś zazdrości,
Nierozłączni w swej gwiezdnie wyzłacanej szopce!
Posłuchajcie kantyczki, którą Wojna niesie:
„Maria martwo zrodzone opłakuje dziecię,
Józef odchodzi, w mroźne pognany zaświecie,
Betlejem płonie
I reflektory w chmurnym wędrują bezkresie...”
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Józef Czechowicz

Maciej Józef Kononowicz

WIGILIA

WIECZÓR WIGILIJNY W NIEWOLI
Bratu

kolędo czarujesz a łowisz jak niewód
a rośniesz jedlicznyś żywiczny bór
tak radziśmy cackom i świeczkom i drzewu
co z gęstwin przybyło w zieleni piór
lulajże Jezuniu lulajże lulaj
a ty go Matuniu w płaczu utulaj
krokwie i święci w kamiennych portalach
czuwają noc każe natężyć słuch
muzyką sypnęło z wysoka i z dala
zachrzęścił jak perły pierwszy ruch
lulajże Jezuniu
widziadło śnieżycy wyszydza to świszcze
dłoń trędowatą raniące o głóg
wiesz w łunie wigilii śpiewają chórmistrze
krzewino zaiste zrodził się bóg
lulajże Jezuniu lulajże lulaj
ty nigdy nie będziesz chodził o kulach
ach ślepi ach głodni nakryci gazetą
po bramach śpią centurie chór
im sianem stajenki jest asfalt i beton
z ciał można ułożyć piękny wzór
lulajże człowieku lulajże lulaj
ulubione pieścidełko samotności

Marian Piechal
KOLĘDA WOJENNA
Prowadziły ich gwiazdy z armat wystrzelone
Krętym śladem spóźnionych Herodów,
Nieśli z ogniów potrójnych uwitą koronę,
W trupich czaszkach – krew i łzy narodów.
Wykreślili prawo z edyktów,
Oderwali podkowy z progów –
Nie ma żadnej ucieczki z Polski do Egiptu
Ni obrony w żadnym z dekalogów.
Glob wstrząsnęli, co na prawdzie stoi,
Żelaznymi ogniami przebodli.
– Ideału, co bez żadnej zbroi,
Nigdzie dosięgnąć nie mogli.
Na nic burza piorunów nieszczędna,
Ciemna przemoc w rozpaczach brodzi –
Obłok śpiewa: – Kolęda, hej, kolęda,
W kolebeczkach serc ludzkich Nadzieja się rodzi!
Noc się nad nią pochyla, wiatrem ją otula,
Nakrywa śniegową kołderką:
– Lulajże, Nadziejo, lulajże, lulaj,
Mrocznych wieków zbawcze świecidełko!
Grudzień 1944
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Tak, łatwiej było rozbić jasność dnia granatem
i łatwiej przestrzeń zbliżyć pociskiem mauzera
niż tęsknotę, co krzyczy nad odległym szlakiem,
zdławić w pustych ramionach wśród osamotnienia.
Ponad zmierzchem wyrasta wieczór wigilijny –
szukamy pierwszej gwiazdy przez okienne kratki:
zaplątaną w pajęczą sieć drutów kolczastych
zamiast gwiazdy – ujrzałeś srebrną łzę twej matki.
Cichy wieczór. Firanka jak obłok puszysty
oddziela ciszę izby od gwiazd roziskrzonych –
ponad białym obrusem, nad pustym talerzem
błądzą łzami spalone oczy twojej żony.
Altengrabow 1944

Tadeusz Gajcy
1942. NOC WIGILIJNA
Wieczorny szatan monetę zimną
ważył na dłoni...
Parzyła izby zamieć świeczek,
kiedy śmieszne figurki zatargały jak w dzwonnicach sznurkiem,
uniosły stopy na bojaźliwy centymetr –
nie mogły odlecieć.
Wplatał lepkie palce w oczy śnieg,
no i szeptał, uporczywie szeptał;
szatan załkał w szubienicę jak w flet
i rozwiesił płacz w drzewie jak szkiełka.
Wiec choinka. – A na sznurku pajacyk,
kolędować Małemu, niech krzepnie,
pójdź – złóż dary – nie wystarcza popatrzeć –
drzewko smutne, a u ciebie świece.
Lulajże w powrozie, lulajże na haku,
niech się wyśni obrus biały i błyszcząca jodła.
Szept przygarnął – z tego szeptu twój opłatek
i ojczyzna ciemniejąca w nagłych gwiazdach z ognia.

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
Jerzy Hordyński

Stanisław Cholewa

LIST WIGILIJNY DO MATKI

KOLĘDA WYGNAŃCA

Miasto pochyla się, nie chcąc, cieniami rdzawych uśmiechów
u moich okien wąziutkich, jak umęczone sny,
i znowu serce przybliżam już zagasłemu echu
twoich najdroższych wyrazów, szeptanych ledwie przez łzy.

Daleko, daleko wioska ukochana
Wesołą kolędą brzmi.
Nade mną srogim mrozem wyiskrzona
Kopuła niebios lśni.

Twe ręce tutaj nie sięgną. Gałązka wonnej choiny
upadnie u stóp twych niema jak biały, puszysty śnieg,
nie przełamany opłatek nie wytłumaczy przyczyny,
czemu nas właśnie przygarnął ten kainowy wiek.
Gwiazda w Betlejem powrotu znużonym krokom nie wróży
do rozsypanych okruchów dziecięcych zabaw i lat
i grudzień targa nam myśli zawieją srebrzystej burzy,
co tyle życzeń rozpina na czarnych ramionach krat.
W surowych kolędach mroku na próżno szukam twej dłoni,
by znaleźć drogę bezpieczną dla niespokojnych wciąż ócz,
mamo, drzwi szczęścia zawarto i siedem zamków ich broni,
a razem z tobą zapodział się z bajki cudowny klucz.
Wśród nocy głuchej na miłość czuję cię jednak w marzeniu,
o wszystkie słowa uboższy, pielgrzym więziennych bram,
choć dłoń swą daję nie tobie, tylko twojemu cierpieniu,
co leży przy mnie cichutko, abym tu nie był sam.
Pisałem w więzieniu w wojenną noc wigilijną

KOLĘDA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW

Szukają na niej gwiazdy Betlejemu
Znękane oczy wygnańca
Pragnąc z królami pokłonić się Jemu
Złożyć hołd swego poddaństwa.
Cisza – martwota. Sybirska lśni noc
Mgłą śmierci zasnuty gród.
O Mario, okaż serca swego moc.
Spraw Betlejemu cud.
Ach, kiedyż zjawisz się gwiazdo, kiedy
Na mroźnym nieboskłonie
I poprowadzisz z głębiny biedy
Swój lud ku Bożej obronie?
Daleko, daleko śniegiem otulony
Kościółek kolędą brzmi.

Zofia Metelicka

na melodię piosenki Serce w plecaku

WIECZÓR WIGILIJNY

Żołnierz drogą maszerował,
Poprzez góry, lasy, polem,
Pastuszkowie go spotkali,
Do Betlejem wiedli społem.
A choć był zmęczony bardzo,
Ale śpieszył się on wielce,
Bo w plecaku niósł Dzieciątku
Z Warszawy żołnierskie serce.

Mroźno na dworze
Śnieg gęsty pada
Do naszej izby
Zmrok się zakrada.

Tę kolędę, tę jedyną
śpiewam dla Ciebie, Dziecino,
daj, bym przetrwał wszystkie boje
I znów ujrzał miasto moje...
Za wolnością zatęskniony
Idę walczyć w obce strony,
Ale daj, bym przetrwał boje
I znów ujrzał miasto moje!
Żołnierz niósł z Warszawy serce –
Serce młode i gorące –
Co walczyło w zapomnieniu
Przez słoneczne dwa miesiące.
Gdy w stajence się zebrali,
Pany, króle, pastuszkowie,
Piękne dary poskładali,
Aby Jezus wybrał sobie.
Tę kolędę, tę jedyną...
A w stajence za wszystkimi
Młody, ale pełen sławy,
W mundurze zniszczonym bardzo
Stał polski żołnierz z Warszawy...
Dzieciąteczko go poznało,
Uśmiechnęło się do niego
I spośród darów wybrało
Serce żołnierza polskiego!

To wiatr stepowy
W okno zastuka
Jak ptak spóźniony
Co gniazda szuka.
Do mojej duszy.
Wspomnienia płyną
I w mroku nocy
Za oknem giną.
Bo dziś wigilia
Tam w moim kraju
Płakać i tęsknić
Nie ma zwyczaju.
Tu na zesłaniu
Wśród obcych ludzi
Żal i tęsknota
W sercu się budzi.
Za tym co drogie
Co się kochało
Co dziś wspomnieniem
Tylko zostało.

Tę kolędę, tę jedyną..
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*Magdalena Paździora

Wiesław Krawczyński

KOLĘDA

WIGILIA

Bóg się rodzi
moc truchleje
niech te słowa
staną się ciałem
budzącym nadzieję
że Moc prawdziwa
dla nas objawiona.

Nabrzmiały gwiazdami nieboskłon,
Rozsypane śnieżne diamenty,
Mróz, który do jaźni nas dotknął
W ten wieczór – tam w kraju tak święty.

A tymczasem trwa
zły sen bez przebudzenia
– zimny barak
zgrzebność krajobrazu
jak pieczęć uporczywa
na oczach
wtulonych w podcienia pamięci
lecz bez iskier radosnych
ze zdobycznej świecy wigilijnej
i jej wiecznego płomienia
aż po krańce ziemi.
Stajnia Betlejemska
i barak Sybiru
splecione dwudziestowieczną klamrą
– jednak tej Nocy
szczególnie słychać
wołanie z ziemi nieludzkiej
pełne tęsknoty chwytającej za gardło.

Bez bieli obrusa, opłatka,
W zatęchłym powietrzu baraku,
W łachmanach znędzniała gromadka
Zaledwie tu kilku Polaków.
Wigilia. Noc Święta – zgłodniała.
Różaniec cierpienia na ustach.
Modlitwa – to niezapomniana,
Bo z Bogiem w swej treści nie pusta.
Kolęda gdzieś w serc zakamarkach
Drży łzawo u stołu Jezusika
Z błaganiem by zamiast podarka
Choć gwiazda nadziei przenikła.
Daj Panie nam – dziś Narodzony
Ten okruch przetrwania, daj siły,
By cud tak powrotu spragniony
Twe łaski nam nędznym spełniły.

Bogdan Ostromęcki
Teresa Pers

MODLITWA DO DZIECIĄTKA

DZIEŃ WIGILIJNY

Może we śnie te słowa zobaczę,
jak królowie gwiazdę betlejemską
może łaska Twoja i miłość mi przebaczy
i pozwoli – klęknąć.

Lecą za oknem śniegu gwiazdeczki
Lecą wspomnienia minionych lat
A na choince palą się świeczki
Pieśni o szczęściu dziś śpiewa świat.
Wilię szykują matczyne ręce
Echem dzwoneczków cisza rozbrzmiewa
Dziecię malutkie w biednej stajence
A nad nim czuwa Matka szczęśliwa.
W kraju dalekim, w pustynnym znoju,
W śniegach Syberii, na krańcach ziemi,
W sercach Rodaków żyje nadzieja
Kolęda polska jest zawsze z nimi.
Dźwiękiem łagodnym melodia swojska
Pokój dziś niesie zmęczonym duszom
Bo żyje w sercach kolęda polska
I obce pieśni jej nie zagłuszą.

I usłyszę. I zapragnę znów mówić
za siebie – i za tych stojących wtedy razem ze mną
pod ścianami ognia i płaczu
kiedy szedłeś
gruzami naszych ulic
przez popiół, krew i ciemność.
I za tych – stojących pod ścianami
i za tych, którzy imię brata na murach zatraty ujrzeli
i za tych, którzy umierając przyjąć daremnie Cię pragnęli
i za tych, którzy Cię poznali
kiedy byli jak Ty – katowani.
Narodziłeś się wielu tej minionej nocy,
daj znak gwiazdą, promieniem miłości,
żebym mówić mógł do Ciebie najprościej,
żyć dla Twojej Mocy
Na ruinach naszych
z płaczem wielkim
Dziecię –
znaleźliśmy – ubodzy.
Warszawa, Boże Narodzenie 1945
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ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
Mieczysława Buczkówna
WIGILIE
Wigilia miłości –
Z pierwszą gwiazdą,
Oczekiwanie
Z opłatkiem milczenia,
W rodzinie dobrych myśli.
Noc obietnic,
Jasne słowa,
Świeci,
Pachnie gałązka świerku.
*
Na wspomnień prowincji
Wieczór.
Śnieg, śnieg zapomnienia.

KOLĘDA ŁYCZAKOWSKA
Słowa: Jerzy Masior
Muzyka: Kazimierz Wesołowski
Pamiętasz śnieg najbielszy, ten śnieg łyczakowski
i zmierzch, co gwiazdę świecił na rogu Wójtowskiej?
Z tą Gwiazdą od Krupiarskiej, Piotra, z Paulinów
naniosło kolęd w basach i pisków w wiolinach.
Tam trąbek jazłowieckich srebrzyste wygrywanie
i zewsząd naszych, lwowskich kolęd śpiewanie.

Oświetlony pokój
Z teatrem jednego cienia –
Pani obrus rozściela,

Batiarskie „Bóg si rodzi” z placu Antuniego,
gdzie bije serce Lwowa ukochanego.

Pani spogląda w lustro,
Patrzy na zegar.

Kolęda stąd jedynką ruszała pod górę
do Matki Ostrobramskiej obłokiem lub chmurą.

Trzaska lodu opłatek,
Ktoś idzie po śniegu –

Dziecinę tam batiary serdecznie obsiędą,
by lulać ją najsłodszą ze wszystkich kolędą.

Przeszedł obok.

Janusz Koniusz
WIGILIA POETÓW NA PLEBANII
Pod brzemienną gwiazdą kolędy
siedzimy łokieć w łokieć słowo w słowo
Przy proboszczu Dzieciątko
po niedawnym debiucie z wrażenia białe jak opłatek
Archanioł Gabriel uskrzydlony misją w Nazarecie
rękawem pełnym metafor
zwiastuje mirrę kadzidło i złoto
Natchniona Maria Panna nad pieluchą kartki
czeka na bóle porodowe poematu o dobrej nowinie
Aniołowie pasterze cieśla z rodu Dawida
co wbrew modzie sonety z drewna struże
Z Trzech Króli jedynie Kasper
z berłem własnej książki pod przyciężką ręką
Herod w papierowej koronie apostrof do niewiniątek
I ja na końcu stołu bom już stary koń
Łamiemy się pszennym chlebem wierszy
na oko i na ucho równo sprawiedliwie
jakby wół słowa liczył
a osioł odmierzał pauzy na sól i pieprz refleksji
Pod podniebieniem wzbiera nam sucha ślina glorii
i prószy ciepły śnieg kolęd

Henryk Szylkin
WIGILIA W SANTOCE
Pani Ostrobramska, idąc po obłokach,
niosła pocieszenie dla strapionych ludzi.
Chciała w nich nadzieję i wiarę obudzić –
i tak prosto z Wilna przyszła do Santoki.
Puka do drzwi, słucha, czy ktoś nie otwiera.
Nie widać choinki, kolęd nikt nie śpiewa.
Szronu całun wisi na zmarzniętych drzewach.
Czyżby ten zaścianek też z wolna umierał?
A było w nim gwarno. Tyle dzieci małych...
One na tę świętą czekały godzinę
z Gwiazdą Betlejemską. Gdy błysła – śpiewały.
Czemu dziś ich nie ma w noc narodzin Syna?
Tak myśląc ze smutkiem Matka Miłosierdzia
poprawiła chustkę i poszła do Gernia.

Po każdej puencie
łyk po łyku
pijemy w stągwiach wyobraźni wystane wino
na które nie spłynęła łaska by stało się krwią Pańską
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
¢ Jan Nowik

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POJEDNANIE
VII
Przedstawiamy wybrane teksty i wypowiedzi z działalności organizacyjnej i publicystycznej śp. Jana Nowika,
b. Redaktora Naczelnego Nad Odrą. Tytuł Odpowiedzialność i Pojednanie odsyła do przewodniej idei Jego refleksji
prawno-społecznej, którą promował w założonym przez siebie biuletynie Nasz Wybór. Redakcja

CUDZA I WŁASNA OCENA DECYZJI
O WPROWADZENIU STANU WOJENNEGO
13 grudnia 1981 r., pamiętna noc z soboty na niedzielę, kompletne zaskoczenie, strach i rozpacz, ale również
gniew oniemiałego Narodu. Wojna, ale jaka i z kim?
Czy stan wojenny może ogłosić władza wobec swojego narodu? Na ulicach wozy pancerne i wyglądający
spokojnie, grzejący się przy koksownikach polscy żołnierze, na stanowiskach w węzłowych i strategicznych punktach poszczególnych miast i jednocześnie systematyczna
pacyfikacja Solidarności przez Milicję i Służbę Bezpieczeństwa wg ściśle ustalonych w sposób sztabowy list
i wydanych decyzji o internowaniu z powołaniem się na
nieistniejące prawo.
Wszystko wskazuje na to, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce zapadła wcześniej, co
najmniej w czerwcu 1981 r.
Internowanie, skąd to pojęcie wobec własnych obywateli? Milicja i Służba Bezpieczeństwa stosują terror, by
w pośpiechu wyprowadzić z mieszkania, zakładu pracy,
„napiętnowanych”.
Czy okoliczności towarzyszące decyzji o internowaniu można z całą obiektywnością nazwać terrorem? A jeśli tak, czy chodzi tu tylko o terror psychiczny czy też fizyczny, gdy funkcjonariusze Milicji i Służby Bezpieczeństwa wyłamują drzwi, popychają w środku nocy wyrwanych ze snu ludzi pod ścianę z podniesionymi rękoma,
pokrzykując na płaczące dzieci?
Czy wyprowadzani na mróz ludzie w narzuconych
tylko na piżamy płaszczach doznali wyłącznie terroru
psychicznego?
Czy internowani zawiezieni „pierwszym rzutem” do
przygotowanych wcześniej zakładów karnych, wepchnięci
do cel, w których złośliwie powyjmowano z okien szyby,
a za oknem mróz, doznali tylko terroru psychicznego?
Uderzono w myśl zasady: „uderzyć w przywódców,
a stado się rozpadnie”.
Strach jednak malał, pojawiał się gniew i wola oporu
samorzutnie organizujących się członków Solidarności
w dużych zakładach pracy w formie strajków okupacyjnych. Sytuacja się zaognia. Są pierwsze ofiary. Nie wiadomo ile i gdzie. Nie tyle wprawdzie co w roku 1970, czy
1976 w Radomiu, ale są.
Jak mierzyć skalę indywidualnych zbrodni? Cynicznie
można stwierdzić, że w wypadkach komunikacyjnych ginie dziennie o wiele więcej osób, że cel uświęca środki
itd. Wiemy jednak, że przyczyna śmierci tutaj jest inna.
Czy wykonawcy woli najwyższego gremium, tj. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON-a) nie dopuścili się samowoli i przekroczyli scenariusz całej akcji,
czy działali zgodnie ze scenariuszem?
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Czy funkcjonariusze Milicji i Służby Bezpieczeństwa
bez pomocy wojska odważyliby się na tak szeroką, ogólnokrajową akcję uciszenia Solidarności? Czy w tamtym
czasie kordon wojska otaczający zabarykadowanych
w zakładzie pracy i zabezpieczający „akcję” Milicji i Służby Bezpieczeństwa oraz ZOMO, ROMO itd. jest odpowiedzialny za to, co się dzieje? Są przecież biernymi
świadkami, nie stają w obronie bitych pałkami i nie tylko
pałkami pracowników, wyprowadzanych siłą z ich zakładu pracy. Czy ingerencja wojska w obronie maltretowanych ludzi w formie chociażby krzyku „dość” grozi oficerom, podoficerom, szeregowym, sądem polowym i rozstrzelaniem, bo był stan wojenny?
W takiej sytuacji jak odczytywać filozofię służby wojskowej, skoro nie ma w niej „Honoru, Boga i Ojczyzny”.
A może to tylko zwykły brak odwagi cywilnej przeciwstawiania się złu?
To w tak odczytanej sytuacji postawa wyśmiewanego
przez niektórych przypadku żołnierza Wehrmachtu, Otto
Schimka była jednak heroiczna, bo w tamtych okolicznościach zagrożenie dla niego było realne, pomagał przecież obywatelom państwa polskiego, już okupowanego,
gdzie brak było racjonalnych przesłanek dla takiego postępowania, gdzie wszystko można ocenić jedynie w kategoriach moralności i poszanowania cudzej godności.
Teraz po latach próby oceny tamtych godzin, dni, tygodni i miesięcy, próby oceny samej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego mimo wszystko trzeba dokonać
nie tylko z dystansu lat, ale w realiach tamtych dni.
Jeśli chodzi o decyzję, to niewątpliwie jedna osoba,
tj. W. Jaruzelski dźwigał ciężar decyzji, bowiem WRON-a
istotnego znaczenia, w moim przekonaniu, nie miała,
tworząc jedynie otoczkę dla rzekomej legalności stanu
wojennego. Pozostaje pytanie, co mogłoby wydarzyć się,
gdyby np. gen. W. Jaruzelski chcąc chlubnie zapisać się
w historii Polski złożył rezygnację z wszystkich pełnionych funkcji, pozwalając na bieg wydarzeń niezależnych
od niego już w momencie zrodzenia się w Moskwie decyzji o interwencji przez wojska ZSRR i ewentualnie NRD
oraz Czechosłowacji? A jeśli nie groziła nam taka interwencja, jak to twierdzą niektórzy, to jakie decyzje wchodziły w rachubę, skoro , jak wiemy „okrągły stół” nie był
łatwy, chociaż był rok 1989.
Taka rezygnacja w tamtym czasie uznana byłaby
przez Solidarność jako kolejny epizod „rewolucji pałacowej”. Publiczne zaś uzasadnianie takiej decyzji było całkowicie bezsensowne.
A więc czy wolno było jemu w kategoriach moralnych
i z racji pełnionych funkcji odejść i przekazać władzę innym ze swojego środowiska, bo przecież nie Solidarno-
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ści - był bowiem rok 1981, a w ZSRR nic nie wskazywało,
że system się „zawali” pod wpływem polskiej Solidarności. A więc czy byli u władzy jeszcze inni ludzie mogący
lawirować pomiędzy żądaniami Moskwy „uciszenia” Solidarności a rozwijającą się sytuacją w Polsce? Czy też
doszliby do głosu ludzie tchórzliwi, którzy np. w konflikcie
z Solidarnością wezwaliby na pomoc ZSRR, jak to uczynił w 1956 r. Janos Kadar? Czy tragedia Węgier z 1956 r.
nie była przestrogą, by nie pozwolić sobie na pompatyczne gesty, lecz trwać i trzymać rękę na pulsie?
Nie wiemy, co chciałby na ten temat powiedzieć sam
gen. W. Jaruzelski. Skoro więc nic zrezygnował przed 13
grudnia 1981, to jak potoczyłyby się losy kraju, gdyby
zrezygnował w dniu 13 grudnia w sytuacji zawiązania się
WRON? Niewątpliwie cały scenariusz stanu wojennego
zostałby zrealizowany bez udziału gen. Jaruzelskiego.
Czy terror byłby mniejszy czy większy? Czy osoby internowane pozostałyby w granicach kraju, czy też przetransportowane na wschód tą samą drogą co żołnierze AK?
Można bowiem było przy pomocy prowokacji np. wykoleić parę pociągów tranzytowych ze sprzętem wojskowym ZSRR, zablokować koszary Armii Czerwonej itd. itp.
Zetknąłem się z ludźmi, którzy poważnie mówili o obronie
ideałów Solidarności butelkami z benzyną.
Sprowokować takich ludzi można było już wcześniej
przed 13 grudnia do działań, które swój skutek miałyby
jeszcze gorszy niż w Rumunii, bo był to jednak rok 1981,
a postawa ZSRR wobec Polski zmieniała się wolniej i na-

stąpiło to znacznie później, niż pojawił się łam Gorbaczow w 1985 r. gdy z jego ust po raz pierwszy padły słowa :”głanost” i „ pierestrojka”. Jak więc szukać odpowiedzi na pytanie, jak należało wtedy postąpić? Jak uzasadnić pogląd, że są takie sytuacje, iż wbrew odczuciom tak
wielkiej zbiorowości jaką jest Naród, trzeba występować
przeciw jego woli, byle to stanowiło korzyść dla niego.
Pchnąć do walki zbrojnej jest łatwo, zwłaszcza, gdy
jednej ze stron, zagrożonej utratą posiadanych korzyści
i przywilejów zależy na autentycznej wojnie.
Danina krwi odsuwa na wiele lat zagrożenia, bo naród będzie leczył rany. Dzisiaj stwierdzamy, że śmierć
250 tys. Węgrów w 1956 r. była stratą dla całego Narodu,
gdyż musi wyrosnąć nowe pokolenie do kolejnej walki.
Świat dość spokojnie patrzył na to, co działo się
w Rumunii i nie było tam interwencji z zewnątrz.
W końcu stanu wojennego gen. Jaruzelski nie zrealizował sam, lecz miał setki tysięcy wykonawców, ale czy
dał on rozkaz strzelania, zabijania i bicia ludzi?
Może w końcu ktoś uprawniony wyjaśniłby z nim i innymi członkami WRON i następnymi po kolei w dół drabiny. Demokracje zachodnie posiadają wystarczające
wzorce, kto ma to uczynić i w jakim trybie. Może wtedy
przestaną nam uciekać sprawy dnia dzisiejszego?
„Nad Odrą” 1991, nr 3, s. 3-4

£

¢ Ks. Henryk Nowik

STAN WOJENNY W POLSCE
WOBEC EKONOMICZNEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na rozkaz najwyższych władz ZSRR gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził
stan wojenny. Uczynił to na mocy tajnej decyzji z 8
kwietnia 1981 r. podjętej w czasie spotkania w specjalnym wagonie kolejowym w pobliżu Brześcia nad Bugiem
na terytorium sowieckim. W spotkaniu wzięli udział przywódcy PRL: Stanisław Kania i Wojciech Jaruzelski i najwyżsi przedstawicieli władzy sowieckiej: szef KGB Jurij
Andropow i minister obrony marszałek Dmitrij Ustinow.
Plan stanu wojennego w zasadniczym zarysie został
opracowany w Moskwie. Kania i Jaruzelski mieli ustalić
warunki i wybrać odpowiedni termin, by operacja się udała. W domyśle – bez przelewu krwi, gdyż trzecia wojna
światowa „wisiała na włosku”, w oparciu o polskie siły
wojskowe, w ramach Układu Warszawskiego. By ten postulat spełnić, podjęto środki ostrożności w walce z „Solidarnością”: a) rozesłano (już wcześniej) sondażowe grupy wojskowe w całym kraju, przed wybuchem stanu wojennego, b) wyprowadzono wojsko z koszar do lasów, by
uniknąć błędu czeskiego (możliwość przechwycenia wojska przez oddziały wojsk Układu Warszawskiego, c) internowano organizatorów Związku (obowiązuje tu międzynarodowa ochrona prawna), d) zawieszono wydawnictwa z wszystkich dziedzin kultury i oświaty, e) zaprowadzono informacyjny paraliż relacji międzyludzkich,
f) wprowadzono odosobnienie cywilne kapelanów i wpływowych działaczy ideowych, na drodze kampanii
oszczerczej, by nie podejmowali działań organizacyjnospołecznych, e) zachowano względną autonomię Kościo-
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ła, jak można się domyślać, ze względu na wentyl bezpieczeństwa społecznego i z racji osoby Jana Pawła II
i Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz z racji perspektywicznej Komisji Trójstronnej: Glemp, Wałęsa i Jaruzelski.
Ogłoszenie i przebieg stanu wojennego był podyktowany
stanowiskiem Kremla, na bazie Układu Warszawskiego.
W zachowanym sowieckim stenogramie dotyczącym
spotkania w Brześciu – pisze Józef Szaniawski – znajduje się jednocześnie zdanie – rozkaz marszałka Ustinowa:
„»Trzeba podpisać plan przygotowany przez naszych towarzyszy«! Co więcej, w trakcie tego spotkania – jak czytamy w stenogramie sowieckiego Politbiura: »Towarzysz
Jaruzelski ponowił prośbę o zwolnienie go ze stanowiska
premiera (rządu polskiego). Przystępnie wytłumaczyliśmy
mu, że koniecznie powinien pozostać na tym samym
stanowisku i z godnością pełnić powierzone mu obowiązki, bowiem przeciwnik mobilizuje siły, aby zagarnąć
władzę« (zob. Na rozkaz z Moskwy, „Niedziela” – Tygodnik Katolicki, 11 XII 2011, s.12 n.).
„Wieczorem 9 grudnia 1981 roku na terenie bazy woskowej pod Warszawą – jak pisze Peter Schweizer – wylądował radziecki samolot transportowy, eskortowany
przez myśliwce. Na jego pokładzie znajdował się marszałek Wiktor Kulikow, dowódca wojsk Układu Warszawskiego. Oczekiwali na niego mocno uzbrojeni radzieccy
agenci bezpieczeństwa, którzy ulokowali marszałka na
tylnym siedzeniu czarnego samochodu osobowego i powieźli z dużą prędkością do radzieckiego ośrodka pod
Warszawą. Przez cały 1981 rok Kulikow wypowiadał się
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przeciwko »zachodniej działalności wywrotowej« w Polsce i oświadczył, że »Solidarność« jest »zagrożeniem«
dla Układu Warszawskiego. […] Kulikow pojawił się, by
zatrzasnąć pokrywę na gotującym się kotle. Przyleciał
dopilnować wprowadzenia stanu wojennego. Siły bezpieczeństwa od miesięcy już odbywały ćwiczenia pod orwelowską nazwą »Operacja Wiosna«. W jej planowaniu Kulikow odgrywał poczesną rolę. W trzy dni po jego przybyciu wprowadzono stan wojenny” (Victory – tajna historia
świata lat osiemdziesiątych, tłum. Igor Apiński, Warszawa 1994, s. 84n). W nocy polskie siły bezpieczeństwa,
przy wsparciu oddziałów wojskowych, w zastępstwie oddziałów wojsk radzieckich dokonały inwazji własnego
kraju. Określenie Wojska Polskiego jako „wykonawcy”
poleceń radzieckich pada po raz pierwszy (zob. tamże,
przypis). W tę noc zamknięto pięć tysięcy działaczy „Solidarności”, zamknięto granice Polski. Sparaliżowano życie kraju i zatomizowano społeczeństwo.
Mobilizacja różnorodnych sił bezpieczeństwa bardzo
się wówczas rozrosła. Wojskowa Służba Wewnętrzna jako część Sił Zbrojnych, podlegała Ministerstwu Obrony
Narodowej, a nie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Zmotoryzowane oddziały milicji (ZOMO), a również Rezerwa Ochotnicza Milicji Obywatelskiej (ROMO) nie były
społecznymi organizacjami paramilitarnymi, lecz znajdowały się w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(MSW). Wojskowa Ochrona Pogranicza, ZOMO i brygady wojsk wewnętrznych nigdy przedtem nie osiągnęły
poziomu 200 tys. – wszystkie rodzaje wojsk WP liczyły
w tym czasie ponad 300 tys. żołnierzy. Uzbrojone jednostki paramilitarne, jak: Straż Ochrony Kolei, Straż
Przemysłowa, Straż Więzienna, podlegały różnym resortom (zob. Victory…, s.85). Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) 13 grudnia 1981 r. władzy nie przyjęła, tylko zawiesiła ją na czas ograniczony.
Administracja Reagana była zaskoczona, mimo
wcześniej przekazanych informacji przez Kuklińskiego.
Szpiegowskie satelity amerykańskie w tym czasie nie
odnotowały ruchów wojsk, gdyż wówczas warstwa chmur
była bardzo gruba. Stan wojenny nie był zaskoczeniem,
lecz jego nagłe zaistnienie i o tak wielkiej sile uderzeniowej. Gdy pierwsze informacje dotarły do Białego Domu,
personel oniemiał. Prezydent przebywał wówczas w Kalifornii. Kiedy się dowiedział o tym tragicznym wydarzeniu
w Polsce, od razu zareagował: „Trzeba coś zrobić. Musimy mocno ich uderzyć i ocalić »Solidarność«„ (zob.
Victory…, s. 85). Wkrótce po ogłoszeniu stanu wojennego prezydent rozmawiał ze swoimi najbliższymi doradcami o sytuacji w Polsce. Panowała absolutna jednomyślność, że USA musi wobec ZSRR i PRL zaakcentować swoje jednoznaczne stanowisko. Zgodzono się, że
jednym ze sposobów zademonstrowania oburzenia Waszyngtonu wobec Moskwy będzie wprowadzenie sankcji
ekonomicznych. Zadecydowano o tajnym finansowaniu
„Solidarności”, by pomóc Polakom przetrwać polityczną
zimę. Richard Pipes (polskiego pochodzenia) powiedział,
że wielkim „zmartwieniem Sowietów jest to, że »Solidarność« mogłaby przetrwać. Boją się zarazy, boją się, że
ruch rozprzestrzeni się na cały blok, nawet na Litwę
i samą Rosję. Panie sekretarzu, nie zna pan Polaków.
»Solidarność« przetrwa” (tamże, s. 86). Prezydent natychmiast polecił Caseyowi przygotować plan tajnej operacji. Chciał nie tylko uwolnić Polaków, lecz także rozwiać
mit, że Związek Radziecki jest nie do pokonania. W re-
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zultacie operacja została przeprowadzona poza zwykłymi
kanałami rządowymi. „Nie podjęto żadnej akcji wywiadowczej. Obawiano się przecieków. Byłą to najściślejsza
tajna operacja, prowadzona w sposób nie pozostawiający śladów” (tamże, s. 86). Wtajemniczeni doradcy Reagana zaczynali od zera. Był problem przekazania pomoc z zewnątrz. Ktoś ze współpracowników tajnego
działania wspomina: „»Solidarność«„ była organizacją
populistyczną, liczyła miliony członków i sympatyków.
Lecz zupełnie nie była przygotowana na wprowadzenie
stanu wojennego. Nie miała ośrodków dowodzenia, kontroli, łączności. Pełno w nie było agentów. Na niewiele
mogła liczyć, z wyjątkiem poparcia narodu polskiego”
(tamże, s. 87).
Casey był owładnięty działaniem. Poszukiwał dróg
poza linię wroga. Zadzwonił do Mossadu o obiecaną pomoc. Znalazł kontakt z dyplomatą watykańskim kard. Casarolim i otrzymał zgodę na spotkanie. Było ono bardzo
owocne, w sensie orientacji społecznej, ale bez partnerstwa politycznego. Weinberger zebrał w Pentagonie grupę ekspertów ekonomicznych. Chciano uderzyć w PRL,
ale Robinson (bankier nowojorski) odradził, twierdząc:
„Jeśli naprawdę chcecie dołożyć Moskwie, to przesuńcie
celownik o kilka stopni dalej i bezpośrednio uderzcie
w Związek Radziecki. W końcu to Sowieci wystąpili w roli
katalizatora i sponsora stanu wojennego w Polsce. Należy opóźnić budowę pierwszego odcinka gazociągu i nie
dopuścić do drugiego etapu, wstrzymać subwencje na
oficjalne kredyty i transfery nowoczesnej technologii wojskowej do Moskwy. Taki byłby nasz pierwszy ruch”. Opinia Robinsona spotkała się z powszechną aprobatą. Weiberger przekazał ją natychmiast Reaganowi. Prezydent
ogłosił wprowadzenie embarga, zakazującego udziału
Ameryki w realizacji budowy gazociągu. Decyzja ta uderzyła w sześćdziesiąt firm amerykańskich, ale wstrzymała
rozbudowę pól naftowych i gazowych na Sachalinie
z udziałem Japonii. Ta umowa była bardzo zbliżona do
umowy budowy gazociągu. Japonia finansowała gazociąg, ale technologia wierceń należała do firm amerykańskich. Podobną kampanię prowadzono w dziedzinie pożyczek, na drodze propagandy, że zdolność kredytowa
Związku Radzieckiego się wyczerpała.
Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że
ogłoszenie stanu wojennego w Polsce przyczyniło się do
zmiany opcji USA wobec ZSRR. Na przestrzeni kilku
miesięcy administracja Reagana podpisała bowiem tajne
dyrektywy w sprawie wojny ekonomicznej ze Związkiem
Radzieckim. W lutym powstał plan tajnego finansowania
„Solidarności”: przekazywanie funduszy na podtrzymanie
Ruchu, dostarczanie środków łączności, przeszkolenie
kilku osób do posługiwania się specjalistycznymi środkami łączności, korzystanie ze źródeł CIA, szukanie sposobności do wspierania opozycji w Europie Wschodniej.
Od 4 do 6 VI trwał szczyt w Wersalu. Zdania były tam
podzielone w sprawie blokady budowy gazociągu, będącego fundamentem gospodarki radzieckiej.
W siódmym dniu czerwca prezydent USA poleciał do Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II. Była to
czterdziestopięciominutowa audiencja prywatna w Watykanie. Reagan nawiązał do wydarzeń wspólnego losu.
Obaj bowiem spotkali się ze śmiercią z rąk zamachowców. „Powiedział do papieża, że Bóg ich ocalił w jakimś
celu – wspomina Bill Clark. – A celem tym była wolność
Polski. […] Nadzieja nie opuszcza Polski. My, pracując
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razem, możemy ją podtrzymywać”. Papież leciutko skinął
głową. Pod koniec spotkania doszło do prezentacji stanowisk wobec prasy. Reagan oświadczył: „Sprawą naszej wspólnej troski jest umęczony naród Polski, ojczyzna Waszej Świątobliwości. Przez stulecia nieszczęść,
jakie na nią spadły, Polska była i jest bastionem wiary
i wolności, wartości, które znalazły się na trwałe w sercach jej odważnego narodu, lecz nie w sercach tych, którzy nią rządzą. Dążymy do procesu pojednania i reform,
które będą przeświecały Polsce jako nowa nadzieja dla
jej narodu” (tamże, s. 121).
Reagan z Rzymu pojechał do W. Brytanii, a następnie do Niemiec. Po Wersalu zebrał się szczyt gospodarczy świata w Bonn. Spotkał się tu prezydent z ponownym afrontem. Po dyskusji Reagan zaproponował:
znieść zupełnie sankcje, zatrzymując tylko to, co się łączyło ze sprawą stanu wojennego; utrzymać amerykańskie sankcje, bez partnerów europejskich; rozszerzyć

sankcje amerykańskie za granicą, obejmując licencje
i subsydia, zgodnie z rządową Ustawą o Eksporcie.
Równocześnie podkreślił, że jest zmęczony zawieraniem
umów z sojusznikami, a podsumowując spotkanie, powiedział: „Niech sobie budują [Sowieci i Europejczycy]
swój gazociąg. Ale nie za pomocą naszego sprzętu i nie
dzięki naszej technologii” (tamże, s. 122 n).
Radzieckie próby budowy gazociągu, bez technologii amerykańskiej, pchnęły Kreml w niebywały kryzys, a używanie zainstalowanych już wcześniej przemysłowych urządzeń technicznych objęto dezinformacją
technologiczną ich funkcjonowania, prowadząc je do nieużyteczności, co złożyło się w jakimś stopniu na ekonomiczny kryzys Związku Radzieckiego. Kryzys ten wstrząsnął fundamentami imperium i doprowadził do jego
upadku.
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¢ Marek Kopaczyk

SKOMUNIZOWANA UNIA
Każdy normalny człowiek powinien być związany
emocjonalnie ze swoją ojczyzną. Twór, który powstaje
i rozszerza się, a zwany Unią Europejską, jest wrzodem
na zdrowym organizmie, jakim jest państwo. Poczwara
unijna wzorce czerpie z bolszewickich szablonów przedwojennej propagandy, którą uprawiają media i euroentuzjaści. Sprzedając swoją matkę-ojczyznę, upodabniają
się do Judasza, który za 30 srebrników wydał swojego
Nauczyciela. Korzenie owej poczwary można znaleźć już
w XIX wieku. Ówczesna lewica, jak i: „większość działaczy SDKPiL, głównie pod wpływem teorii Róży Luksemburg, wierzyła w nadchodzącą powszechną rewolucję
proletariacką, która obali kapitalizm w całej Europie, a
1
tym samym zatrze wszelkie granice między narodami” .
Lewacy zapomnieli, że Europa jest zbudowana
i opiera się na fundamencie katolickim, i że
cywilizacja zachodnia wyrosła i rozwinęła się na podłożu
religii chrześcijańskiej. Tkwiły w niej, co prawda, również pewne
pierwiastki greckie i rzymskie, pochodzenia pogańskiego, ale
przez szereg wieków trzymał je na uwięzi autorytet Kościoła katolickiego i nakazy etyki katolickiej. Narody, przynależne do cywilizacji, lub kto woli kultury zachodniej, mimo częstych sporów
i walk pomiędzy sobą, bądź co bądź czuły się przynajmniej
w chwilach ważnych dla ich życia jedną wielką rodziną. Umiały
bronić swych skarbów duchowych przed atakami ze strony in2
nych obcych cywilizacji i podbijały pod swoje wpływy cały świat .

Lecz dzisiaj nienawiść do chrześcijan jak i ograniczenia w wyznawaniu religii widać w Europie gołym okiem.
Czasy Nerona znowu wracają, choć na razie dość dyskretnie, powolutku, prawie niedostrzegalnie. Drenowanie
umysłów Europejczyków odnosi zamierzony skutek. Notabene czerwony socjalizm, który pod postacią komunizmu niszczył świat, wcale nie odszedł do lamusa. Założył
szatki europejskiego trendu cywilizacyjnego, który małpują na razie bonzowie poszczególnych państw. Przecież
w ustach notabli UE słowa: „wolność, pokój i braterstwo”
często goszczą. Cała ta szopka przypomina mi nowomowę z epoki „realnego socjalizmu”, i jak w „Raju Sowieckim” zachwycano się „wolnością chłopów i robotni-
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ków”: „na ulicach czteromilionowej Moskwy snuje się
cztery miliony obdartusów, często bosych, w wystrzępionych cyklistówkach, bez kołnierzyków lub zgoła bez ko3
szul” . Oczywiście oficjalne komunikaty stwierdzały co
innego, przecież walczono o „równość i braterstwo” dla
wszystkich (czyli dla nikogo). Później walczono o „pokój”,
ale pokój dość specyficzny, bo oparty na bagnetach
i przemocy, no ale zawsze to „pokój”, choćby i za kratkami. Na końcu „wyzwoliciele uciskanego ludu” zawalczyli o „wolność, która zrodziła nowy terror […] »wolność«, którą otrzymali Rosjanie – to powszechna nędza
i głód. Głód w kraju, który powinien być spichlerzem Eu4
ropy” . Plany rozwoju i „cywilizacyjnego skoku w przyszłość” komuniści opracowywali dość skrupulatnie, konkurując z „faszystowskimi krajami zgniłego Zachodu”.
I tak: „w zeszłym roku krowy nasze dawały tylko 1.500 litrów łącznie, a tego roku z tego samego udoju wydostaliśmy 1700 czyli o 200 l więcej. Niech nasz wysiłek będzie
wyrazem istotnego hołdu dla naszego ojca Stalina”, i dalej w tym samym artykule: „W naszej brygadzie podnieśliśmy tempo produkcji o całe 10% przy tym samym
5
składzie ludzi” . Czyż to nie cud? Nawet zwierzęta potrafiły się przystosować. Ale jak to w Raju, absurd gonił
jeszcze głupszy absurd: „na kupno gwoździa potrzeba
pozwolenia czterech urzędów, które określają i wielkość
gwoździa, i sklep, w którym ma się go nabyć. Przeto
znaczna część wydatków idzie na opłacenie urzędników,
a życie obywatela republiki sowieckiej upływa przeważnie w ogonkach u różnych okien i drzwi, na podawaniu
6
niezliczonych próśb, na wyczekiwaniu w kolejkach” .
A dzisiaj, w XXI wieku, przez pierwsze 40 lat istnienia
UE (1957-1997) wydano 10 tys. aktów prawnych. Po
1997, przez lat dziesięć, już 12 tys. przepisów. Mają one
ponad 85 tys. stron. Niech mi ktoś wskaże taką osobę,
która by choć raz tę makulaturę przeczytała. Dam sobie
rękę odciąć, że w Brukseli nie znajdę takiej osoby.
I dalej: tylko w latach 1997-1998 z unijnej kasy przeznaczonych na politykę rolną wypłynęło bądź zostało
sprzeniewierzonych ponad 350 mln euro (za T. Sommer,
Absurdy Unii Europejskiej, Poznań 2009). Nic dodać, nic
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ująć. Najlepiej kraść cudze pieniądze. Bo to kasa
wszystkich, czyli niczyja, a jak niczyja, to ją można spożytkować, i to robią wybrani mędrcy ludów europejskich.
Jak podawała dość poczytna gazeta, w zeszłym roku
bezrobocie dotknęło aż 23 milionów Europejczyków, na
masową skalę wzrasta handel kobietami, wiele dzieci
niedojada, a w Brukseli zajmują się przepisami, artykułami, paragrafami nikomu tak naprawdę niepotrzebnymi.
Tak samo
w Rosji Sowieckiej mówi się dużo o elektryfikacji kraju, o
traktorach, o uprzemysłowieniu, ale nie o człowieku. Nigdzie też
człowiek nie jest tak mało ceniony, jak w Sowietach. Entuzjazm
budzą zdobycze techniczne, ale nie duchowe wartości ludzkie.
Problemy wyrobienia duchowego, kształcenia charakteru, rozwo7
ju osobowości itp. – nie istnieją. Człowiek ginie w materii”

– bo w socjalizmie czy to czerwonym, brunatnym,
zielonym – NIGDY NIE CHODZIŁO O CZŁOWIEKA, tylko
o tresurę. Niewolnictwo XXI wieku ma się dobrze. I jak
starożytna Pytia siedziała na trójnogu, wróżąc o przyszłości, tak socjalizm siedzi na czwórnogu i przepowiada swoim
„pupilom” bajki o czerwonym kolorze. Każda noga ma symboliczną nazwę: 1) „nienawiść”, 2) „kłamstwo”, 3) „oszczerstwo”
4) „zaciśnięta pięść”. Cały zaś czwórnóg nazywa się w socjalistycznym słowniku „walka klas”.
Na tych nogach opiera się cała „praca oświatowa”. Zależnie od chwili, albo wszystkie cztery nogi idą na ulicę i trybunę,
albo jedna. W ostatnich czasach są w użyciu cztery.

Najważniejsze dla socjalizmu pierwsza i druga noga. Gdyby się złamały – socjalizm, tam gdzie jeszcze dyszy – runie.
Dlatego tych nóg przywódcy socjalistyczni nie spuszczają
z oka. Wnoszą ich symbole na wiecach, zebraniach i pokazują
tłumom, że są jeszcze w dobrej formie. Opowiadają „bajki z tysiąca i jednej nocy”, zdolne oczarować nieletnie dzieci, ale nie
oświeconego robotnika XX wieku (ale i XXI wieku- M.K.), który
wie, że w Bolszewii te same symbole czwórnogu socjalistycznego obrócili przywódcy przeciw robotnikom i chłopom, a nienawiścią, kłamstwem, oszczerstwem, kulami i nahajkami gnębią ich w straszliwy sposób. Socjalizm tylko tam ma jeszcze
resztki żywota, gdzie ludzie są głupi, bezkrytycznie i wierzą
8
czerwonym informacjom .

Raj unijny zaczyna przypominać sowiecki eksperyment kolonialny Europy. Tylko czekam z nadzieją, że UE
skończy tak samo jak Kraj Rad i modlę się, oby to nastąpiło za mojego życia.
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MARSZ WOLNYCH POLAKÓW
Elementem uprawianej wobec Polaków antygodnościowej socjotechniki jest zohydzenie Święta Niepodległości – tak, by kojarzyło się przede wszystkim z ulicznymi zadymami.
I. Cierń w oku
Dzień 11 Listopada był cierniem w oku „Wyborczej”
co najmniej od czasu, gdy śp. Prezydent Lech Kaczyński
postanowił Świętu Niepodległości, wcześniej obchodzonemu jakby mimochodem, nadać odpowiednią rangę.
Była to naturalna kontynuacja drogi zapoczątkowanej
przez Muzeum Powstania Warszawskiego – polityki historycznej mającej przywrócić Polakom poczucie narodowej dumy ze swej historii i ojczyzny. Tego społeczni
pedagodzy sprawujący nad ludnością tubylczą zarząd
dusz i umysłów z ramienia obozu beneficjentów i utrwalaczy III RP zdzierżyć nie mogli. Fachowcy od podrywania
godnościowych podstaw patriotyzmu zaczęli dawać odpór.
Pamiętam jak dziś, gdy trzy lata temu w „Wyborczej”
ukazał się wyjątkowo wredny artykuł prof. Andrzeja Romanowskiego „Nie lubię 11 Listopada”, w którym autor
na kilku stronach pastwił się nad „tournée” Lecha Kaczyńskiego, albowiem bardzo nie podobało mu się, że
Prezydent z okazji okrągłej, 90-tej rocznicy odzyskania
niepodległości, objeżdża Polskę z cyklem okolicznościowych spotkań-prelekcji. Profesor Romanowski tekst zakończył uroczym zdankiem: „Święto Niepodległości
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z prezydentem Lechem Kaczyńskim to na pewno nie jest
moje święto.”
Rychło okazało się, że to w ogóle nie jest święto profesora i jego kolegów, obojętnie – z Lechem Kaczyńskim,
czy bez […].
II. Antygodnościowa socjotechnika
No, ale to były niewinne intelektualne igraszki w porównaniu z dniem dzisiejszym, w międzyczasie bowiem
dojrzało i doszło do głosu pokolenie pryszczatych hunwejbinów Nowej Lewicy spod znaku „Krytyki Politycznej”,
którym ze zmiennym szczęściem usiłują „mentorzyć” geronci z „Wyborczej” pokroju Seweryna Blumsztajna.
Z drugiej strony jednak, sierakowszczyzna próbuje coraz
śmielej kolonizować ideologicznie „Wyborczą”, ta zaś na
to przyzwala i wypożycza swój propagandowy potencjał
bo ma doświadczenie w podchwytywaniu mądrości etapu
i wyczuwaniu ducha epoki. Czyni to tym chętniej, że ma
w tym swój cel – stara się użyć sfanatyzowanych pryszczatych neomarksistów w charakterze narzędzia antygodnościowej socjotechniki, której elementem jest zohydzenie w odbiorze społecznym Święta Niepodległości,
tak by kojarzyło się przede wszystkim z ulicznymi zadymami. Mogliśmy tego doświadczyć rok temu, podczas
rozróby towarzyszącej Marszowi Niepodległości. W tym
roku zobaczymy to samo w wersji do kwadratu.
Pryszczaci niech sobie wierzą, że zwalczają „faszystów” i wykuwają Nowy Wspaniały Świat, jak Gramsci

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
przykazał. Starcy z Czerskiej natomiast bronią zdobyczy
obozu beneficjentów i utrwalaczy III RP, którego są nieodłączną częścią. Do tego zaś potrzeba nie tyle przemodelowania społeczeństwa w duchu neomarksistowskiej
Nowej Lewicy, ile utrzymania postkolonialnego motłochu
w permanentnym poczuciu wstydu i niższości, by nafaszerowani kompleksami priwislańscy autochtoni pozostawali łatwą do sterowania masą z zaburzonym poczuciem tożsamości.
Tak więc, choć cele starców i pryszczatych są ciut
odmienne i obie grupy starają się wzajemnie wykorzystać, to łączy ich wspólny wróg, którym jest te 20-30 procent Wolnych Polaków, którzy wciąż czują się narodem
i zaczynają się samoorganizować wokół wspólnych, tradycyjnych wartości. A jak uczy historia, którą potomkowie
weteranów KPP znają z rodzinnych przekazów, bądź
wręcz sami w jej tworzeniu brali udział, w sprzyjających
okolicznościach zdeterminowana mniejszość może zagospodarować społeczne otoczenie i przejąć stery.
Aby do tego nie dopuścić, przedsięwzięli szereg
środków zapobiegawczych, m.in. biorąc na czerwony celownik Marsz Niepodległości.
III. Spadkobiercy stalinizmu
Skoro ustaliliśmy już generalia, warto się teraz przyjrzeć kilku szczegółom, są one bowiem tyleż charakterystyczne, co pouczające. Otóż propaganda rozpętana
przez „Wyborczą” jako żywo przypomina stalinowskie
wzorce – zupełnie jakby dała znać o sobie jakaś pamięć
genetyczna. Jak wiemy, a można o tym poczytać choćby
u Godziemby, należy przede wszystkim zdehumanizować przeciwnika i zmienić znaczenie pojęć – stąd to nieustanne gardłowanie o „faszystach” zamiennie z „nazistami”, z pominięciem drobnostki – że to nie to samo.
I absolutnie nie ma znaczenia, że jako żywo nikt na
marsz żadnych brunatnych socjalistów nie zapraszał, albowiem pałki „faszyzmu” używa się tu w znaczeniu stalinowskim: „faszystą” jest ten, kogo my napiętnujemy jako
faszystę. Za Stalina nawet zachodni socjaldemokraci robili za „socjalfaszystów”, zatem dzisiejsi wyrobnicy propagandowego frontu są jedynie epigonami semantycznych dokonań Wielkiego Językoznawcy.
Kolejną metodą jest potęgowanie poczucia zagrożenia, by usprawiedliwić w ten sposób własną przemoc. Tu
mamy prawdziwy popis manipulacji: lewacy z Porozumienia 11 Listopada postanowili zaprosić do Warszawy
bojówkarzy z Antify, bo im samym by rozbić Marsz Niepodległości sił nie dostaje, następnie zaś „Wyborcza”
rozpętuje histerię wokół domniemanych prawicowych
„radykałów” z różnych krajów Europy, którzy rzekomo
mają się stawić na pochodzie. Jako „podkładkę” wykorzystuje list opublikowany na portalu Niepoprawni.pl skierowany do oficjalnych instytucji i polityków, zawiadamiający o spodziewanym najeździe Antify, który według „informatorów” miał zostać rozesłany (przez kogo?) „do wielu radykalnych organizacji z Europy”.
Oczywiście, warunkiem niezbędnym dla skuteczności
tego łgarstwa jest zignorowanie wystosowanego przez
Redakcję Niepoprawnych sprostowania, które nawiasem
mówiąc, zostało pominięte milczeniem również przez
media sprzyjające Marszowi i deklarujące poparcie, co
dla mnie jest ździebko niezrozumiałe.
W ten sposób zamazuje się za jednym zamachem
kilka kwestii bardzo niewygodnych dla pryszczatych „an-
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tyfaszystów” i pozostającej z nimi w taktycznym sojuszu
Czerskiej: po pierwsze – że mają zamiar bezprawnie zablokować legalny pochód; po drugie – że noszą się
z zamiarem użycia przemocy wobec uczestników Marszu
i prawdopodobnie również sił porządkowych; po trzecie
wreszcie – że na Marszu żadnych neo-hitlerowców nie
będzie, bo nikt ich nie zapraszał.
IV. Dyktatura Matołów kontra Wolni Polacy
W tym wszystkim ciekawi mnie jeszcze jak zachowają się siły porządkowe – policja i straż miejska, które
schemat przyzwalającej bierności dla poczynań zadymiarzy przetrenowały podczas ubiegłorocznych zajść pod
Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu. Póki co, Dyktatura Matołów pozostaje w stanie powyborczego przekonania o wszechmocy, zatem niewykluczone, że zapragnie
rękami lewackich bandytów dorżnąć kolejną watahę.
Możliwe jest również że policja, zamiast separować od
siebie obie grupy, z premedytacją dopuści do zamieszek
i wkroczy tłukąc wszystkich po równo, gdy zadyma nabierze właściwej dynamiki. Właściwej, czyli takiej, która odpowiednio zaprezentuje się przed kamerami przybyłych
na miejsce mediodajni, przebierających mikrofonami by
sprzedać tele-gawiedzi odpowiednio krwiste obrazki podrasowane słuszniackim komentarzem o faszystowskich
burdach urządzanych przez „prawdziwych Polaków”
w sercu Stolicy. Zresztą, co ja tam będę Kolendy czy innych takich uczył. Sami wiedzą.
Jeśli trafnie odczytuję intencje Dyktatury Matołów, to
kurs na zohydzenie społeczeństwu wszystkiego co może
się kojarzyć z inicjatywami Wolnych Polaków poskutkuje
właśnie którymś z powyższych scenariuszy, pięknie wpisujących się w uskuteczniany od czterech lat model pełzającej represjonizacji. Pozaoficjalne obchody najważniejszego święta państwowego, urządzane w duchu niekoniecznie miłym władzy, mają zostać odarte z godności,
tak by zbitka 11 Listopada = burdy i obciach wdrukowała
się w zwoje odbiorców i zagnieździła w nich na dobre.
No bo, patrząc racjonalnie: udało się ze Smoleńskiem, udało się Krzyżem – to dlaczego nie miałoby się
udać i tym razem?

Autor – pseud. Gadający Grzyb
http://www.niepoprawni.pl/blog/287/marsz-wolnych-polakow
[08.11.2011]
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¢ Maria Jazownik, Leszek Jazownik

DYSKRETNY UROK DZIENNIKARSKIEJ MANIPULACJI
Większość funkcjonujących w Polsce mediów już
dawno przestało pełnić funkcję dostarczania społeczeństwu w miarę choćby rzetelnych informacji, a stało się
głównie narzędziem prymitywnej propagandy. Niedawny,
prowadzony w okresie kampanii wyborczej wywiad Tomasza Lisa z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim
był wręcz podręcznikowym przykładem tego, jak nie wolno uprawiać dziennikarstwa. Skrajnie stronniczy, zacietrzewiony, tendencyjny, agresywny, butny i arogancki
dziennikarz, który na każdym kroku lekceważy swego
rozmówcę, z każdej dużej stacji telewizyjnej natychmiast
wyleciałby na zbity pośladek. Ale nie w Polsce. Nas
przyzwyczajono już do tego, że dziennikarz to przede
wszystkim tuba propagandowa.
Wydawałoby się, że po wyczynach propagandy
z okresu stanu wojennego nic nas nie jest w stanie zaskoczyć. A jednak!… Sposób, w jaki media zaprezentowały Polakom Marsz Niepodległości, przekroczył wszelkie granice nierzetelności. Cofnął nasze dziennikarstwo
do stanu z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
I. Charakterystyka uczestników zdarzeń
Publicystyka, która bezstronnie stara się ukazać opisywane zjawiska i pozostawiająca czytelnikom możliwość
wyrobienia sobie samodzielnych opinii na ich temat,
w naszym kraju funkcjonuje niemal wyłącznie w podręcznikach etyki dziennikarskiej. Poza nimi bywa różnie.
Niemniej tendencyjność dziennikarskich relacji z tego, co
działo się w Warszawie w Dniu Święta Niepodległości,
pobiła rekordy nieprzyzwoitości. Przede wszystkim narzucono naszemu społeczeństwu skrajnie tendencyjny,
czarno-biały obraz uczestników wydarzeń. Nad językiem
opisu tych uczestników starannie pracowała „Gazeta
Wyborcza”. Inne media przejmowały wytworzone przez
nią klisze językowe. Konfrontację uczestników Marszu
Niepodległości i Kolorowej Niepodległej oddawano za
pomocą języka, którego świetną próbkę stanowi wypowiedź Rafała Złotopolskiego, sformułowana w rozmowie
z dziennikarzem „Gazety Wyborczej”:
Kolorowa była świetnym pomysłem, pulsowała energią.
Zagłuszyła ksenofobiczne okrzyki marszu neofaszystów i „patriotów”. Pytanie, na które nigdy nie poznamy odpowiedzi,
brzmi: ile tysięcy warszawiaków dało się zastraszyć brunatnym
osiłkom i pozostało w domach? A blokada spełniła pokładane
w niej nadzieje. Wszelkiego rodzaju faszyści, nacjonaliści i chuligani, nie mogli się wmieszać w kolorowy tłum. To był klucz do
bezpieczeństwa przedsięwzięcia – dziś możemy otwarcie powiedzieć. Nie pozwoliliśmy też „patriotom” wejść do centrum
1
miasta i siać tam „narodowo-radykalnego” spustoszenia .

Byłoby pół biedy, gdyby nasączony obelgami język
stanowił narzędzie opisu rzeczywistości widzianej z perspektywy uczestnika zdarzeń – przeciwnika Marszu Niepodległości. Ale to nie „Gazeta Wyborcza” mówiła językiem Rafala Złotopolskiego, lecz Złotopolski perorował
językiem „Wyborczej”. Co gorsza, tego rodzaju język stał
się obowiązujący również w innych mediach. Anatomia
tego języka jest nad wyraz czytelna. Operuje się w nim
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typowymi dla nachalnej propagandy narzędziami manipulacji. Należy do nich m.in.:
1. Formułowanie inwektyw i pomówień.
Jeśli przejrzymy relacje, które przedstawili dziennikarze prasowi, ale także radiowi i telewizyjni, to okaże się, że
Marsz Niepodległości uformowali „faszyści”, „naziści”,
„prawicowi chuligani” i „bojówkarze”. Dołożono więc starań, aby uczestników Marszu zaprezentować za pomocą
określeń, które mają skrajnie pejoratywny charakter
i w świadomości polskiego społeczeństwa wywołują jednoznacznie negatywne skojarzenia. Publicystyki nie da się
całkowicie uwolnić od wyrażania sympatii i antypatii politycznych, ale nazywanie osób, których poglądów politycznych się nie podziela, „faszystami” i „nazistami” jest jawnym łamaniem prawa, za które koncerny medialne powinny stawać przed sądem i płacić potężne odszkodowania.
Jak słusznie zauważył jeden z niezależnych publicystów (zob. poprzedni artykuł), w propagandzie PRLowskiej, której nawyki przejmują niekiedy współczesne
media, nazywanie przeciwników politycznych „faszystami” i „nazistami”, funkcjonowało jako podstawowe narzędzie ich zohydzania, którym operowano nawet wtedy,
gdy przeciwnikami tymi okazywali się przedstawiciele
najbardziej demokratycznych instytucji świata zachod2
niego . No cóż, mentalność lubi się powtarzać!
Skądinąd na uwagę zasługuje skwapliwość, z jaką
największe media pomijały deklarację organizatorów
Marszu Niepodległości, którzy stanowczo protestując
przeciwko podszywaniu się pod nich przez redaktorów
neonazistowskiej strony Blood & Honour, stwierdzali m.in.:
Stanowczo sprzeciwiamy się zestawianiu polskiej Idei Narodowej ze zbrodniarzami pokroju Adolfa Hitlera i wykluczamy
obecność przedstawicieli środowisk neonazistowskich na Marszu Niepodległości […]. W związku z tym, że zaproszenie na
Marsz pojawiło się na witrynie tej neonazistowskiej organizacji,
nie mającej z Marszem Niepodległości nic wspólnego, zadajemy publiczne pytanie: czy świadczy to o „sojuszu ekstremów”?
Czy neonaziści i anarchiści działają „wspólnie i w porozumieniu”, by zaatakować i skompromitować narodowo-patriotyczną
3
inicjatywę?

2. Operowanie obraźliwymi neologizmami.
W tej dziedzinie ucieknięto się do zabiegu słowotwórczego często stosowanego przez propagandę lewicową. Polega on na tworzeniu nowych wyrazów poprzez
dodawanie formantu –ol do skróconych form wyrazów
podstawowych, stanowiących nazwy przedmiotu zohydzania. Zastosowanie tego modelu operacji słowotwórczych pozwoliło na utworzenie takich jednoznacznie pejoratywnych określeń, jak np. głupol, robol czy katol. Posiłkując się tym modelem, uczestników Marszu opatrywano w mediach mianem „nazioli” i „kiboli”. Słowo „kibol”
w niektórych mediach częściej już można spotkać niż wyraz „kibic”. Nie jest to dziełem przypadku. Ponieważ polski przemysł niemal nie istnieje, więc zarządcy zbiorowej
świadomości „roboli” już się nie obawiają. Inaczej jest
z kościołami i stadionami. Pozostały one miejscami, w
których uparcie manifestuje się przywiązanie do wartości
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patriotycznych i narodowych. Sformułowania „katol” i „kibol” muszą więc być mocno skojarzone z uczestnikami
nieprawomyślnych zgromadzeń, które się w tych obiektach odbywają.
3. Posiłkowanie się wyrazami sugerującymi ograniczoność horyzontów umysłowych i chorobliwe
uprzedzenia przeciwników politycznych.
Przede wszystkim media operują wyrazami z cząstką
–fob i –fobia. Odbiorcy tych mediów mogą się więc dowiedzieć, że w Marsz Niepodległości zgromadził „homofobów” oraz ludzi ogarniętych „ksenofobią”. Rzecz jasna,
podważanie kwalifikacji intelektualnych interlokutorów
jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych „chwytów” erystycznych, które wykorzystywane są
w walce dyskusyjnej.
4. Operowanie cudzysłowem oraz sformułowaniem „tak zwany (tzw.)” w celu zaznaczenia ironicznego stosunku wobec danego zjawiska lub podkreślenia, iż zjawisko to ma charakter udawany, nieautentyczny.
Operując tego rodzaju zabiegami manipulacyjnymi,
media informowały swoich odbiorców, że w Marszu Niepodległości uczestniczyli „tzw. patrioci”, „tzw. kibice”,
„prawdziwi Polacy”. Wspomnianemu wcześniej odmawianiu przeciwnikom kwalifikacji intelektualnych towarzyszy więc kwestionowanie ich kwalifikacji moralnych.
5. Manipulowanie wyrazami z przedrostkami „anty-” i „nie-”.
Dzięki temu zabiegowi odbiorcy wysokonakładowych
czasopism i wszystkich niemal programów informacyjnych mogli dowiedzieć się, że w Marszu Niepodległości
uczestniczyli antysemici, zwolennicy postaw antydemokratycznych i rzecznicy nietolerancji płciowej i rasowej.
Przeciwstawili się im antynaziści i antyfaszyści, reprezentanci antify.
6. Posługiwanie się insynuacjami, tendencyjnymi
peryfrazami (omówieniami) oraz fałszywymi uogólnieniami.
Główny bodaj inspirator medialnej nagonki na Marsz
Niepodległości – Seweryn Blumsztajn – pisze:
Oczywiście ci, którzy zbezcześcili pomnik w Jedwabnem,
podpalali mieszkania muzułmanów w Białymstoku, zamalowywali dwujęzyczne nazwy ulic w okolicach Sejn czy w Opolskiem, nic z tym nie mają wspólnego. 11 Listopada, w rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, zobaczymy w Warszawie godną, prawdziwie patriotyczną manifestację. No i dobrze, niech maszerują. Może uświadomią ludziom, jak są silni,
4
liczni i groźni. Polski patriotyzm miał zawsze i taką twarz .

7. Operowanie przemilczeniem i niedomówieniem.
Media z chęcią rozprawiały o tym, kto uczestniczy
w Marszu Niepodległości. Niezmiernie wstrzemięźliwie
natomiast wypowiadały się o tym, kto organizuje kontrmanifestację o nazwie „Kolorowa Niepodległa”.
Owszem, można było dowiedzieć się, że czyni to Porozumienie 11 Listopada, gromadzące 40-50 organizacji.
Trudniej już było uzyskać w mediach informacje na temat
tego, o jakich organizacjach mowa. Nie czyniono tego,
bo ilość w żaden sposób nie chciała przejść w jakość.
Trudno byłoby redaktorom „Gazety Wyborczej” zachęcać
warszawiaków do identyfikowania się z takimi organizacjami jak: Fundacja Anarchistyczna, Fundacja Polska
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Jest Kobietą, Fundacja Trans-Fuzja, Krytyka Polityczna,
Lewicowa Alternatywa, Lewicowa Sieć Feministyczna
Rozgwiazda, Samba z Szamba, Stowarzyszenie Młodzi
Socjaliści, Ufa, Jidysz Lebt, Recykling Idei, Boyówki Feministyczne, Stowarzyszenie Lambda, Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa. Redaktor Blumsztajn nie chciał, aby jego inicjatywy kojarzyły się z równie
ambitnymi przedsięwzięciami jak np. organizowane przez
Boyówki Feministyczne akcje o nazwie „Dni c*pki” czy
„Wielka żydowska c*pka w poprzek” lub aranżowane
5
przez Stowarzyszenie Ufa „Wielogłosy waginy” . I słusznie. Bo jakże zmniejszyłaby się propagandowa siła medialnego rażenia „Gazety Wyborczej”, gdyby się ujawniło,
iż inicjowana przez nią blokada Marszu Niepodległości
stanowi twórczą kontynuację happeningu „Wielka żydowska c*pka w poprzek”.
Raz tylko redaktor Blumsztajn ujawnił, o co mu rzeczywiście biega. Zluzowawszy nieco swą ideologiczną
czujność, stwierdził: „Marsz Niepodległości to tylko bardziej ucywilizowana twarz coraz silniejszego nurtu radykalnej prawicy narodowo-katolickiej” (S. Blumsztajn,
Prawdziwi demokraci udają się na cmentarz, „Gazeta
Wyborcza” 07.10.2011). Trafnie rzecz skomentował Jerzy Wasiukiewicz, pisząc:
A więc nagle nie o walkę z faszyzmem chodzi, nie o żadnych neofaszystów, neonazistów, tylko o ruch narodowo-katolicki, który z faszyzmem, nazizmem nie ma nic wspólnego.
Nie trzeba było więc długo czekać, aby Blumsztajn się odkrył
i pokazał z czym tak naprawdę walczy w Narodowe Święto
Niepodległości. Cała ta zeszłoroczna napinka Blumsztajna, który rozdawał gwizdki, aby wygwizdać faszystów, całe to blokowanie rzekomych faszystów to jedna, wielka propagandowa
ściema. W iście dobrym stalinowskim stylu. Kto nie z nami ten
6
faszysta .

II.Obraz przebiegu zdarzeń
Sposób informowania społeczeństwa o tym, co wydarzyło się w Warszawie w Dniu Święta Niepodległości,
powinien przejść do annałów światowego dziennikarstwa. Przez paręnaście godzin w dniu 11 listopada i długo jeszcze po tym dniu rozprawiano w telewizji o Marszu
Niepodległości, na dobrą sprawę go nie pokazując. To
naprawdę duży wyczyn w dziedzinie sztuki dziennikarskiej. W Marszu Niepodległości wzięło udział – wedle
różnych ocen – od 8 do 20 tysięcy osób. Odbył się bez
7
zamieszek . O ulicznych „zadymach” jego uczestnicy
dowiedzieli się dopiero po powrocie do domu. Nie taki
jednak przekaz dotarł do odbiorców, zdanych na relacje
koncernów medialnych. Media skoncentrowały się na
prezentowaniu i komentowaniu rozrób. Charakterystyczne jest przy tym, co czyniły, a czego nie czyniły przedmiotem debaty.
Oto na okrągło pokazywano brutalne zajście, polegające na tym, że podczas przemarszu ugrupowań prawicowych młody człowiek w białej kominiarce silnie uderzył
w twarz trzymającego w ręku aparat fotograficzny dziennikarza. Nieustannie też pokazywano zadymiarzy, którzy
miotają bruk w stronę policji i podpalają samochód „jednej z prywatnych stacji telewizyjnych”. Dawało to podstawę do wszczynania długich debat na temat potrzeby
zwiększenia ochrony prawnej dziennikarzy oraz zmodyfikowania ustawy o zgromadzeniach. Rychło jednak okazało się, że medal ma swoją drugą stronę. Napastnik w
białej kominiarce miał pecha, albowiem amatorska kamera śledziła go wówczas, gdy odsłonił twarz. Internauci
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szybko rozpoznali w nim agresywnego typka, który – jak
wynika to z migawki filmowej nagranej w roku 2007 –
8
występował jako lewicowy aktywista . Skądinąd amatorskie kamery zarejestrowały sceny, ukazujące nieumun9
durowanego policjanta, który kopie demonstranta , oraz
policjanta w mundurze, który uderza w krocze zatrzyma10
nego młodzieńca . Powstaje pytanie, czy w mediach
przeprowadzono debatę na temat prowokacji dokonanej
wobec uczestników Marszu Niepodległości? Czy wyraźnie została poinformowana o niej opinia publiczna?
Oczywiście, że nie. Należy więc zadać kolejne pytanie:
Czy wszczęto debatę na temat brutalności policji i łamania przez nią zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego? Czy wobec jaskrawych nadużyć w tym zakresie postulowano ograniczenie uprawnień sił interwencyjnych do stosowania tych środków? Oczywiście, że
nie. Mediom głównego nurtu nie przyszło to do głowy,
mimo że powszechnie wiadomo, iż nadużycia policji są
zjawiskami zdecydowanie bardziej zagrażającymi demokracji i ładowi społecznemu niż jakiekolwiek poczynania
ulicznych awanturników. Media, stanowiąc czwartą władzę, powołane są w cywilizowanych krajach do czuwania
nad zagrożeniami demokracji, z pewnością więc podniosłyby larum. W Polsce najwidoczniej ich rola jest jednak
zdecydowanie inna.
Wbrew pozorom debata nad prowokacją służącą
zdyskredytowaniu Marszu Niepodległości byłaby nie
mniej potrzebna niż społeczna dyskusja nad poczynaniami policji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że wspomniany wcześniej wybryk osobnika w białej kominiarce stanowi jedynie wierzchołek góry lodowej. Próbując przyjrzeć się sprawie nieco bliżej, zwróćmy uwagę na kilka
okoliczności:
1. Jeśli władzom miasta stołecznego Warszawy było
coś wiadomo na temat faszystowskiego czy nazistowskiego charakteru organizacji, które uczestniczyły w Marszu Niepodległości, to ich prawnym obowiązkiem było
powiadomienie o tym prokuratury. W żadnym jednak wypadku władze te nie powinny godzić się równocześnie na
Marsz i na jego blokadę. Organizatorzy Kolorowej Niepodległej nie kryli tego, że gromadzą się nie tyle w intencji czegoś, lecz przeciw komuś. Pozwolenie im na
blokowanie legalnej manifestacji ma charakter działań
prowokacyjnych.
2. Wymiar prowokacji ma sprowadzenie lewicowych
bojówek niemieckich, dopuszczenie do tego, aby mogły
atakować grupę rekonstrukcyjną, a także – chronić się w
„jednej z warszawskich kawiarni” (jak to ujmowały środki
masowej dezinformacji, starające się uniknąć wskazywania, że chodzi o lokal „Krytyki Politycznej” Sławomira Sierakowskiego).
3. W ubiegłym roku Marsz Niepodległości odbywał
się w otoczeniu policji, która chroniła jego uczestników
przed agresją przedstawicieli ugrupowań queerowolewicowych. Obecnie uzbrojone po zęby oddziały interwencyjne ustawiły się w taki sposób, aby uniemożliwić
legalną manifestację. Wystarczyło więc, że „nieznani
sprawcy” zaatakowali kordon, aby stało się to pretekstem
do uznania wszystkich zgromadzonych na Placu Konstytucji za bojówkarzy. Trudno tego nie traktować jako prowokacji, zwłaszcza jeśli zważy się, że w normalnym państwie policja czułaby się w obowiązku ochraniać patriotyczną manifestację, broniąc jej przed „zadymiarzami”,
a nie odwrotnie.
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4. Co najmniej zdumiewająca wydaje się bierność,
z jaką oddziały policji przyglądały się podpalaniu wozów
transmisyjnych TVN-u. Dziwi też to, że na okrągło rozprawiano o wandalizmie i agresji demonstrantów, nie potrafiono jednak ani jednego z nich ująć i ujawnić.
5. Władze Warszawy zdelegalizowały Marsz, aby po
pewnym czasie ponownie uznać go za legalny. Prowadziło
to dezorientacji zarówno uczestników demonstracji, jak też
policji. Mogło stać się przyczyną ostrej konfrontacji
uczestników zgromadzenia z siłami interwencyjnymi. Tylko
opanowanie jednych i drugich zapobiegło nieszczęściu.
Trzeba naprawdę dużo dobrej woli, aby doprowadzenie do
wskazanej tu sytuacji nie uznać za prowokację.
III.Konkluzje polityczne
Opisy przebiegu Marszu Niepodległości częstokroć
stawały się w mediach punktem wyjścia do wyprowadzania mniej lub bardziej dalekosiężnych konkluzji natury politycznej. Także i w tej dziedzinie ton refleksji nadawała
„Gazeta Wyborcza”. Zmierzano przede wszystkim do:
a/ uwydatnienia historycznego znaczenia blokady,
którą zorganizowali uczestnicy Kolorowej Niepodległej;
b/ podkreślenia konieczności walki z polskim nacjonalizmem i faszyzmem;
c/ uzasadniania potrzeby zaszczepiania Polakom idei
tolerancji i wielokulturowości.
W pierwszym ze wskazanych kierunków najdalej poszedł wspomniany tu już Rafał Złotopolski. W poczuciu
dobrze spełnionej misji stwierdzał on:
Nie pozwoliliśmy […] „patriotom” wejść do centrum miasta
i siać tam „narodowo-radykalnego” spustoszenia. Dziesiątki
projektów stanowiących o kulturowym rozwoju i specyfice Wawy mogłoby tego nie przeżyć, że wspomnę tylko siedzibę
11
Lambdy albo afrykańskie i alternatywne bary .

Demonizowanie uczestników Marszu Niepodległości
szło więc u Złotopolskiego w parze z przekonywaniem
czytelników „Gazety Wyborczej”, iż o kulturowym rozwoju
i specyfice stolicy Polski stanowi Stowarzyszenie Homoseksualistów Lambda oraz afrykańskie i gejowskie bary.
Wiadomo, inteligent wychowany na „Wyborczej” wszystko kupi, nawet takie „projekty”, przy których Stefan Starzyński przewraca się w grobie. Wielki Prezydent stolicy,
wypowiadając słynne słowa „Warszawę moją widzę wielką”, zapewne nie tak sobie wyobrażał zasadnicze kierunki jej rozbudowy.
Publicyści „Gazety Wyborczej” prześcigali się
w przekonywaniu swych czytelników o konieczności
zwalczania faszyzmu i nazizmu w całej Europie, a już
zwłaszcza w Polsce. Nie był to jednak dla nich udany
rok. Nadarzył się bowiem Rafał Ziemkiewicz, który nie zawahał się obnażyć ich potwornej hipokryzji. Ziemkiewicz
pokazywał, że walkę z urojonym przez siebie polskim nacjonalizmem, faszyzmem czy nazizmem prowadzi ta sama
gazeta, która stała się zaciekłym obrońcą intensywnie
rozwijającego na Ukrainie, głównie dzięki Wiktorowi Juszczence i Julii Tymoszenko, ruchu neobanderowskiego.
Zwolennicy tego ruchu jawnie głoszą kult nacjonalistycznej
organizacji OUN-UPA, systematycznie odwołują się do
symboliki i ideologii faszystowskiej, oficjalnie gloryfikują
nazistów z SS Galizien oraz z wehrmachtowskich oddziałów Nachtigall i Roland, budują pomniki zbrodniarzom wojennym odpowiedzialnym za akty ludobójstwa dokonanego
ze szczególnym okrucieństwem na setkach tysięcy cywil-
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nej ludności polskiej, żydowskiej, ormiańskiej, romskiej,
a nawet ukraińskiej. Ziemkiewicz pisze:
[…] tu oto, proszę bardzo − mamy do czynienia z prawdziwym, a nie urojonym faszyzmem. Z rehabilitowaniem zbrodniczego nacjonalizmu, negowaniem pamięci o jego zbrodniach,
zakłamywaniem istoty arcyzbrodniczej ideologii. I jeszcze państwo polskie nie tylko pozostaje bezczynne, ale wspomaga to
dotacjami!
I co na to michnikowszczyzna? Nic… Chodzi wszak o nacjonalizm wrogi polskości i polskim patriotom. A więc sojuszniczy w walce z głównym wrogiem. A taki faszyzm, to proszę
12
bardzo, jak najbardziej, może być .

Zbrodniarze z UPA – dodajmy na marginesie – nie
przeszkadzają naszym dzielnym antyfaszystom, ponieważ wespół z aktywistami Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU), do której należał Szanowny Tatuś
Ojca Założyciela „Gazety Wyborczej” Ozjasz Szechter,
intensywnie pracowali nad zbożnym dziełem odrywania
części ziem polskich i przyłączania ich do Ukrainy.
Walcząc z polskim faszyzmem, publicyści „Wyborczej”
roztaczali wizje budowy społeczeństwa otwartego. Kierunek ten należałoby uznać za całkowicie słuszny, gdyby nie
pewna okoliczność. Zwrócił na nią uwagę cytowany tu już
uprzednio Jerzy Wasiukiewicz, tak oto charakteryzując
dążenia organizatorów Kolorowej Niepodległej:
Chcemy Polski wielokulturowej, deklarują organizatorzy tego lewicowo-homoseksualnego spędu. Tylko w tej ich „Polsce
wielokulturowej” jakoś nie ma miejsca na naszą rodzimą kulturę
i tradycję. Żaden chór kościelny śpiewający „Boże coś Polskę”
tam nie wystąpi. Bo rodzima kultura nie jest fajna. Fajna jest
„wielokulturowość”. A ponieważ Polska jakoś tak dziwnie stała
się państwem jednolitym narodowo, kulturowo to tę „wielokulturowość” trzeba nam będzie wprowadzić i uczyć nas tolerancji.
W podobnym stylu uczono nas tolerancji do innych kultur,
wyznań przed zaborami. Okazało się jednak, że byliśmy narodem niepodatnym na tę naukę i uparcie nietolerancyjnym, no to
w tym momencie nie zasługiwaliśmy na to, aby posiadać wła13
sne państwo .

IV.Korzyści płynące z upowszechniania zafałszowanego obrazu Marszu Niepodległości
Wykreowanie skrajnie wypaczonej wizji Marszu Niepodległości oraz skuteczne wdrukowanie jej w świadomość polskiego społeczeństwa stało się dla rozmaitych
grup interesów źródłem wielorakich korzyści:
1. Zmanipulowany przekaz medialny przede wszystkim przyniósł oczekiwane profity przeciwnikom Marszu.
Stał się dla nich ważnym narzędziem zohydzania Polakom Święta Narodowego oraz zniechęcania ich do sym14
boliki narodowej i patriotycznej .
2. Jednostronny obraz Marszu, obudowany powierzchownymi komentarzami publicystów prasowych oraz
różnego rodzaju gadających głów w telewizji, okazał się
bardzo korzystny dla policji. Traktując Marsz jako poligon
doświadczalny przed EURO 2012, mogła ona pozwolić
sobie na manifestację siły, a jednocześnie uzyskać legitymizację dla bezprawnego stosowania brutalnych środków przymusu bezpośredniego.
3. Nakreślenie fałszywego obrazu tego, co wydarzyło
się w czasie Święta Niepodległości, stało się pretekstem
do wystosowania przez część publicystów głównego nurtu żądań pod adresem prezydenta, premiera i parlamentarzystów, aby możliwie jak najszybciej wprowadzona
została większa ochrona prawna zawodu dziennikarskiego, Jak wynika z wypowiedzi prezesa Press Clubu Mar-
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cina Lewickiego, przygotowywany jest projekt ustawy,
zmierzającej do zapewnienia dziennikarzom takiej
ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicz15
nym . Jest to postulat słuszny. Trzeba wreszcie położyć
kres hipokryzji. Po co dalej udawać, że dziennikarz jest
czymś innym niż funkcjonariuszem administracji państwowej i samorządowej, pracującym w dziedzinie propagandy oraz gospodarowania informacją.
4. Przede wszystkim jednak upowszechnienie fałszywego obrazu Marszu Niepodległości okazało się korzystne dla administracji państwowej:
– Pozwoliło na podjęcie kroków zmierzających do
zwiększenia restrykcyjności ustawy o zgromadzeniach
publicznych;
– Poprzez zdyskredytowanie faszystowskich w swej
naturze idei niepodległościowych i patriotycznych przygotowało grunt do wystąpienia przez ministra Radka Sikorskiego na forum UE z projektem ograniczania naszej suwerenności państwowej jako ważnego narzędzia zwalczania ksenofobicznych postaw Polaków;
– Umożliwiło usprawiedliwienie zwiększanie wydatków na policję, a w szczególności na dozbrajanie jej
w sprzęt służący tłumieniu demonstracji.
Wszystko byłoby po myśli manipulatorów, gdyby nie
to, że coraz mniej Polaków daje się nabierać na ich gierki. W przyszłym więc roku znowu wielu Naszych Rodaków w Święto Niepodległości będzie szło nie z tęczowymi,
lecz z biało-czerwonymi flagami i będzie dawać wyraz
swemu przywiązaniu do tradycyjnych wartości patriotycznych i narodowych. Żywiąc taką nadzieję, wypadnie życzyć Wszystkim Polakom szczególnie udanego karnawału. Bo to być może ostatnia tego rodzaju zabawa w naszym kraju. Niewykluczone bowiem, że w świetle nowych
ustaw przygotowywanych przez Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego organizowanie karnawałów zostanie zakazane, jako że stanowią typ zgromadzeń, których
uczestnicy pojawiają się z zamaskowanymi twarzami.
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IMPRESJE Z PODRÓŻY DO POLSKI W 1977 ROKU
***

Wczoraj wieczorem przyszłam pogrążona w myślach
do domu ze spotkania z naszymi przyjaciółmi kręglowymi. Dwoje z naszego grona dokonało w ciągu ostatnich
tygodni wyjazdów za granicę i każdy z nich mógłby opowiedzieć innym wiele wrażeń. Jeden z nich o Bangkoku,
Singapurze i Australii, dokąd wyjechał z inicjatywy towarzyskiego spotkania klubu sportowego RFN (naturalnie
na koszt klubu); ta druga osoba z przeżytego dwutygodniowego pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
dokąd pojechała na własny koszt, by poznać kraj i znowu
spotkać ludzi, z którymi była związana krótką poprzednią
znajomością.
Ten pierwszy rozpoczął relacjonować swoje wrażenia: o taitańskich dziewczynach i historii dżunglowej,
z urozmaiconych lukullusowych zaproszeń, które łaskotały ucho i podniecały fantazje słuchających. Opisywanie
zakupów egzotycznych jedwabnych materiałów, kamieni
szlachetnych, opali i innych rzeczy, którymi można powiększyć i tak posiadany luksus, a które pozostawiają
udających zadowolenie słuchających w wewnętrznej zazdrości. To opowiadanie o podróży trwało bądź co bądź
do końca wieczoru kręglarskiego, a moje impresje, które
przeżyłam we wschodniej Europie, nie mogły być już
opowiedziane. A przy tym byłyby one z pewnością odpowiednie, by wywołać u słuchających prawdziwą
wdzięczność i zadowolenie ze standardu życiowego, który mogli po wojnie wypracować i nabyć.
Tak więc stałam z jednej strony pogrążona w myślach, z drugiej jednak uczyniłam to, co już częściej
chciałam, czyli napisać moje impresje, być może tylko dla
mnie, a może dla jednego albo drugiego z mojego otoczenia, który jest naprawdę szczerze zainteresowany,
a nie tylko z uprzejmości zainteresowanie zamarkuje.
Właściwie to nie jest nic sensacyjnego zapakować
swoje walizki, kupić bilet lotniczy i po 90 minutach przenieść miejsce przebywania z Kolonii do Warszawy. Ale to
wydaje się dla wielu nie być codziennością, gdyż przed
moim wyjazdem skonfrontowana zostałam z brakiem
zrozumienia, by czas i pieniądze zmarnować dla kraju
z bloku wschodniego i w ten sam sposób pytali mnie moi
polscy rozmówcy, czy moje inwestycje się w ogóle opłacają. Odpowiedziałam tam spontanicznie, że według
mnie pieniądze są nie tylko po to, aby dzięki nim zdobywać luksusy, ale że ja osobiście bardzo chętnie wydaję
na to, by zbierać doświadczenia zarówno negatywne jak
i pozytywne, które wynikają z bliskiego kontaktu z innymi
ludźmi i ich otoczeniem, a które nie są organizowane, ale
wynikają z różnych zbiegów okoliczności.
Facyt tej podróży został uprzedzony: na to, co ja
z tego wyjazdu zyskałam, nie było ani jednej za dużo
wydanej marki (DM). Są rzeczy, których nie da się przeliczyć na pieniądze.
1. Ludzie
Z rodziną, która mnie zaprosiła, czułam się przyjacielsko związana. Zostałam powitana na lotnisku z taką
serdecznością i z bukietem goździków, które w Polsce
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udekorowane są wstążeczkami, że nawet moi najbliżsi
krewni z pewnością nie sprawiliby mi większego zadowolenia z mojego przybycia. Kontrola celna nie miała miejsca, tylko deklaracja odnośnie posiadanych obcych walut
(dewiz). Potem przyszła próba znalezienia taksówki. Wydawało się, że właśnie kierowcy mieli wspólną przerwę,
ale po około 10 minutach oczekiwania zostaliśmy przewiezieni na ulicę Magiera nie mercedesem – czego nawet nie oczekiwałam. Mieszkanie, które miało być dla
mnie ogniskiem domowym w ciągu dwóch tygodni, znajduje się w nowym bloku, którego strona tylna wygląda
przyjemniej aniżeli strona frontowa z klatką schodową.
Ładne, zadbane i przyjemne małe mieszkanko powitało
mnie, a własny mały pokoik z balkonem miał być moim
królestwem. Po wspólnej kolacji z Barbarą i jej Matką
udałam się na spoczynek po podróży i aby przygotować
się na następne dni, które chciałam w pełni wypełnić,
a które to moi przyjaciele zaproponowali tak obszernie
w odwiedziny i imprezy.
Poznałam podczas tego programu polskich ludzi
w różnym wieku, którzy byli na wyższym poziomie intelektualnym. Żyją oni na przydzielonej im powierzchni
mieszkalnej w ich milionowym mieście bardziej lub mniej
razem zacieśnieni, dzielą ze sobą pomieszczenia do zamieszkania, spania, gotowania i studiowania oraz tłoczą
to, czego nie mogą schować w szafach, do kartonów.
(Mieszkańcy wsi nie mają ograniczonej powierzchni
mieszkalnej). Po tym wszystkim miałam złe odczucia, że
kilkoro z tych osób widziało moje przeogromne mieszkanie bez najmniejszego śladu zazdrości, które mogłabym
u nich wyczuć.
Rozmowy między nami odbywały się po angielsku
albo francusku, od czasu do czasu mogłam znaleźć partnera mówiącego po niemiecku. Nieustannie byłam jednak zmuszona wnikać do polskiego języka, aby zrozumieć, jaki to był najbardziej możliwy sens rozmowy. Dyskusje były na różne tematy. Rodzina ta uważała mnie za
„ambasadora” jej zbiegłego na zachód syna, brata,
szwagra albo kuzyna. Widzieli oni najpierw we mnie
pewną jego część, która powróciła i dlatego też powtarzały się na początku prawie wszystkie rozmowy na temat tej nieobecnej osoby w rodzinie, o jego sytuacji, jego
problemach i tego, co on dla rodziny znaczy, jak się oni
wszyscy o niego martwią i jak im jego brakuje. Ponieważ
jednak moja rodzina powiązana jest z jego losem, musiałam naturalnie więcej i więcej opowiedzieć: dlaczego,
z jakiego powodu i do jakiego stopnia pomogliśmy tak intensywnie uciekinierowi polskiemu. Dlatego byłam zmuszona opowiedzieć coraz więcej o sposobie myślenia
mojej rodziny, o mojej osobistej gotowości do stuprocentowej pomocy bez względu na narodowość człowieka
i że po tym wszystkim rozwinęła się ta znajomość do
przyjacielskich stosunków między nami. A jako ostatnia
konsekwencja tego była chęć odbycia podróży, która
obok tego, co ja osobiście miałam nadzieję przeżyć, być
może jeszcze więcej przynieść mogła zrozumienia dla
wszystkich stron.
I potem spostrzegłam naraz podziw tych polskich ludzi, którzy nie mogli wprost pojąć, że przybyła z RFN
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jedna, samotnie podróżująca kobieta, która nie znalazła
się z towarzystwem w międzynarodowym, luksusowym
hotelu, lecz przybyła do jakiejś rodziny, tam mieszkała
i spędziła z miejscowymi dzień i noc, gdzie się z nimi dobrze czuła, szukała intensywnego kontaktu, wszystkim
była zainteresowana, co się zdarzyło i która była
wdzięczna za serdeczność, z którą była tam przyjęta.
Znalazłam później wyjaśnienie tego zdziwienia,
a mianowicie wówczas, gdy szłam z tą rodziną albo sama po mieście i co krok znajdowałam informacje przypominające straszne przeżycia, które temu narodowi zostały zadane przez hitlerowców. Ta pamięć była po wojnie przypuszczalnie celowo podtrzymywana w umysłach
ludzkich, ponieważ była ona pomocna w polityce Stalina.
To idzie w parze z mentalnością słowiańskiego narodu,
który zwraca się z wielkim wewnętrznym odczuciem do
innych ludzi oraz że przeszłość nie mogła być jeszcze
przezwyciężona. Kiedy pojedynczy obywatel tego państwa miałby możliwość i wolność, by swój poziom życiowy wyrównać do naszego poziomu, wówczas mogłyby
być choć w części te resentymenty zmniejszone. Co
prawda nie jestem tego pewna, ale to mogłoby się stać.
Tak zrozumiałam więc stopniowo zdziwienie, że ludziom, u których wspomnienia wojenne tak bardzo są
zakorzenione negatywnie w pamięci, trudno było zrozumieć, że właśnie byli Niemcy, którzy pomogli ich synowi
i pokazali się z całkowicie innej strony, aniżeli te osoby
noszące stalowe hełmy w tamtych dawniejszych czasach.
2. Miasto Warszawa,
które było całkowicie zburzone; według wersji polskiej
celowo zrównane z ziemią przez Niemców – zaś według
niemieckiego przedstawienia jako nieszczęśliwa ofiara
ogólnych, zwykłych działań wojennych. Kiedy widziałam
wiele zdjęć miasta Warszawy z 1944/45 roku, doszło do
mnie zwątpienie, czy takie straszne zniszczenie mogło
być normalnym efektem wojny. Uwagi na celowe zniszczenie Drezdna i innych miast przez aliantów cisną się
naturalnie do mózgu, nie zmienia jednak to faktów, że tutaj ludzie, budowle, zabytki, kult i kultura zamienione były
w gruzy i popiół, dla którego twierdzenie o „ogólnych
strasznych konsekwencjach wojny” jako wytłumaczenie
wydają się mnie za słabe. I to dotyczy wszystkich narodów, które mylą walkę podczas wojny o ojczyznę i rodzinę z dążeniem do uzyskania władzy i przeżycia za każdą
cenę i które tolerują, że z żołnierzy powstają bestie i kiedy technika nadużyta jest do mordowania i zabijania.
Stałam więc nagle w tym mieście, które zostało
zmiecione z powierzchni ziemi przez moich rodaków,
a które po 30 latach takie fantastyczne, wielkie wrażenie
wywiera i nie widzi się żadnych ruin, z których to miasto
zostało odbudowane. Poznałam polskich ludzi, którym
wierzę, że to była wola tego ludu, aby przeciwko dążeniu
Stalina odbudować to miasto, by wyglądało tak jak dawniej, by pozostało punktem centralnym Polaków na całym
świecie jako stolica tego narodu, który tak był rozrywany
na przestrzeni historii. Być może są oni przez to dzisiaj
wstrzemięźliwi z tym co mogli osiągnąć osobiście po 30
latach, z tą małą ilością metrów kwadratowych mieszkań,
bo dali pierwszeństwo swojemu miastu. A więc idą oni teraz ze mną dumni po tym mieście, które odbudowali tak
wiernie jak wyglądało w przeszłości, przy czym pomocne
w tym były obrazy Canaletto, o czym nie można było
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przypuszczać przed setkami lat, kiedy te obrazy zostały
namalowane.
Poznałam to miasto i polubiłam zarazem, i to zarówno starówkę jak i nowe miasto. Jest to miasto, które żyje,
żyje z jego własnymi mieszkańcami, prawie bez turystów
albo oni nie wpadają w oczy. Tak więc i ja nie wywoływałam zainteresowania. To lubię, gdy po prostu mogę iść
i oglądać i nie być obserwowaną przez innych.
Ludzie zamieszkują i posiadają to miasto, zaludniają
miasto i trawniki. Jeszcze w późnych godzinach wieczornych znajdują się mieszkańcy na ulicach, teatry i koncerty są dobrze odwiedzane, a tramwaje i autobusy gęsto
zapełnione.
Kto ma szczęście i cierpliwość, może dać się zawieźć
taksówką, jednak najwięcej spotyka się ludzi w miejskich
środkach transportowych, tym bardziej, że kursują one
w przeciwieństwie do Krefeld bardzo często i dzięki temu
nigdy nie trzeba długo czekać na przystanku, a za jeden
złoty można przejechać tramwajem z jednego końca
miasta do drugiego.
Najwięcej ludzi widziałam podczas procesji Bożego
Ciała, która jest tradycją, a której żadne socjalistyczne
rządy nie mogą zabrać temu narodowi. Były te masy
ludzkie, które towarzyszyły Najświętszemu Sakramentowi
i kardynałowi Wyszyńskiemu jako pobożni chrześcijanie?
Były te chorągwie z przeszłości, te symbole, te stroje ludowe dla uczczenia honoru kochanego Boga wyciągnięte? Moje przypuszczenia pokrywają się dokładnie z wyjaśnieniem moich polskich przyjaciół, którzy widzą właśnie tę procesję prawie jako demonstrację i że reżym tego nigdy by nie osiągnął, by w tej dziedzinie coś zmienić.
Dla tego narodu istnieją źródła siły i one tworzą wał
przed totalnym przerolowaniem przez reżym socjalistyczny. Monotonna melodia najstarszej polskiej pieśni
religijnej śpiewana godzinami brzmiała mi jeszcze długo
w uszach.
3. Skutki reżymu
Obcego rozmówcy nie spotyka się od razu. Trzeba
nawiązać rozmowę z miejscowym. Po tym można się
dowiedzieć o średnich zarobkach i godzinach pracy, które trzeba przepracować, by móc nabyć sukienkę, garnitur, luksusowy artykuł, dywan czy mebel. Zachodni robotnik nie wie, jak on ma dobrze i jego krzyki odnośnie
socjalnej sprawiedliwości pasowałyby lepiej w ustach
wschodniego kolegi. Oni krzyczą rzadko, ostatnio w Radomiu, a cały naród był solidarny z nimi. Rzadki krzyk
będzie dlatego usłyszany. U nas już się do tego przyzwyczajono. Że się w Polsce coś musi zmienić, jest dla
tych ludzi jasne. Być może nie są oni zbyt radykalni, aby
osiągnąć to siłą, być może jest jeszcze Rosjanin za silny.
To jest nie do zrozumienia, że taki kraj, który mógłby
być samowystarczalny, jest wyzyskiwany przez rosyjską
stronę, jak jego gospodarka jest prowadzona za lejce, jak
eksport i import zależny jest od Rosji, jak ten kraj jeszcze
dzisiaj jest znowu eksploatowany.
Być może doczekam w następnych dwóch latach, jak
mnie przepowiadano, że zmiana sytuacji w najbliższym
czasie jest nieunikniona. Pytam się tylko, kto da ten impuls, skąd ta inicjatywa, kto nie ma żadnego lęku? Jak
długo kobiety stoją cierpliwie godzinami w kolejce przed
sklepami mięsnymi aby kupić kawałek mięsa, jak długo w
dobrych hotelach i restauracjach będą serwowane potrawy mięsne, których cena jest dla Polaków wygórowa-
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na, ponieważ cena za menu przy średnim zarobku miesięcznym 3000 złotych jest do zapłacenia tylko poprzez
wymianę dewiz. I jak długo się nikt nie broni, że oprócz
koniecznych do życia produktów jak chleb, mleko i dach
nad głową, a wszystko inne jest do nabycia tylko poprzez
wielkie finansowe środki, tak długo nie widzę żadnego
początku zmiany. Ale być może nie doceniam mentalności słowiańskiej i ich powolnego i rozsądnego sposobu
bycia, aniżeli nieprzemyślane, rewolucyjne pociągnięcia,
które nic nie przynoszą. Tak jak u nas w RFN dzień pamięci 17 lipca, dla którego prawie nikt nie ma zrozumienia. Być może są też ci nieliczni, którzy chcieliby coś
zmienić, ale nie widzą żadnej możliwości, którzy rezygnując, odwracają się od tego kraju i szukają swojego
szczęścia gdzieś indziej. Na Zachodzie znajdują oni częściowo zrozumienie, lecz przez własnych rodaków będą
za brak patriotyzmu gwałtownie krytykowani.
Na wsi żyje chłop znowu na swojej ziemi, a właściciel
plantacji owocowej w małym miasteczku niedaleko Warszawy może stać się milionerem. On nie życzy sobie
przypuszczalnie żadnych zmian. Tylko kiedy chce on podróżować po świecie i po otrzymaniu przyzwolonych 120
dolarów dewiz nie będzie mógł kupić na czarnym rynku
dodatkowych dewiz, to być może zgodziłby się z chęcią
na zmianę stosunków.
Przemysł jest zaopatrywany surowcami naturalnymi
ze wschodu. Nowoczesne maszyny zostały sprowadzone
za drogie kredyty. Są one prawie martwym kapitałem,
ponieważ produkcja nie wystarcza, by amortyzować ich
zakup, nie mówiąc już o uzyskaniu zysków. „Wielki Brat”
nie odpuści rosyjskich kredytów swoim kochanym polskim dzieciom. Niech oni się tam gospodarują do zniszczenia. Słaby system gospodarczy jest im na rękę i nie
stanowi nigdy niebezpiecznej konkurencji. Wielkie jest
życzenie posiadania dewiz. To powoduje, że eksport odbywa się z niekorzyścią dla własnego społeczeństwa. To
życzenie jest jeszcze potęgowane przez tych, którzy poza przydzielonymi dewizami i wyjazdami służbowymi
i urlopowymi mogą pozwolić sobie na dodatkowy zakup
dewiz, a przez to jeszcze bardziej uatrakcyjnić sobie pobyt za granicą. Chęć posiadania dewiz mają również potencjalni kupcy samochodu. Za 130.000 złotych mogliby
po roku oczekiwania zakupić jakiś samochód produkowany w którymś z krajów wschodnioeuropejskich. Za dewizy byłoby to możliwe dokonać w ciągu jednego tygodnia
i nikt nie pyta o pochodzenie tych obcych pieniędzy.
Obowiązkowa wymiana po 30 DM za każdy dzień
pobytu dała mi 5.460 złotych, czyli prawie dwie średnie
pensje miesięczne. Za tę kwotę mogłabym przenocować
10 nocy w dobrym hotelu ze śniadaniem, ponieważ zachodni turyści muszą płacić za hotel trzykrotnie więcej
aniżeli miejscowe społeczeństwo. Za własne wyżywienie
i dodatkowe wydatki byłabym zmuszona albo wymienić
regularnie w banku 1 DM na14 złotych albo na czarno za
1 DM 30 złotych. Ponieważ jednak mieszkałam prywatnie
u tej rodziny, więc żyłam tam bardzo korzystnie, a po
wymianie 200 DM na czarnym rynku byłam bogatą osobą, która dla siebie i innych mogła bardzo korzystnie zapłacić za jedzenie w restauracji.
Kiedy pewien biznesmen wyjaśnił mi spontanicznie
w pociągu do Krakowa, że reżym jego kraju prowadzi
błędną politykę w przypadku finansowania i powiększania hoteli przez obcokrajowych turystów, byłam z nim tego samego zdania.
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4. Miasto Kraków
Nareszcie więc zobaczyłam tajemniczą stolicę Polski,
stare godne miasto królewskie, które prawie nie zostało
zburzone, z jego budowlanymi pomnikami pozostawia
niezapomniane wrażenie. Pociąg zawiózł mnie tam
w ciągu 4 ½ godzin po 360 km, a więc po długim czasie
jak na tę stosunkowo małą odległość, tym bardziej, że był
to według rozkładu jazdy pociąg ekspresowy.
Wykorzystałam jeden cały dzień, który otrzymałam
w programie do dyspozycji, by samotnie to zobaczyć, do
czego się trochę przygotowałam z lektury. Najpierw
ustawiłam się w nieskończenie długiej kolejce na Wawel
otoczona naprawdę cierpliwie czekających Polakami,
którzy podobnie jak ja chcieli nabyć bilet wstępu przy jedynej kasie. W pewnym momencie doszły do moich uszu
fragmenty niemieckiej mowy, trochę saksońskiej melodii.
Zagadnęłam tę parę małżeńską; zareagowano bardzo
uprzejmie i postanowiliśmy razem we trójkę zdobyć ten
wielki zamek, ponieważ wszyscy przewodnicy mówiący
po niemiecku byli od dwóch dni już całkowicie wynajęci.
Wawel warto zwiedzać w każdym przypadku jak również katedrę z jej grobami królewskimi. O tym jest wiele
napisane i ja również posiadam jeden tom albumowej
książki, z której mogę się wiele dowiedzieć. A więc jakie
impresje tutaj? – To było wspólne spotkanie z grupą
starszych osób, które posiadały fachowego przewodnika,
który oprowadzał po wszystkich komnatach. Jemu było
ze strony przełożonych zabronione na własną rękę nas,
troje po niemiecku mówiących osób, dołączyć do swojej
grupy, pomimo jego objaśnień właśnie w języku niemieckim. Osoby, które on oprowadzał, były Rumunami pochodzenia niemieckiego, którzy spontanicznie stanęli po
naszej stronie i zaprosili do ich środka, by jako goście
towarzyszyć im w zwiedzaniu zamku, gdyż „kto mówi po
niemiecku – ten jest Niemcem”. I tak więc szliśmy razem
z nimi po polskim zamku: dwie osoby z NRD, jedna
z RFN i około 15 starszych osób z Rumunii. To mnie
bardzo wzruszyło, kiedy usłyszałam zdanie, że my przecież wszyscy jesteśmy Niemcami.
Całe miasto pozwoliłam sobie pokazać dzięki jednemu studentowi historii sztuki, który za 20 DM czynił
wszystko, by nie tylko pokazać to co zwykle pokazuje się
wycieczkowiczom, ale jeszcze więcej specjalnie pięknych
i małych rzeczy. Późnym popołudniem spostrzegłam, że
nie byłam nawet na obiedzie, ale co to robi za różnicę?
U pewnej rodziny w Nowej Hucie przygotowano bardzo obfitą kolację, wszystko zapłacone dewizami. Gośćmi byli oprócz Pani St. i mnie pewien docent z NRD –
wreszcie ktoś, kto się cieszył, że może wyczerpująco porozmawiać po niemiecku, a który również się cieszył
z dobrego jedzenia. Mieliśmy jeszcze okazję do wyczerpujących rozmów następnego dnia podczas przejażdżki
statkiem po Wiśle i dowiedziałam się o momentalnej sytuacji w NRD z punktu widzenia tego akademika, który
otrzymał mały przydział dewiz na ten służbowy wyjazd
i później dał się chętnie zaprosić, by razem ze mną
i z moimi polskimi znajomymi coś zjeść za „moje złotówki”, jak to sformułowałam. W Krakowie znajduje się poza
starymi docenianymi zabytkami nowoczesne miasto Nowa Huta, idea Stalina, który zbrataniu chciał stworzyć
zaporę, kiedy na najlepszej glebie, którą posiada ten kraj
w okolicy, stworzył hutę, pomimo niemożliwości wykorzystania tam znajdujących się w pobliżu rud żelaznych. Ojczulek Stalin chciał tę hutę zaopatrywać z Rosji, co czy-
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nili po tej myśli jego następcy z takim sukcesem, że w rejonie Katowic, gdzie w pobliżu znajdują się złoża naturalne, chcą wybudować hutę.
Inną jeszcze błędną spekulację musiał ponieść Rosjanin: robotnicy, którzy zostali tutaj przesiedleni, nie
zmienili Krakowa w miasto robotnicze, a nawet stali się
sami jego obywatelami. Nawiasem mówiąc, spotkałam w
tych okolicach całą masę turystów. Przybyli oni licznymi
autobusami i przeprowadzali swój program. Kiedy posiadali twardą walutę, zapełniali oni hotele i pozostawali
dłużej aniżeli jedną noc.
Po dwóch tygodniach powróciłam do Republiki Federalnej Niemiec, do portu lotniczego w Warszawie towarzyszyło mi czworo kochanych polskich przyjaciół między
25 a 72 rokiem życia. Byłam zdenerwowana, ponieważ
skomplikowany program odprawy i nieznajomość języka
polskiego zamęczyły moje nerwy. Nie mogłabym jednak
i w innych warunkach wiele powiedzieć, gdyż byłam przytłoczona sympatią okazywaną przez te osoby, które teraz
opuszczałam.
Kiedy po długim, samotnym oczekiwaniu w środku
obcojęzycznej masy ludzkiej kierowałam się drogą do
samolotu, wiedziałam, że moi przyjaciele stoją gdzieś na
tarasie lotniskowym. Wzięłam kwiaty, które jeszcze
w ostatniej chwili wciśnięto mi do rąk i kiwano, kiwano,
kiwano, a potem nie mogłam prawie nic widzieć, gdyż
utrudniały to cisnące się do oczu łzy.
„Niech pani nie zapomni, że ma Pani przyjaciół
w Polsce”, to były ostatnie słowa, którymi mnie pożegnano i były to słowa, które wypowiedziane zostały przez Polaka po niemiecku. Te impresje być może można odczuć,
jednak zebrać je w słowa nie można.
Tłumaczył z języka niemieckiego Witold Bohdan Stański

Od tłumacza:

jednak w takie przedstawianie Zachodu nie musieliśmy wierzyć,
gdyż nasi rodzice czy dziadkowie znali kapitalizm, który panował w Polsce przed II wojną światową i informowali nas o rzeczywistych zaletach takiego systemu. Oprócz tego słuchaliśmy
Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki czy BBC, a więc i z tej
strony poznawaliśmy prawdę.
Gorzej jednak wyglądała propaganda kapitalistyczna, którą
byli zasypywani mieszkańcy Europy Zachodniej, Ameryki czy
Australii. Dlatego też ludzie systemu kapitalistycznego mieli
przez kilkadziesiąt lat wrogie i całkowicie niesłuszne przekonanie o stosunkach panujących w krajach tzw. demokracji ludowej. Stąd też było trudniejsze przezwyciężenie resentymentów
i niewłaściwego traktowania mieszkańców Europy Wschodniej
nie tylko przez Niemców, ale też Francuzów i mieszkańców innych krajów kapitalistycznych.
Poznając w 1967 roku Zachód, postanowiłem walczyć
o prawdziwe przedstawianie go przez propagandę komunistyczną, zaś po ucieczce z PRL w 1971 wpłynąć na Niemców
i poprawić stosunki między naszymi dwoma narodami.
Aby to uczynić, nie wystarczą rozmowy i spotkania między
najwyższymi politykami, ale należy nawiązać wzajemny kontakt
mieszkańców i konieczne jest odwiedzanie naszych krajów.
Dlatego też skłaniałem od kilkudziesięciu lat moich niemieckich
znajomych i przyjaciół, by na własne oczy poznawali Polskę i jej
mieszkańców. Mieszkali oni wówczas u mojej Matki albo Siostry, ja również towarzyszyłem i towarzyszę przez kilka dni
Niemcom w zwiedzaniu Polski.
W 1977 roku udało mi się przekonać żonę dyrektora największego wówczas koncernu energetycznego do wyjazdu do
Polski, która po powrocie napisała impresje z dwutygodniowego
kontaktu z Polską i Polakami. Ponieważ wiele z jej zdań jest
jeszcze dzisiaj aktualne, postanowiłem przesłać Państwu ten
niemiecki tekst i jego tłumaczenie na język polski.
Zarówno autorka impresji jak i ja jako tłumacz jesteśmy idealistami, którzy dla dobra sprawy nie żądają honorarium w przypadku rozpowszechnienia naszych myśli zarówno na stronach internetowych czy ewentualnie w gazetach lub czasopismach. Dlatego też prosimy Szanownych Państwa o dalsze przesyłanie tego
maila i ewentualne wykorzystanie przez Redakcje.

*

Z poważaniem

Szanowni Państwo,
od 44 lat staram się w różny sposób poprawić stosunki
między Niemcami i Polakami. Propaganda komunistyczna
przyczyniała się do kłamliwego przedstawiania kapitalizmu,

Witold Stański
Krefeld, 25 VI 2010

£

¢ Krzysztof Kołtun

WOŁYŃSKI POMNIK W CHEŁMIE
17 września 2011 r. w południe w Alei Marszałka Józefa
Piłsudskiego, przy Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Chełmie, odbyły się patriotyczne uroczystości
poświęcenia pomnika. Mszę świętą celebrowali ks. bp
Józef Wróbel z Lublina i ks. bp Marcjan Trofimiak z Łucka z licznie zgromadzonym duchowieństwem Ziemi Nadbużańskiej. Śpiewał męski chór z parafii Rozesłania św.
Apostołów w Chełmie pod dyrekcją Romualda Turowskiego oraz solistka Filharmonii Narodowej w Warszawie,
sopranistka Agata Marcewicz-Szymańska.
Pomnik z granitu dłuta artysty rzeźbiarza Witolda Marcewicza z Bełżyc Pieta Wołyńska przedstawia Matkę wynosząca z płonącego domu martwego chłopca. Pod jej
nogami – siekiera, narzędzie mordu Polaków. Na cokole
umieszczony jest przedwojenny Herb Województwa Wołyńskiego, przedstawiający krzyż maltański z orłem piastowskim na jego tle. Poniżej wyryty napis o treści:
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Jeżeli my zapomnimy o Nich, Ty Boże zapomnij o nas.
Pamięci Polaków, pomordowanych na Kresach Wschodnich
ofiar ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów – członków
OUN-UPA w latach 1943-1945 oraz tych braci Ukraińców,
którzy za ratowanie Polaków zapłacili cenę najwyższą.
Chełm, 17 września 2011 r. Rodacy.

W uroczystości uczestniczyła orkiestra i Kompania
Honorowa Wojska Polskiego, liczne poczty sztandarowe, harcerze, Kresowianie z rodzinami z całej Polski i licznie mieszkańcy
Chełma. Po poświęceniu
pomnika szedł długi orszak
z wieńcami rządowymi,
miejskimi i kresowymi –
z poszczególnych stanów
i środowisk. Powiewały biało-czerwone szarfy, wypisane pamięcią i łzami potomnych. Hołd sztandarów
przed Pietę Wołyńską prowadził mjr Włodzimierz

Wowa Brodecki – chełmianin, aktor Teatru Starego
w Krakowie.
Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” z Chełma z Prezesem Stanisławem Senkowskim uwieńczyło hołd narodowej pamięci budową pomnika – w mieście, gdzie dotąd
żyją setki świadków wołyńskiego ludobójstwa. Towarzyszyło temu przedsięwzięciu wiele stowarzyszeń i wierni
Kresowianie.
Oprawę słowną uroczystości z autorską – wołyńską
poezją prowadził Krzysztof Kołtun. Słoneczna, wrześniowa sobota zapisała w wielu sercach wydarzenie historyczne, jakie dotąd nie miało miejsca w Chełmie. Stańcie
i Wy do Apelu Pamięci – przed Wołyńską Pietą!
A o zmroku, nad skwerem pełnym ludzi, celebrujących
dzień i wydarzenie – zakrzyczały żurawie. Siwym sznurkiem, z wołyńskich łęgów ciągnęły nad wieżami miasta,
niosąc odwieczną żurawią pieśń –
kre, kre, kre
w cudzej Ziemi umrę…

Patrzącym w niebo przypominała się wołyńska dumka:
Ponad Górą trakt w nieznajomy świat
– wypisali krzyż na niebie, żurawie we mgłach…
Foto: Waldemar Kołodziejczyk
http://www.rymacze.pl/pomnikwolynski.html

£

¢ Monika Bayer-Smykowska

III PIELGRZYMKA PODHAJECKA
W dniach 17-22 czerwca 2011 roku odbyła się III
Pielgrzymka Podhajecka zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej. Patronat honorowy
nad pielgrzymką sprawował Konsul Generalny RP we
Lwowie.
Na Ziemi Podhajeckiej pielgrzymce towarzyszyła red.
Grażyna Orłowska-Sondej przygotowująca relację dla
„Studia Wschód” TVP Wrocław, reporter Oławskiej Telewizji Kablowej – Pan Zbigniew Pryjda oraz redaktor Mirosław Rowicki z „Kuriera Galicyjskiego”.
W pielgrzymce wzięło udział ok. 140 osób z całej
Polski. Byli też uczestnicy mieszkający obecnie w Australii, Kanadzie, Niemczech i Szwecji.
W piątek 17 czerwca
autokary pielgrzymkowe wyruszyły z Wrocławia,
Brzegu i Oławy, kierując się drogą A4 na wschód, po
drodze zabierając kolejnych uczestników pielgrzymki.
Trasą przez Kraków, Tarnów, Rzeszów i Przemyśl dotarliśmy o północy na przejście graniczne z Ukrainą w Medyce. Po trzygodzinnym załatwianiu formalności autokary
wjechały wreszcie na Ukrainę – teren naszego dawnego
woj. lwowskiego.
Sobota – 18 czerwca
Pierwszy przystanek to Brzeżany, dokąd dojechaliśmy
ok. godz. 9.00 czasu miejscowego. Brzeżany to dawne
miasto powiatowe woj. tarnopolskiego. Obecnie jest to małe miasteczko oraz siedziba parafii rzymsko-katolickiej, do
której należą też Podhajce – cel naszej wyprawy.

98

Kościół brzeżański w rusztowaniach, wnętrze skromne, ale uporządkowane, pachnące jeszcze farbami.
Wszędzie widać starania, żeby zarówno kościół jak i jego
otoczenie odzyskało dawny blask. W Brzeżanach przywitał nas miejscowy proboszcz – ksiądz Andrzej Remineć,
tutaj też wysiadł ks. kanonik Stanisław Draguła – kapelan
podhajeckiej pielgrzymki, który na czas jej trwania zamieszkał w gościnie u brzeżańskiego proboszcza.
Z Brzeżan pojechaliśmy dalej na południowy wschód,
do celu naszej wyprawy – Podhajec, do których dotarliśmy ok. godz. 10.00. W Podhajcach i na jego przedmieściach, u gościnnych miejscowych gospodarzy, rozlokowali się uczestnicy pielgrzymki. O 12.00 – zbiórka przy
kościele św. Trójcy, gdzie czekał na chętnych autokar do
Białokrynicy.
Sobota – to dzień poświęcony tej właśnie miejscowości, położonej kilka kilometrów od Podhajec. O godz.
13.00 w Białokrynicy, przed dawnym kościołem pw. św.
Piotra i Pawła, a obecnie grekokatolickiej cerkwi pw. św.
Paraskewii przywitał uczestników pielgrzymki białokrynicki proboszcz – ks. Vołodymir Łytvyniv. Dziewczęta
ubrane w ludowe stroje wręczyły na ręce prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej – P. Ryszarda
Wojciechowskiego i ks. Kanonika Stanisława Draguły
powitalny korowaj.
Następnie w cerkwi odbyło się ekumeniczne nabożeństwo pod przewodnictwem miejscowego proboszcza
i naszego pielgrzymkowego ks. kapelana. W czasie nabożeństwa śpiewał zespół ludowy z Polski – „Radzowiczanie”. Wzruszające było wspólne odśpiewanie pieśni
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My chcemy Boga: my, goście z Polski, śpiewaliśmy ją po
polsku, a obecni mieszkańcy Białokrynicy – po ukraińsku.
Dawny kościół, a obecna cerkiew, poruszał swoim wnętrzem, gdzie z ołtarza głównego spoglądała na nas Maryja ze swojego częstochowskiego wizerunku, umieszczonego w tym miejscu jeszcze przed I wojną światową.
Po nabożeństwie wyruszyliśmy wszyscy z procesją
na białokrynicki cmentarz. Wspólnie modliliśmy się za
zmarłych tutaj spoczywających. Został też poświęcony
odnowiony grobowiec rodziny Różnickich – rodzina ta od
pokoleń mieszkała w Białokrynicy, aż do 1946 roku.
Po południu w białokrynickim Domu Ludowym odbyła
się część artystyczna. Wystąpił miejscowy żeński zespół
ludowy pod kier. Hanny z Biłanów Sztogryn. Ukraińskie
pieśni śpiewane na głosy brzmiały pięknie i wzruszająco.
Następnie wystąpił zespół „Radzowiczanie” z GOK Dziadowa Kłoda pod Sycowem, pow. Oleśnica. Publiczność
wyraźnie się ożywiła, śpiewała refreny oraz te z piosenek, które są powszechnie znane. Wzruszające było wykonanie przez ten zespół pieśni O gwiazdo Podola z tekstem napisanym przez P. Ryszarda Wojciechowskiego.
Niedziela 19 czerwca – święto św. Trójcy – to
dzień poświęcony Podhajcom.
O godzinie 11.00 spotkaliśmy się w kilkanaście osób
na podhajeckim cmentarzu rzymsko-katolickim, gdzie
każdy z obecnych pomodlił się za dusze pochowanych
tutaj rodaków.
Przed mszą św. otwarty był kościół pw. św. Trójcy.
Ta wspaniała świątynia, pomimo tego że jest poważnie
zrujnowana, nadal robi ogromne wrażenie. Wielu z nas –
pielgrzymów z Polski, ze skupieniem zwiedzało wnętrze
kościoła, myśląc o swoich przodkach, którzy tutaj byli
chrzczeni, zawierali śluby oraz o tych, którzy stąd rozpoczynali swoją ostatnią, ziemską wędrówkę.
O godz. 12.00, na placu przed kościołem pw. św.
Trójcy, rozpoczęła się uroczysta msza św., której przewodniczył biskup lwowski – ks. Leon Mały. Mszę św.
współkoncelebrowali: ks. Andrzej Remineć – proboszcz
z Brzeżan, ks. Stanisław Draguła – kapelan III Pielgrzymki
Podhajeckiej, ks. Adam Kruczyński – Werbista – misjonarz
obecnie pracujący w Nowej Uszycy na Ukrainie. Obecni
byli też miejscowi księża grekokatoliccy: ks. Mykoła Mydlak – proboszcz parafii Podhajce-Stare Miasto i ks. Igor
Komarnyckij – proboszcz parafii Podhajce-Silce.
W uroczystej mszy św. wzięli udział: przedstawiciele
Konsulatu Generalnego RP we Lwowie: V-ce Konsul
P. Bartosz Rogalski i V-ce Konsul P. Anna Koziejowska
oraz miejscowe władze w osobach Przewodniczącej Rady Rejonu – P. Iriny Baran i Mer Podhajec – P. Tatyany
Levkovych. Oprawę muzyczną odpustowej mszy św.
przygotował polski zespół „Radzowiczanie”, zaś Liturgię
Słowa – miejscowa młodzież.
Msza św. zgromadziła nie tylko uczestników III Pielgrzymki Podhajeckiej, ale też licznie przybyłych mieszkańców Podhajec. Ponieważ od dłuższego czasu słychać
było pomruki zapowiadającej się w ten sposób burzy, ks.
proboszcz Andrzej Remineć zdecydował o przeniesieniu
wszystkich powitań, przemówień i homilii na czas po zakończeniu mszy św. – do wyremontowanej kaplicy Zofii
z Zamiechowa. Nawałnica nadciągnęła w czasie czytania
Ewangelii i nie pozwoliła nam w skupieniu wysłuchać
Słowa Bożego. Lało jak z cebra, toteż uczestniczący we
mszy św. chronili się pod parasolami, a ponieważ i ołtarz
był ustawiony pod gołym niebem – ksiądz biskup poprosił

ROK XXI, NR 11-12 (164-165) 2011.

kilka osób o osłonięcie ołtarza parasolkami. Po mszy św.
spotkaliśmy się wszyscy w przykościelnej kaplicy. Teraz
dopiero brzeżański proboszcz przywitał księdza biskupa
i przybyłych na uroczystość gości. Tutaj też wysłuchaliśmy homilii księdza biskupa. Niezwykle miłym akcentem
tej nietypowo przebiegającej i burzliwej mszy św. było
podarowanie ozdobnego ornatu dla kościoła w Podhajcach przez PP. Alicję i Bolesława Kussów.
Następnie udaliśmy się na plac położony przy kościele, gdzie znajduje się pomnik Adama Mickiewicza,
wzniesiony przez podhajczan w 1898 roku – w setną
rocznicę urodzin wieszcza. Pomnik ten został wiosną tego roku odrestaurowany staraniem i z funduszy P. Henryka Pękalskiego, dawnego mieszkańca Podhajec, pełniącego obecnie funkcję v-ce prezesa TMZP.
W czasie uroczystości odsłonięcia odnowionego pomnika wiersz swój – Odę do mowy kresowej – recytował
Leszek Długosz, artysta „Piwnicy pod Baranami”, a ks.
Adam Kruczyński wyrecytował (z pamięci!) fragment Pana Tadeusza – Koncert Jankiela. Odsłonięcia pomnika
dokonali: P. Henryk Pękalski, ks. biskup Leon Mały, Konsul P. Bartosz Rogalski, Przewodnicząca Rady Rejonu –
P. Irina Baran oraz Mer Podhajec – P. Tatyana Levkovych.
Po południu w Domu Ludowym w Podhajcach odbyła
się część artystyczna. Wystąpili soliści z sekcji śpiewu
działającej przy Domu Ludowym w Podhajcach oraz
nasz polski zespół „Radzowiczanie”.
Poniedziałek 20 czerwca – wyprawa do Śniatynia
i Kołomyi na Pokuciu.
Śniatyń – małe miasteczko położone w czasach II RP
na granicy z Rumunią.
W śniatyńskim szpitalu pracowała i tutaj zmarła 30
maja 1904 roku bł. S. Marta Wiecka ze Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo. Siostra Marta w latach 1894-1899 posługiwała chorym w szpitalu
w Podhajcach, w Podhajcach też 15 sierpnia 1897 roku
złożyła swe pierwsze śluby zakonne. Na Zjeździe Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej, który odbędzie
się 22 października bieżącego roku, podjęta zostanie
uchwała, na mocy której błogosławiona Siostra Marta
Wiecka zostanie patronką naszego Stowarzyszenia.
Siostra Marta urodziła się 12 stycznia 1874 roku we
wsi Nowy Wiec na Kaszubach. W III Pielgrzymce Podhajeckiej wzięła udział Pani Janina Kwiecień – Starosta
Kartuski, członek-założyciel TMZP, dla której wizyta
w Śniatyniu – miejscu śmierci błogosławionej S. Marty,
miała szczególne znaczenie.
W kościele w Śniatyniu, przepięknie położonym na
wysokiej skarpie doliny Prutu, przywitał nas ksiądz proboszcz Aleksander Raca. Odprawione zostało tutaj krótkie
nabożeństwo, w czasie którego mogliśmy ucałować relikwie bł. Siostry Marty Wieckiej. Po kościele oprowadzała
nas Siostra Halina ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.
Siostra Halina pilotowała też nas w drodze na śniatyński
cmentarz, gdzie nawiedziliśmy grób błogosławionej Siostry
Marty. Przy grobie opowiedziała uczestnikom pielgrzymki
historię życia Siostry Marty Wieckiej, o okolicznościach jej
śmierci oraz o szerzącym się kulcie zmarłej.
Po opuszczeniu Śniatynia – wizyta w Kołomyi. To typowo galicyjskie miasteczko położone na Pokuciu, urokliwe, z zadbanymi kamieniczkami i ogromnym targowiskiem w centrum. Zwiedziliśmy tutaj Muzeum Huculszczyzny, poznając tutejsze budownictwo, zwyczaje i sztukę ludową. Niestety, było już późne popołudnie i miej-
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scowy targ, gdzie mieliśmy nadzieję na zakup ludowych
wyrobów, kończył już swoją działalność. Późnym wieczorem wróciliśmy do Podhajec.
Wtorek 21 czerwca – pożegnanie z Podhajcami
i wizyta we Lwowie.
O 11.00 wyruszyliśmy autokarami z Podhajec, pożegnawszy się z naszymi gospodarzami.
W Brzeżanach dołączył do nas nasz ksiądz kapelan
i pożegnał nas serdecznie proboszcz – ks. Andrzej Remineć. W trzy autokary zdążaliśmy do Lwowa, dokąd dojechaliśmy późnym popołudniem. Najpierw wspólna wizyta na Cmentarzu Orląt i Cmentarzu Łyczakowskim. Na
chwilę odłączyłam się od grupy, by nawiedzić grób mojego pradziada – Władysława Bayera, położony na wzgórzu Powstańców Styczniowych. A następnie mieliśmy
trzy godziny wolnego czasu, by wędrować ulicami Lwowa. W pierwszej kolejności pomaszerowałam przez
lwowski Rynek, Wały Hetmańskie, a dalej ulicami Kazimierzowską i Kleparowską na ulicę Inwalidów, gdzie pod
Nr 7 stoi zachowana kamienica mojego pradziadka. Z miłym wzruszeniem patrzyłam na drewniane wrota bramy,
na secesyjne gzymsy i zdobienia kamienicy. Bocznymi
uliczkami, z typowym lwowskim brukiem, wróciłam na
Wały Hetmańskie. Z przyjemnością po raz kolejny oglądałam Teatr Wielki, Hotel Georga, Plac Mariacki z figurą
Matki Bożej i pomnikiem Adama Mickiewicza. Z przykrością patrzyłam na kompletnie nie pasujący do tego miejsca nowoczesny budynek banku, wybudowany w miejscu
istniejącej tu do 1939 roku, kamienicy braci Lewickich
(tych od Pacykowa). Dalej powędrowałam ul. Akademicką, aż pod kościół św. Mikołaja, gdzie chrzczony był pradziad Władysław. Ulicą Pańską dotarłam do dawnego
kościoła OO. Bernardynów pw. św. Andrzeja. Za mało
było już czasu, żeby pójść jeszcze na Łyczaków do kościoła św. Antoniego, gdzie ochrzczony został dziadek
Ludwik Bayer. Wysoki Zamek też musiał poczekać na
moją kolejną wizytę we Lwowie. Wracając pod Pałac Arcybiskupów, gdzie czekały nasze autokary, zdążyłam
jeszcze po drodze popatrzeć na Katedrę Łacińską, Kaplicę Boimów, Rynek z Ratuszem i fontanną Neptuna. Zdecydowanie za krótka ta wizyta – mogłabym jeszcze godzinami wędrować ulicami tego miasta „zawsze wiernego”.
O 20.00 wyjechaliśmy z centrum Lwowa, kierując się
na zachód. Wyjeżdżaliśmy ulicą Gródecką, mijając po
drodze kościół św. Anny, a następnie więzienie Brygidek
i kościół św. Elżbiety z wysokimi wieżami. W oddali, po
prawej stronie, widać było budynek Dworca Głównego
we Lwowie. Robiło się coraz ciemniej, a nasza pielgrzymka powoli dobiegała końca.
Ponownie przekroczyliśmy granicę polsko-ukraińską
i autokary, nie zatrzymując się już po drodze, przez
Przemyśl, Rzeszów, Tarnów i Kraków zmierzały w kierunku Dolnego Śląska. W środę – 22 czerwca w godzinach rannych zakończyła się III Pielgrzymka Podhajecka.

***

Wzięłam udział w III Pielgrzymce Podhajeckiej, ponieważ chciałam zobaczyć Podhajce – miasteczko, z którym związani byli moi dziadkowie macierzyści: Janina
z Wilińskich i Franciszek Gutorscy. Program pielgrzymki,
który poznałam jeszcze przed wyjazdem, był bardzo bogaty. Miałam jednak nadzieję, że uda mi się też zrealizować cele mojego osobistego pielgrzymowania.
Z tego co zamierzałam – zrobiłam i zobaczyłam prawie wszystko. Prawie – gdyż nie udało mi się odnaleźć
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na podhajeckim cmentarzu grobu mojego pradziada –
Mariana Wilińskiego oraz nie odnalazłam miejsca, w którym przed II Wojną Światową znajdowały się w Podhajcach zabudowania Spółdzielni „Rolnik” (dziadek Franciszek był kierownikiem „Rolnika” w latach 1925-1929)
Obejrzałam natomiast dość dokładnie Podhajce: znalazłam dom Jadwigi i Mariana Łomnickich (z P. Jadwigą
przyjaźniła się moja babcia), widziałam budynek dawnego „Sokoła”, rynek z ratuszem, na którego wieżyczce
znajduje się obecnie zegar z wieży kościelnej, obie cerkwie, ruiny synagogi. Spacerowałam nad podhajeckimi
stawami, nad śluzą na rzeczce Koropiec, widziałam zrujnowany budynek wybudowanego tuż przed wojną polskiego gimnazjum. Nawiedziłam kościół pw. św. Trójcy,
gdzie znalazłam (dzięki oglądanym wcześniej archiwalnym zdjęciom wnętrz kościoła z lat międzywojennych)
miejsce, w którym stała chrzcielnica. To tutaj moja śp.
mama otrzymała sakrament Chrztu św. To w tym kościele, przed głównym ołtarzem, moi dziadkowie udzielili sobie sakramentu małżeństwa. Byłam dwukrotnie na cmentarzu rzymsko-katolickim, ale niestety czasu zabrakło,
żeby dokładnie go obejść i przeszukać grób po grobie.
Największe jednak emocje i wzruszenie towarzyszyły
mi w czasie mojej dwukrotnej wyprawy do pobliskiego
Mużyłowa – wsi oddalonej o 4 km od Podhajec. To właśnie w Mużyłowie, w majątku Idalii z Bocheńskich i Tadeusza Reyów, mieszkała i pracowała moja babcia Janina Wilińska. Tutaj poznała swojego męża, a mojego
dziadka – Franciszka Gutorskiego, który jako kierownik
podhajeckiego „Rolnika” przyjeżdżał na konsultacje do
hr. Tadeusza Reya – prezesa rolniczej spółdzielni. To
właśnie tutaj urodziła się moja mama i chociaż wyjechała
stąd, mając niespełna dwa lata, całe życie wspominała
Mużyłów i Podhajce. Z dawnych zabudowań majątku
Reyów w Mużyłowie nie pozostał najmniejszy ślad,
wszystko zostało zniszczone w 1944 roku, po wejściu
Sowietów. Niestety, nie udało mi się ustalić, w którym
miejscu stał budynek mieszczący kancelarię majątku
oraz mieszkanie moich dziadków. Ale kiedy stałam tam
na zboczu doliny i patrzyłam na położone poniżej zabudowania wsi, na drewnianą cerkiewkę grekokatolicką, na
potężną lipę z kapliczką, na spalony budynek starej,
jeszcze austriackiej, szkoły, uświadomiłam sobie, że patrzę tak jak moja mama i dziadkowie 80 lat temu. Warto
było przejechać tyle kilometrów, by znaleźć się w tym
szczególnym miejscu, by je poznać, zobaczyć i poczuć,
że zawsze we mnie tkwiło. Bo chociaż byłam tam po raz
pierwszy w życiu, wydało mi się swojskie i znajome.
Wracałam do Podhajec na piechotę, polną, błotnistą
drogą, którą przed 85 laty dziadek jeździł w konkury do
babci. Kiedy dochodziłam do przedmieść Podhajec, obejrzałam się i patrzyłam na schowany w dolince potoku
Mużyłów. I wiedziałam już, że muszę przyjechać tu jeszcze raz.
Monika Bayer-Smykowska
Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski
Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej
Reportaże pielgrzymkowe Oławskiej Telewizji Kablowej:
Białokrynica
http://www.otvk.pl/stream/III_pielgrzymka_podhaj_bialokrynica.wmv
Podhajce http://www.otvk.pl/index.php?n=wydarzenie&id=1878
Śniatyń i Kołomyja
http://www.otvk.pl/stream/III_pielgrzymka_okruchy.wmv
Lwów http://www.otvk.pl/stream/III_pielgrzym_podhaj_lwow.wmv
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¢ Henryk Pękalski

PODHAJCE – MOJE RODZINNE MIASTO
NA KRESACH WSCHODNICH
Rodzina mojego ojca to rodowici podhajecczanie.
Tam też się urodziłem. Mieszkaliśmy w centrum miasta
w dużym domu z ogrodem. Od kiedy sięgam pamięcią,
Podhajce były spokojnym miastem, gdzie współżyli ze
sobą w zgodzie Ukraińcy, Żydzi, Polacy. Razem bawiliśmy się i bywaliśmy u siebie w domach. Doskonale pamiętam kościół, jego piękne wnętrze ze wspaniałymi organami, w którym moi rodzice brali ślub, gdzie mnie
ochrzczono oraz byłem ministrantem. W Podhajcach
ukończyłem drugą klasę szkoły podstawowej.
Wojna zmieniła życie całego miasta. Rozpoczęła się
dyskryminacja. Powstało getto. Niedostatek i niepewność
jutra nasilały się wraz ze zmianą sytuacji na frontach.
Matka moja – jak się wiele lat później dowiedziałem, należała do AK, często wychodziła z domu, a ja jako dziecko roznosiłem różne pisma pod wskazane adresy.
W czerwcu 1944 roku matka uzyskała informację od zaprzyjaźnionego Ukraińca, że w najbliższym czasie zostanie aresztowana, a rodzinie grozi zsyłka. Naprędce spakowaliśmy się i natychmiast wyjechaliśmy do Baranowa
Sandomierskiego, gdzie przyjęła nas rodzina mamy. Tam
doczekaliśmy końca wojny, a następnie osiedliliśmy się
na Ziemiach Odzyskanych.
Po wielu latach, gdy zaszły u nas zasadnicze zmiany
ustrojowe, zacząłem odwiedzać Podhajce i interesować
się historią mojego rodzinnego miasta.
Kulturalne i społeczno – polityczne życie Polaków
w Podhajcach do czasów wojny koncentrowało się
przede wszystkim wokół zamku (nieistniejącego już) oraz
zabytkowego gotyckiego kościoła z XIV wieku, który jest
obecnie w rozsypce. Ważnym centrum kulturalnym był
Dom Polski „Sokół”, z którego inicjatywy wybudowano
w roku 1898 pomnik Adama Mickiewicza – w setną rocznicę urodzin Wieszcza. W mieście zachowało się parę
starych budynków – świadków polskiej, żydowskiej
i ukraińskiej historii. Zachował się między innymi dom byłej właścicielki miasta, księżnej Marceliny Czartoryskiej,
ulubionej uczennicy Fryderyka Chopina. Niesamowity
jest rynek – chyba jako jedyny na Ukrainie ma kształt
trójkąta. Znajduje się tu też jeden z najbardziej zachowanych cmentarzy żydowskich, na którym można odnaleźć
groby z XV wieku. W Podhajcach istnieją podziemia, które ukrywają wiele niezbadanych tajemnic. Te przejścia
podziemne łączyły kiedyś kościół, zamek i niektóre cerkwie. Od czasu do czasu dają o sobie znać, zawalając
się w różnych miejscach. Uderzające piękno widzi się
także w cerkwi Uspieńskiej, zwanej cerkwią – rycerzem,
otoczonej murem z zabytkową dzwonnicą. To cecha charakterystyczna wielu świątyń na Podolu. Można się także
zachwycić cerkwią Spasa z 1772 roku, jej drewnianą
dzwonnicą (1893 r.), świątynią Wszystkich Świętych
Ukraińskiego Narodu (2004 r.).
Podhajce otoczone były niegdyś kamiennym murem
i wałami, od zachodu lasem. Tu Jan Sobieski, późniejszy
król polski, stoczył zwycięską bitwę z wojskami kozacko –
tatarskimi, zakończoną rozejmem podpisanym w kościele
16.10.1667 r. Oryginały ugód – „Pakty Podhajeckie” –
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znajdują się w Paryżu, a kopie doskonale zachowane
w podhajeckim muzeum Historyczno-Przyrodniczym.
W Podhajcach urodziło się wielu ludzi, którzy wnieśli
znaczny wkład w historię Polski. Na wyniosłej Srebrnej
Górze w Krakowie znajduje się kościół wraz z eremem
oo. kamedułów wybudowany za pieniądze marszałka
wielkiego koronnego Mikołaja z Podhajec Wolskiego. On
tu sprowadził i osadził zakonników w roku 1603. Urodzony i zmarły w Podhajcach Stanisław Rewera Potocki,
dawny właściciel miasta, hetman wielki koronny (16541667), pochowany został w podziemiach kościoła. Stąd
też pochodzi Adam Czyżewicz – lekarz, działacz społeczny, profesor szkoły chirurgicznej we Lwowie, jeden
z organizatorów szpitalnictwa i publicznej służby zdrowia.
Lekarz Stanisław Choróbski swoją działalnością społeczną zasłużył sobie na ogromne uznanie wśród mieszczan. Będąc głównym lekarzem szpitala powiatowego,
o każdej porze dnia i nocy śpieszył do chorych potrzebujących pomocy. Jeden z jego synów, Jerzy Choróbski,
był znanym specjalistą w dziedzinie neurochirurgii. Urodził się tu także polski historyk, pedagog, Iwo Werszler,
a też jeden z najbardziej znanych artystów teatru i kina –
Tadeusz Łomnicki oraz jego brat Jan – reżyser i scenarzysta. Z Podhajec pochodził również biskup Mieczysław
Kowalczyk – więzień NKWD. W dawnym powiatowym
szpitalu pracowała siostra szarytka Marta Wiecka, zmarła
w Śniatyniu na tyfus (poświęcając się za sanitariusza,
który miał liczną rodzinę), wyniesiona na ołtarze przez
naszego Ojca św. Jana Pawła II.
Od trzech lat, w miesiącu czerwcu, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Podhajeckiej z siedzibą w Oławie, którego jestem wiceprezesem, organizowane są autokarowe „pielgrzymki” do Podhajec i okolic. Uczestniczą
w nich nieliczni już obecnie urodzeni na tamtych ziemiach,
ich dzieci, wnuki, członkowie rodzin, sympatycy Kresów –
średnio corocznie 140-200 osób z całej Polski i z zagranicy (m.in. z Kanady, USA). Organizujemy też w Oławie coroczne spotkania opłatkowe, zjazdy członków i sympatyków. Podstawowym zamiarem Towarzystwa jest odbudowa kościoła w Podhajcach, zniszczonego, spalonego
i ograbionego doszczętnie już po wojnie przez Sowietów.
Boleśnie piękna ruina rani i zachwyca szlachetną klasą architektury. Odbudowa wymaga jednak dużego zaangażowania i ogromnych środków finansowych. Za dotychczas
zebrane pieniądze od darczyńców została odrestaurowana i zadaszona zakrystia, gdzie odbywają się Msze Św.,
odgruzowano wnętrze kościoła, w trakcie załatwiania jest
dokumentacja architektoniczna.
Stojący tuż obok kościoła pomnik Adama Mickiewicza (przy ulicy obecnie z powrotem o tej samej nazwie),
znajdował się w rozsypce. Przed dwoma laty, gdy przyjechaliśmy z żoną po raz kolejny do Podhajec, pomyślałem
o odbudowie pomnika. Wyszedłem z założenia, że odbudowa kościoła to przedsięwzięcie na bardzo długi okres
czasu, a pomnik – zapomniany – zniknie do tej pory
z powierzchni ziemi. Decyzję o odbudowie i doprowadzeniu pomnika do stanu pierwotnego zaaprobowała całkowicie moja żona. Dzięki życzliwości, wsparciu i pomocy
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wielu osób, głównie Prezesa Towarzystwa Miłośników
Ziemi Podhajeckiej Pana Ryszarda Wojciechowskiego,
Państwa Kujbidów z Podhajec, tamtejszych władz,
a przede wszystkim Pana Romana Kujbidy ze Lwowa –
głównego wykonawcy pomnika, udało mi się zrealizować
swój zamiar.
W dniu 19 czerwca 2011 roku po uroczystej mszy św.
odbyło się poświęcenie pomnika, którego dokonał biskup
pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały z udziałem kresowca księdza Draguły z Wrocławia, księdza
werbisty Adama Kruczyńskiego, pracującego w rejonie
Nowa Uszyca koło Kamieńca Podolskiego, księdza proboszcza z Brzeżan, tamtejszych księży kościoła grekokatolickiego. W uroczystości uczestniczył konsul polski

ze Lwowa, przedstawiciele władz gminy i powiatu, liczni
mieszkańcy Podhajec, uczestnicy pielgrzymki, chór
z Oławy. Prócz oficjalnych przemówień, uroczystość
uświetnił poeta Leszek Długosz z Krakowa swoim wierszem Oda do mowy kresowej oraz misjonarz Adam Kruczyński, wygłaszając z pamięci, bezbłędnie, cały Koncert
Jankiela.
Mimo ulewnego deszczu, padającego niemal bez
przerwy podczas uroczystości, wszyscy uczestnicy byli
zadowoleni i wytrwali do końca, a na mnie największe
wrażenie zrobiły najstarsze mieszkanki Podhajec, które
nie pamiętały podobnej uroczystości i nie ukrywały rzewnych łez wzruszenia.

£

¢ Aleksander Szumański

POLSKIE MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Z ZAFAŁSZOWANĄ UKRAIŃSKĄ HISTORIĄ W TLE
W bieżącym numerze KRESOWY SERWIS INOFRMACYNY zaprezentował KORESPONDENCJĘ KRESOWIAN Z MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ KATARZYNĄ HALL AUTORSTWA MARII I LESZKA JAZOWNIKÓW SKIEROWANĄ DO CZYTELNKÓW MIESIĘCZNIKA „NAD ODRĄ” I OGÓLNOPOLSKICH KÓŁ
KRESOWYCH.
Na wstępie autorzy podają:
Szanowni Panowie,
przesyłam – zgodnie z obietnicą – tekst szczegółowo
referujący korespondencję z min. Hall.
Odpowiedzi na ostatnie pismo nie otrzymałem. Myślę, że dobrze byłoby, aby organizacje kresowe wsparły
działania wymuszające na MEN należytą realizację prawa. Realizacja uchwał Sejmu jest psim obowiązkiem
agend rządowych, stanowiących ciało wykonawcze.
Z poważaniem
Leszek Jazownik
Do owej korespondencji, pomijając fakt braku odpowiedzi na ostatnie pismo autorów skierowane do MEN,
mam pewne spostrzeżenia, którymi pragnę podzielić się
z autorami Marią i Leszkiem Jazownikami i zapewne
z czytelnikami miesięcznika „Nad Odrą” w nawiązaniu do
artykułu „Sejm sobie MEN sobie” pomieszczonym
w grudniu 2010 w rzeczonym miesięczniku.
„MEN działa w oparciu o wymienione w tekście (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), natomiast w pozostałych klasach wymienionych typów szkół
oraz we wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych
stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. z 2002
r. Nr 51, poz. 458, z późniejszymi zmianami)”.
Zważywszy, iż sam program nauczania budzi tak
wiele kontrowersji w szczególności w środowiskach kre-
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sowych, czego wyrazem jest zapis autorów: „…wiele
kontrowersji budzi rezygnacja przez resort oświaty z prób
wypracowania kanonu, który pozwoliłby ujednolicić wymagania stawiane absolwentom polskiej szkoły…”, należałoby dążyć przede wszystkim do zmiany istniejącego
prawa w pełni odpowiadającego żądaniom środowisk
kresowych w tym zakresie. „…Ponieważ dyskusyjność
tego pomysłu wkrótce okaże się dość oczywista, nie będzie się go tu czynić przedmiotem szerszej refleksji…”
wydaje się, iż wymuszanie na MEN należytej realizacji
prawa jest bezprzedmiotowe i zapis: „…myślę, że dobrze
byłoby, aby organizacje kresowe wsparły działania wymuszające na MEN należytą realizację prawa…” należałoby zamienić na konkretne w pełni merytoryczne ustanowienie przez Sejm Ustawodawczy takiego prawa edukacyjnego, które spełni w sposób należyty oczekiwania
oświatowych środowisk kresowych.
„Teki edukacyjne IPN. Stosunki polsko-ukraińskie
w latach 1939 -1947. Ministerstwo Edukacji Narodowej
nigdy nie aprobowało tych materiałów – była to autonomiczna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej, który materiały te, wraz z innymi 10 materiałami przesłał do ok. 10
tysięcy szkół w Polsce. Zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, instytucja
ta ma prawo prowadzić działalność edukacyjną wystawienniczą i wydawniczą (Dz.U.07.63.424, art. 53 p.5)”.
Stanowisko MEN jest oczywiście błędne, choćby z tej
przyczyny, iż nie posiada ono kompetencji naukowohistorycznych i zostało powołane do zupełnie innych zadań, niż Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja
naukowa o uprawnieniach śledczych. Podanie przez
MEN, iż zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, instytucja ta ma prawo
prowadzić działalność edukacyjną wystawienniczą i wydawniczą (Dz.U.07.63.424, art. 53 p.5) jest oczywistą
manipulacją, ponieważ cytowany zapis daje inne uprawnienia IPN, niż zapisany w ustawie o nauczaniu w szkołach podstawowych, średnich, gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych. Zapisana w cytowanej ustawie działalność IPN to zupełnie inna forma edukacji – wystawienni-
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cza i wydawnicza, z którą MEN nie posiada żadnych historycznych styczności czy zbliżeń i cytowanie tej ustawy
w kontekście nauczania podstawowego nie jest zbieżne
z zadaniami kompetencyjnymi MEN i zadaniami kompetencyjnymi IPN w zakresie edukacji zasadniczej, a nie
wystawienniczej, czy wydawniczej.
„Na wschodzie kraju, zwłaszcza tam gdzie ludność
polska była w mniejszości, działała partyzantka radziecka
i ukraińska. Oddziały radzieckie korzystały ze zrzutów
broni i ludzi z ZSRR. Oddziały Ukraińskiej Powstańczej
Armii (UPA) zasilili masowo policjanci ukraińscy, uzbrojeni wcześniej przez Niemców. Między różnymi ugrupowaniami polskimi, radzieckimi i ukraińskimi dochodziło do
spięć, a potem starć zbrojnych. W 1943 r. UPA rozpoczęła „akcję antypolską”, której celem było oczyszczenie
z Polaków spornych terenów Wołynia i Galicji Wschodniej. Była to akcja ludobójcza: oddziały ukraińskie atakowały polskie wioski, paląc i mordując w okrutny sposób
mężczyzn, kobiety i dzieci. Akcja UPA wywołała wojnę
domową polsko-ukraińską „wojnę w wojnie”, w której ofiarą akcji odwetowych polskich oddziałów zbrojnych padali
także niewinni ukraińscy cywile”.
Obecnie nie stosuje się już w zapisach historycznych
terminów „radziecki”, czy „ZSRR”. Właściwa terminologia
historyczna to „sowiecki” czy „ZSRS”. W latach II wojny
światowej nie istniała „wojna polsko – ukraińska”, ani też
„wojna w wojnie”. To kłamstwo historyczne. Istniało wyłącznie ludobójstwo wykonywane przez nacjonalistów faszystowskich OUN-UPA na ludności polskiej. Zapis ten
w MEN jest fałszowaniem historii i nie został zapewne
uzgodniony z IPN – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, i do takich uzgodnień MEN jest
w każdym przypadku niewiedzy historycznej zobowiązane. Nie istniały żadne odwetowe działania polskich oddziałów zbrojnych, była jedynie samoobrona mająca na
celu ochronę ludności polskiej przed bestialstwami OUNUPA. Co oznacza przymiotnik sporny? Tereny Wołynia
i Galicji Wschodniej były zawsze polskie a nie „sporne”.
Cały ten wpis jest jedna wielką niekonsekwencją historyczną, fałszowaniem historii, manipulacją na styku
poglądów Grzegorza Motyki i wielu polskich historyków
unikających tematu bestialstwa OUN – UPA jak ognia.
Ten wpis jest „poprawnością polityczną” establishmentu
polskiego.
Ponadto MEN nie odróżnia „mordów o charakterze
czystki etnicznej” od „ludobójstwa”, podobnie jak Sejm
RP nie odróżnia „znamion ludobójstwa” od „ludobójstwa”
kładąc przy tych definicjach znak równości. I tak według
prawników sowieckich „Katyń to zbrodnia wojenna, która
ma znamiona ludobójstwa”. A zbrodnia wojenna ulega
przedawnieniu i w tym cała „mądrość”.
Polsko-ukraińska komisja historyczna powołana została do jakich ustaleń? Czy w komisji tej biorą udział
przedstawiciele IPN?
Powołanie takiej historycznej komisji polskoukraińskiej przypomina śledztwa katyńskie i smoleńskie.
W atmosferze antypolskich, nie tylko lwowskich wieców
i demonstracji, stawiania pomników ludobójcom Szuszkiewiczowi, Banderze i batalionom SS GalizienNachtigall – mordercom 45 profesorów lwowskich wyższych uczelni 4 lipca 1941 roku na stokach Góry Kadeckiej – Wzgórz Wuleckich we Lwowie działa polskoukraińska komisja historyczna. Pracuje na Ukrainie słu-
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chając skandowania nazwisk bandziorów faszystowskoukraińskich!!!
A tymczasem:
„SWOBODA”, „BLOK JULII TYMOSZENKO”, „UKRAIŃSKA PARTIA LUDOWA”
Gdy w lipcu 2009 roku Sejm RP podjął uchwałę
w sprawie tragicznego losu ludności polskiej na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej w zapisie „znamiona ludobójstwa” „Swoboda” ostro to potępiła. – „Decyzja Sejmu RP podsyca antyukraińską histerię i obraża godność
narodową Ukraińców, którzy od wieków mieszkali na Wołyniu. Termin „Kresy Wschodnie” w ustawie oznacza, że
w Polsce nadal istnieją „wrogie nastroje wobec etnicznych ziem Ukrainy w tym Wołynia”. Gdy w Polsce potępiono decyzję prezydenta Wiktora Juszczenki, który nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze, liderowi
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Tiahnybok w studiu telewizji Kanał 5 mówił: „Polska obraża pamięć Bandery i narodu ukraińskiego. Dziwnym trafem reakcja Polski i ukrainofobia szerząca się w tym kraju, zbiegają się z
histeryczną reakcją Rosji. Nie chciałbym myśleć, że to
zaplanowane akcje Moskwy i Warszawy”.
Komentując polską ocenę Ukraińskiej Powstańczej
Armii, odpowiedzialnej za eksterminację polskiej ludności
na Wołyniu w Galicji Wschodniej w latach 30 XX wieku,
lider Swobody Tiahnybok twierdził, że „w Polsce zapominają o systematycznym wielowiekowym terrorze Polaków, skierowanym przeciwko Ukraińcom”.
KURIER GALICYJSKI NR 18/2009
Julia Tymoszenko jest liderką partii „Batkiwszczyna”
oraz „Bloku Julii Tymoszenko”. „Blok Julii Tymoszenko”,
faszystowsko-nacjonalistyczna Partia „Swoboda”, „Ukraińska Partia Ludowa” zgłosiły na sesję Rady Obwodu
Lwowskiego projekt uchwały ustanawiającej „DZIEŃ
OFIAR TERRORU POLSKIEGO WE WRZEŚNIU 1939
ROKU UZASADNIAJĄC WNIOSEK:
„W najbliższych wrześniowych dniach mija 70 lat od
tragicznych wydarzeń, szczególnie dla mieszkańców obwodu lwowskiego. Wycofujące się z zachodnioukraińskich ziem polskie wojska i policja zniszczyły dziesiątki wsi, zabiły setki pokojowo nastawionych Ukraińców” – podpisał Oleh Pankiewicz, wiceprzewodniczący
„Swobody” w lwowskiej radzie obwodowej.

„Kresowy Serwis Informacyjny”, 15 sierpnia 2011, s. 30.
http://www.ksi.kresy.info.pl/ [15 IX 2011]
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POLEMIKI – KOMENTARZE – WSPOMNIENIA – LISTY – APELE
¢ Jadwiga Żurkowa

LIST OTWARTY DO BRACI LITWINÓW
Poniższy list Jadwiga Żurkowa nadesłała do polskich gazet ukazujących się w Wilnie. Jej list zawiera słowa szczerego ubolewania nad sytuacją, jaka zaistniała ostatnio między Polakami i Litwinami. Ochłodzenie relacji bardzo ją boli,
jak boli tych, którzy zmuszeni byli wyjechać do Polski porzucając swe ojczyste strony na Ziemi Wileńskiej.
Jadwiga Żurkowa z domu Borkowska mieszka dziś w Giżycku. Z zawodu jest lekarzem okulistą i jest też prezesem Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna.
W najtrudniejszym okresie, w czasie wojny rodzina państwa Borkowskich mieszkała w Pikieliszkach i była świadkiem wielu wydarzeń. Nie może zapomnieć, jak przybyły w roku 1939 do Pikieliszkiej Szkoły kierownik – Litwin, aby
wykorzenić wszystko, co polskie, spalił na stosie w obecności mieszkańców bibliotekę szkolną, była świadkiem, jak 15
grudnia tegoż roku został faktycznie zamknięty Uniwersytet Stefana Batorego, profesorowie Polacy zostali robotnikami najniższych kwalifikacji, a co poniektórzy znaleźli swój wieczny odpoczynek w Ponarach. W rodzinie państwa Borkowskich są byli studenci i wykładowcy tej uczelni. Gdy rodzina wyjeżdżała, małej Jadwisi była wręczona doniczka
z begonią. Chroniono ją jako relikwię, bo w tej doniczce była ziemia wileńska.
Nie, nie chciałaby żyć tymi wspomnieniami, ale sytuacja dzisiejsza zmusza zwrócić się do Braci Litwinów z przedświątecznymi refleksjami.

***

Nadchodzi czas Bożego Narodzenia. Będziemy dzielili się opłatkiem, który jest symbolem pamięci, miłości i przebaczenia. Opłatkiem dzielą się tylko Polacy i Litwini. Jest to jeszcze jeden dowód na związki naszych narodów. Nasi
przodkowie – konfederaci barscy, powstańcy listopadowi i styczniowi zesłani na Sybir czy emigranci polityczni na Zachód otrzymywali od swoich bliskich opłatek, który przybliżał rozłączone rodziny, przypominał bliskich, dodawał nadziei, był symbolem pojednania.
Chciałabym z okazji Bożego Narodzenia wyciągnąć do Was, Bracia Litwini, rękę z opłatkiem i marzę, aby w Waszych rękach nie zabrakło opłatka dla mnie.
Jednak męczy mnie, że zatraciliście się w swojej niechęci do nas. Nie podniesiecie znaczenia Litwy ani nie nauczycie patriotyzmu swego społeczeństwa, utrzymując ich w przeświadczeniu, że od Polaków działa się im krzywda
na przestrzeni wieków. Przecież nasze narody miały wspólne zarówno zwycięstwa, jak i dotkliwe klęski. Macie pretensje do Jagiełły, że poszedł na układ z Polską. A gdyby poszedł z Rusią, czy to byłoby lepsze? Dzięki związkowi z Polską staliście się częścią zachodniej Europy i mogliście korzystać z jej dorobku kulturalnego i cywilizacyjnego.
Waszym głównym problemem jest niechęć do języka polskiego i polonizacja waszych elit. Czy macie takie same
pretensje do Anglików, których język zaczyna dominować w świecie, na Litwie również?
Mówicie, że w latach 1919-39 Wilno było pod okupacją Polski. Czy należy rozumieć, że przedtem Wilno było rządzone przez Litwinów? Polacy na Ziemi Wileńskiej stanowili przeważającą większość od wieków. Czy można więc ich
nazwać okupantami?
W roku 1920 przyłączyliście się do bolszewików, wysłaliście swoich synów do walki – o co? Gdyby bolszewicy
zwyciężyli, Litwa już wtedy byłaby sowiecką. Łotwa i Estonia są wdzięczne Piłsudskiemu za swoją niepodległość.
W czasie II wojny światowej sprzymierzyliście się najpierw z Rosją, a potem z Niemcami. Gen. Plechavičius złożył
przysięgę na wierność Hitlerowi, a jego zadaniem była walka z AK. Teraz uczycie swoją młodzież, że jest to Wasz bohater. Wstyd! Przecież akowcy walczyli z najeźdźcą – Niemcami.
Ponary – wielka hańba na Waszej historii i Waszym sumieniu. Przypomnijcie, jak przyszliście z bolszewikami do
Wilna w 1939 roku i jak uciekaliście z Niemcami w roku 1944. Czy w Waszych podręcznikach historii opisane jest, jak
wyglądała walka o wyzwolenie Wilna? Zapewne nie ma tam tego, jak i ilu akowców złożyło swe życie w imię wyzwolenia Wilna. Wtedy, kiedy zatrzęsła się ziemia, a Wilia spłynęła krwią, może po raz pierwszy w naszych dziejach nie
było tam krwi waszej.
Po co to wspominam? Bo chcę, żebyście zrozumieli, ile mamy Wam do przebaczenia. My, z woli Stalina, który
w perfidny sposób podarował Wam Wilno, musieliśmy opuścić swe strony rodzinne. Opuściliśmy ziemię, zroszoną naszym potem, łzami i krwią, ziemię, w której spoczywają prochy naszych praojców.
Wiemy, że denerwuje to Was, gdy widzicie autokary z Polski, gdy chodzimy po ulicach Wilna, gdy odwiedzamy
swoje strony rodzinne. Nie dziwcie się, kiedy wyrażamy swój żal i tęsknotę. W tamtych kościołach byliśmy ochrzczeni,
po tamtych ulicach chodzili nasi rodzice i pradziadkowie. Powiedzcie szczerze, ilu Waszych dziadków i babć urodziło
się przed wojną w Wilnie?
Owszem, to my możemy mieć żal, ale teraz już nie chcemy niczego zmieniać. Zasiedliliśmy obce dla nas ziemie,
dziś są już na nich liczne krzyże na cmentarzach, gdzie spoczywają nasi bliscy i nie zamierzamy ich opuszczać. Raz
już opuściliśmy groby naszych przodków i wiemy, jaki ból za tym się kryje.
Nasi rodacy, którzy zostali na Wileńszczyźnie, są u siebie, bo zostali na ziemi swych ojców i dziadków. Pozwólcie
więc im żyć według prawideł, który im wpojono przez rodzinę i pacierze odmawiane po polsku. Przecież w niczym litewskości nie zagrażają, chcą tylko być Polakami mieszkającymi na Litwie. Chcą nie zapomnieć swego języka, obyczajów, historii. Oddajcie, co im się należy!
Marzy mi się serdeczny wzajemny uścisk dłoni z opłatkiem. Marzy mi się Wasza, Bracia Litwini, wspaniałomyślność w stosunku do Polaków, z którymi jeszcze będziecie razem wiele wspólnych lat.
Jadwiga Żurkowa,
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, Giżycko
http://kurierwilenski.lt/2011/12/21/list-otwarty-do-braci-litwinow/ £
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¢ Zbigniew Dmochowski

[REC.] RAPORT „PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE GLOBALNEGO KRYZYSU
FINANSOWO-GOSPODARCZEGO I JEGO PRZEJAWY W POLSCE”
Raport opracowany w ramach Konwersatorium
„O lepszą Polskę” we współpracy z Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oprócz analizy przyczyn i konsekwencji globalnego kryzysu obejmuje
także „Sposoby jego przezwyciężenia oraz pożądane
kierunki prorozwojowej polityki gospodarczej w Polsce”.
Opracowanie zbiorowe wydane w Warszawie w roku
2011 powstało pod redakcją Jerzego Horodeckiego
i Pawła Soroki, a Wydawcą jest Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Raport zawiera
następujące rozdziały:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Od redaktorów (s. 4-7).
Wprowadzenie (s. 8-9).
Rozdział I. Kryzysy światowe i działania antykryzysowe (s. 10-60).
Rozdział II. Przebieg kryzysu w krajach zachodnich
(s. 61-77).
Rozdział III. Przebieg obecnego kryzysu w Polsce
(s. 78-109).
Rozdział IV. Pożądane kierunki polityki antykryzysowej (s. 110- 121).
Spis publikacji źródłowych (s. 122).
Ilustracje z posiedzeń Konwersatorium „O lepszą
Polskę” (s. 125-128).
Uwagi do treści Raportu:

Od redaktorów
W części nazwanej Od redaktorów Autorzy przypomnieli, że ostatnie posiedzenie Konwersatorium „O lepszą Polskę”, w którym uczestniczyło ponad 40 ekspertów
prezentujących różne poglądy, odbyło się 2 marca 2005
r. W efekcie prowadzonych prac przygotowany został
Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy, który
został opublikowany w nakładzie 5 tys. egzemplarzy
w czerwcu 2005 r. i upowszechniony w różnych środowiskach. Przypomnę, że opracowałem recenzję tego Raportu, która została zamieszczona w mojej Dokumentacji
internetowej pt. Recenzje (Warszawa 2008). W jej wnioskach końcowych napisałem: „W Raporcie Konwersatorium »O lepszą Polskę« zabrakło wielu istotnych elementów, co spowodowało, że Raport jest niekompletny, zawierający wiele luk, i brak [w nim] stanowczości opinii”.
W szczególności w Raporcie zabrakło:
1) Analizy sytuacji Polski w latach co najmniej 19452005 (a może nawet w latach 1939-2005).
2) Analizy sytuacji Polski w odniesieniu do wszystkich
12 sektorów strategicznych Polski.
3) Prognozy demograficznej Polski w perspektywie
np. lat 2000-2020, dotyczącej okręgów i miast polskich
i uwzględniającej oceny oraz ich kryteria, wyrastające
m.in. z doświadczeń niemieckich.
Sektory strategiczne Polski wedle mego modelu to:
1) Rolnictwo, leśnictwo i gospodarka rolno-leśna;
2) Energetyka i górnictwo; 3) Hutnictwo, budownictwo
i przemysł materiałów budowlanych; 4) Gospodarka morska i śródlądowa; 5) Przemysł elektromaszynowy;
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6) Transport i ekologia; 7) Kultura, edukacja, nauka i innowacyjność narodowa; 8) Służba zdrowia i opieka społeczna; 9) Prognozowanie i systemy informatyczne;
10) Bankowość i systemy finansowe; 11) Stosunki międzynarodowe i kontakty zagraniczne; 12) Bezpieczeństwo narodowe. Jednocześnie zamieściłem w recenzji
oceny i ich kryteria dla opracowania prognozy demograficznej Polski w świetle modelu niemieckiego: 1) Liczba
dzieci; 2) Liczba osób poniżej 20 lat; 3) Udział kobiet;
4) Przemieszczanie; 5) Naturalna stopa salda 20002020; 6) Prognoza ludnościowa 2020; 7) Siła nabywcza;
8) Produkt krajowy brutto; 9) Kwota ukształtowania;
10) Zatrudnienie; 11) Bezrobotni i pobierający pomoc socjalną; 12) W bardzo podeszłym wieku;13) Budowa
mieszkań; 14) Szansa wykształcenia; 15) Bezrobocie;
16) Opuszczający szkołę; 17) Uzyskanie zawodu;
18) Wysoko wykwalifikowani;19) Pojedyncze gospodarstwa domowe; 20) Przedszkola; 21) Wolne powierzchnie;
22) Ruch obcych. Skala ocen: 1 (bardzo dobra), 2, 3, 4,
5, 6 (niedostateczna).
Muszę w tym miejscu z żalem powiedzieć, że moje
propozycje z tej recenzji, w szczególności dotyczące
przygotowania prognozy demograficznej Polski w perspektywie np. 20. lat, dotyczącej okręgów i miast polskich, nie zostały choćby w części zrealizowane przez
Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego.
Chociaż przedstawiciele tej organizacji opiniotwórczej
i opiniodawczej, będącej reprezentantem przedsiębiorstw
przemysłowych ze strategicznych branż wobec parlamentu i rządu, wpływającym na politykę przemysłową
i przekształcenia własnościowe oraz nagłaśniającą problemy polskiego przemysłu, otrzymali tę moją recenzję
i za nią podziękowali, nie zostałem nawet zaproszony
bezpośrednio do grona tego Lobby, aby omówić zakres
korekty tego pierwszego Raportu...
Jak dalej informowano:
Konwersatorium wznowiło swoje prace pod koniec 2008 r.
w celu opracowania nowego Raportu poświęconego globalnemu kryzysowi gospodarczemu, a ściślej rzecz biorąc finansowo-gospodarczemu, mającego zawierać diagnozę i określenie
przyczyn tego kryzysu, zarówno w wymiarze światowym, jak i w
warunkach polskich, a także propozycje działań i instrumentów
prowadzących do jego przezwyciężenia.

Główni Redaktorzy piszą, iż:
W okresie od 17 grudnia 2008r. do jesieni 2010r. odbyło się
12 spotkań Konwersatorium. Miejscem spotkań była Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa. W czasie pierwszego
spotkania przyjęto metodologię i określono zakres tematyczny
prac nad Raportem. Następne poświęcone były wybranym
aspektom i szczegółowym kwestiom globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. W trakcie kolejnych debat swoje poglądy
na temat kryzysu zaprezentowali ekonomiści i politolodzy: prof.
dr hab. Jadwiga Staniszkis, prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, prof.
dr hab. Andrzej Zawiślak, prof. dr hab. Dziewulski, prof. dr hab.
Artur Śliwiński, prof. dr hab. Kazimierz Fiedorowicz, Lesław
Michnowski, dr Krzysztof Lachowski i dr Zbigniew Klimiuk. Ich
wystąpieniom towarzyszyła obfitująca w wiele wątków dyskusja.
Niektórzy z nich teksty swoich wystąpień przekazali na piśmie
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[brak jest informacji – którzy]. Ponadto swoje opracowania na
temat kryzysu złożyli w wersji elektronicznej: prof. dr hab. Tadeusz Mrzygłód, dr Ryszard Grabowiecki, dr Bohdan Kosiński
i dr Ludwik Staszyński.
W spotkaniach Konwersatorium i w towarzyszących im
dyskusjach uczestniczyli także: mgr Dariusz Brzozowiecki, mgr
inż. Marek Głogowski, mgr inż. Jerzy Horodecki, mgr inż. Jerzy
Kade, red. Wojciech Luczak, mgr Stanisław Mańka, dr Gustaw
Mikielewicz, dr Henryk Potrzebowski, prof. dr hab. Andrzej
Straszak, dr Eugeniusz Tomaszewski i dr Piotr Zaborny. Koordynatorem prac Konserwatorium i prowadzącym spotkania był
prof. dr Paweł Soroka.
Redagując niniejszą syntezę, stanowiącą Raport końcowy
pt. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego i jego przejawy w Polsce oparto się na przekazanych
opracowaniach i tekstach następujących Autorów biorących
udział we wspomnianych spotkaniach Konwersatorium „O lepszą Polskę”.: prof. J. Dziewulskiego, prof. K. Fiedorowicza, dr
R. Grabowieckiego, dr Z. Klimiuka, dr Z. Kosińskiego, dr K. Lachowskiego, L. Michnowskiego, prof.T. Mrzygłoda, prof. J. Staniszkis, dr L. Staszyńskiego, prof. A. Śliwińskiego, prof. A. Zawiślaka, prof. J. Żyżyńskiego.
Wykorzystane w niniejszym Raporcie opracowanie i wypowiedzi wyżej wymienionych Autorów obejmowały okres do jesieni 2010 r., czyli pierwszej fazy globalnego kryzysu, która
rozpoczęła się w listopadzie 2008r. Niestety możliwe są jego
kolejne odsłony. Druga faza kryzysu jest tym bardziej prawdopodobna, iż jak dotąd nie zostały usunięte jego strukturalne
przyczyny. W gospodarce światowej narastają nierównowagi
o zasięgu globalnym. Pojawiają się już symptomy wojen walutowych i nasilenie protekcjonizmu w stosunkach handlowych.
Narastają tendencje inflacyjne. Szybko rośnie zadłużenie Stanów Zjednoczonych i wielu państw strefy euro, ostatnio zwłaszcza Grecji, Irlandii, Portugalii, Cypru i Hiszpanii. Niektórym
z nich zagraża nawet bankructwo. Towarzysza temu zjawiska coraz większego cięcia w budżetach wielu państw, zwłaszcza na
cele społeczne, co powoduje wzrost niezadowolenia i protesty.

Redaktorzy generalni sygnalizują, że dotąd nie wiadomo, czy narastające przejawy kryzysu maja charakter
cyklicznych zmian w rozwoju gospodarczym świata, czy
też rezultaty tych zjawisk są trwałe i oznaczają wyczerpanie się dotychczasowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego. Zdaniem większości uczestników
Konwersatorium „O lepszą Polskę” obecny globalny kryzys finansowo-gospodarczy ma charakter systemowy
i strukturowy. Moim zdaniem bardziej właściwe byłoby
uznanie tego kryzysu za gospodarczo-społeczny, gdyż
konsekwencje tego kryzysu najbardziej będą chyba jednak dotykały kręgi społeczne i gospodarcze. Jeśli chodzi
o kręgi finansowo-bankowe będzie to prawdopodobnie
polegało na przemieszczaniu pozycji pewnych kręgów:
niektóre się wzmocnią, niektóre utrzymają swą pozycję,
a niektóre zbankrutują lub znacznie się osłabią. To
przemieszczanie nastąpi prawdopodobnie przy wsparciu
wielu państw i rządów. Potwierdzają to także nerwowe
działania i decyzje zarówno USA, jak i podstawowych
państw Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec
i Francji.
Główni Redaktorzy sądzą, że będzie to najdłuższy
i najgłębszy kryzys od czasów kryzysu z lat 1929-1933,
choć będzie on miał zupełnie inny przebieg i że spowodowany jest przez inne przyczyny. Zgadzam się, że:
Inne zapewne będą jego skutki ekonomiczne, społeczne
i polityczne. W związku z tym, jego ostateczne przezwyciężenie
będzie wymagało zastosowania odmiennych i nowych metod,
instrumentów i narzędzi.
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Bardzo prawdopodobne jest, że w Polsce skutki globalnego
kryzysu mogą stopniowo narastać, ponieważ jesteśmy częścią
gospodarki europejskiej i światowej. Trudno przewidzieć jak
kryzys będzie się dalej rozwijać w skali globalnej. Jak zwykle
w takich sytuacjach możliwe są scenariusze: optymistyczne,
realistyczne i pesymistyczne.

Nie bardzo jasne jest dla mnie pojęcie scenariusza
realistycznego. Natomiast mogę sobie wyobrazić załamanie globalnego systemu finansowego, rozpadu niektórych państw i odejścia od demokracji. Szczególnie odejście od demokracji nastąpiło już przy tworzeniu Unii Europejskiej. Szczególnie objawiało się to przy tworzeniu
i ratyfikacji kolejnych Traktatów: z Maastricht, z Amsterdamu, z Nicei, a szczególnie z Lizbony. Zgadzam się, że
„Bez względu na to, jaki scenariusz zwycięży, świat, Stany Zjednoczone i Europę w niedalekiej przyszłości czekają poważne turbulencje, których skalę i zakres trudno
przewidzieć”. Według mnie bardzo duże znaczenie może
mieć wystąpienie sprzecznych interesów różnych grup
społecznych, odczuwających skutki kryzysu mogących
doprowadzić do szkodliwych dla obywateli decyzji. Biorąc
pod uwagę dotychczasowe efekty działań rządu RP, parlamentu RP, banków w większości zagranicznych, różnych podmiotów gospodarczych i związków zawodowych
w Polsce w okresie przed występującym kryzysem, można
mieć duże wątpliwości odnośnie funkcjonowania systemu
gospodarka-społeczeństwo w różnych stadiach kryzysu.
Wprowadzenie
Bardzo ważne jest stwierdzenie Laureata Nagrody
Nobla J. E. Stigliza, że „Rynki nie naprawią się same, bo
»niewidzialna ręka rynku« po prostu nie istnieje.” Zgadzam się z ustaleniem, iż „Ogromne oficjalne dotacje
państwowe dla sektora bankowego i różne udogodnienia
dla potentatów przemysłowych spowodowały spadek zaufania społeczeństw do rządów”.
Podstawowy problem sprowadza się jednak do tego,
że homo sapiens spirituals, a nawet homo economicus,
zostali odepchnięci od decyzji rozwoju społecznogospodarczo-ekologicznego na rzecz potężnego i jednocześnie nielicznego homo rapax (człowieka zachłannego).
Stąd też nie trzeba się dziwić, że kryzys globalny znacznie
dotkliwiej działa na omamione konsumpcjonizmem społeczności zamieszkujące obie Ameryki i Europę niż dążące do średniej zamożności np. społeczeństwo chińskie.
Rozdział I.
Kryzysy światowe i działania antykryzysowe
Wydaje się, że Raport zbyt dużo miejsca i stron poświęcił historii kryzysów światowych, keinesizmowi, sytuacji gospodarczej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, sytuacji gospodarczej Europy w okresie II wojny
światowej i powojennym, globalnemu charakterowi kryzysu i finansyzacji gospodarek, kryzysowi jako rezultatowi nierównowagi rynkowej, badaniom systemowym globalnych kryzysów i wiedzy o ich przezwyciężaniu, nakręcaniu koniunktury gospodarczej w Niemczech w latach
30-tych ub. wieku, niektórym ocenom tak zwanego „niemieckiego cudu gospodarczego”, kreowaniu wzrostu gospodarczego w Japonii w okresie wojny i po wojnie. Dlatego też nie będę formułował mojej opinii o rozdziale I.
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Rozdział II.
Przebieg kryzysu w krajach zachodnich
11. Rządowe pakiety antykryzysowe w krajach zachodnich
Wszystkie liczące się kraje w świecie opracowały pakiety antykryzysowe na sumę 2 bilionów USD. Najważniejszy i największy jest oczywiście „pakiet Obamy”, który
poza pomocą dla sektora bankowego, przeznaczył 819
miliardów USD na pomoc dla amerykańskiej gospodarki.
W efekcie spowolnienia gospodarki w Chinach związanego ze spadkiem eksportu do krajów rozwiniętych,
zwłaszcza na rynek Stanów Zjednoczonych, nastąpił tam
już w czwartym kwartale 2008 r. znaczny spadek PKB
z 10% do 6,8%. Pakiet wydatków publicznych na pomoc
gospodarce chińskiej tylko w latach 2009-2010 ma ona
wynieść 585mld USD (podobnie jak w USA także poza
odrębną pomocą udzieloną sektorowi finansowemu).
Natomiast Niemcy w swym pakiecie także na lata
2009-2010 przeznaczyli 87 mld euro, w tym 50 mld euro
na inwestycje przede wszystkim na infrastrukturę oraz na
szkoły, przy czym jest to już drugi pakiet antykryzysowy.
Pakiet antykryzysowy uchwalił także parlament Japonii
o wysokości 112 USD. Nakłady Francji na pomoc w gospodarce realnej na lata 2009-2010 sięgają 67 mld euro,
w tym 14 mld euro przeznacza się na rozbudowę infrastruktury.
12. Międzynarodowe aspekty konieczności prowadzenia własnych badań antykryzysowych
Autorzy sugerują, że w żadnym z krajów zachodnich
nie stosuje się terapii polegającej na bezmyślnym redukowaniu zadań inwestycyjnych i likwidacji przedsiębiorstw generujących dochody. Rozszerzając to stwierdzenie, trzeba uznać, że w ciągu ponad 20 lat zarówno
przygotowań Polski do wejścia do UE (2003 r.) i po wejściu do UE (2003-2011 r.) wszystkie rządy i parlamenty
polskie doprowadziły w tym czasie do zniszczenia,
a przynajmniej osłabienia wszystkich 12 sektorów strategicznych, zdefiniowanych przeze mnie w mojej poprzedniej recenzji Konwersatorium „O lepszą Polskę” (2005 r.)
Przy tym nie jest istotne, czy były to działania zamierzone, czy też wynikały z popełnionych błędów.
Warto w tym kontekście przypomnieć, że w świetle
istniejących zapisów zadanie UE to nie tylko proces jednoczenia państw i odchodzenia od konfliktów rodzących
w przeszłości wojny, to także, a nawet przede wszystkim,
zamiar likwidacji dysproporcji i nierówności w poziomie
życia ludności jednoczących się państw i dążenie do tworzenia nowej doktryny rozwojowej. Niekiedy z oporami,
ale konsekwentnie, wykształca się ujmowany kompleksowo nowy ekonomiczny, społeczny, ekologiczny i przestrzenny ład zrównoważonego rozwoju państw należących do Unii.
Takie sformułowania zadań UE można uważać za
śmieszne i żałosne w stosunku do Polski, która pozbyła
się swoich 12 przestarzałych sektorów strategicznych za
przyzwoleniem i pomocą władz rządowych i parlamentarnych, pod presją władz unijnych i przy wykorzystaniu
sterowanych zapisów traktatowych UE.
13. Niektóre propozycje działań systemowych
Autorzy twierdzą, że:
Najbardziej różnorodne w interpretacji i metodologii oceny
charakteryzują się nie ilościową, a jakościową różnicą pomiędzy obecnym kryzysem a poprzednimi, że metodologiczna różnorodność podejść uniemożliwia precyzyjne streszczenie po-
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szczególnych zagadnień, choć można by w przybliżeniu znaleźć kilka cech wspólnych wszystkich kryzysów.

W wyjaśnieniu dodaje się, iż obecny kryzys nie jest
kryzysem mającym korzenie w sferze finansów, ale jest
to kryzys relacji między państwem i instytucjami finansowymi, które skorumpowały świat polityki i zarządzania
państwem do poziomu uniemożliwiającego kontrolę państwa nad instytucjami, które mało aktywnie wspomagały
procesy związane z zaciąganiem kredytów, mających
szansę na spłacenie. Wypowiedziano także pogląd, że
zapaść sektora finansowego w powiązaniu z zapaścią
sektorów samochodowego i budowlanego, powoduje
wciąganie pozostałych sektorów gospodarki w położenie
zmuszające do gruntownych przemian dotychczasowych
struktur społecznych i struktur władzy. Cieszę się, że:
Dostrzeżono także potrzebę weryfikacji niektórych mitów
rozwoju społeczno-gospodarczego. Do takich niewątpliwie należy propagowanie hasła o zbawiennej roli gospodarki opartej
na wiedzy, którym powszechnie szermowali zarówno politycy,
jak i przedstawiciele nauki, zabiegający o państwowe fundusze.
Miał to być rzekomo sposób na uniknięcie groźby pauperyzacji klasy robotniczej przez awans edukacyjny, otwierający
drogę do najatrakcyjniejszych posad gospodarki aktywnej dla
specjalistów informatyki, projektantów systemów informatycznych, naukowców, specjalistów od reklamy itp.
W myśl tych zdarzeń i interpretacji, obecny kryzys na pewno
wstrząśnie podstawami gospodarki rynkowej oraz zmieni międzynarodowy układ sił gospodarczych i być może politycznych.
Należy więc mieć na uwadze fakt, że obecna działalność gospodarcza (politycy i ekonomiści na ogół szermują określeniem
„rozwój”), odbywa się w innych nieco warunkach politycznych.
Podczas gdy wcześniej dominowały partie polityczne
i związki zawodowe, które przez dziesięciolecia stabilizowały
system polityczny, obecnie następuje szybka polaryzacja, która
dodatkowo dzieli klasę średnią społeczeństwa na dwa odłamy.
Jeden związany z drobną przedsiębiorczością, stale zagrożoną
przekształceniami dokonującymi się na rynku światowym, drugi
zaś to nowa klasa metropolitarna mająca swe oparcie właśnie
w gospodarce globalnej. Należący do obu tych odłamów ludzie
zostali wykorzenieni ze swoich społeczności lokalnych, w których istniało pewne spektrum wspólnych wartości, stracili
znaczną część dotychczasowego oparcia i poczucia bezpieczeństwa ograniczanego wyolbrzymionym przez rządy i media
zagrożeniem terroryzmem, a prywatyzacja likwidacyjna dużych
podmiotów gospodarczych, dodatkowo zwiększyła emigrację
zarobkową.

„Analitycy ostrzegają, że w niektórych sektorach kryzys może dodać impetu starej koncepcji, zgodnie z którą
pracownicy powinni zatrudniać kapitał, a nie na odwrót”.
Bardzo ważny jest niepokój Golfa Multana i również mój,
że decydująca będzie oczywiście przy tym kwestia, czy
współczesny kapitalizm zdoła zawrzeć jakikolwiek kompromis z rodziną. Moim zdaniem z doświadczeń unijnych
wynika, że kapitalizm w UE nie tylko nie zmierza do tego
rodzaju kompromisu, ale normalną rodzinę zwalcza nie
tylko praktycznie (przez popieranie nowego Herrenvolku
– gejów i lesbijek), ale także poprzez zwalczanie takich
dokumentów, jak Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej, która mogłaby stanowić program wyborczy dla kręgów politycznych na poziomie samorządowym, parlamentarnym i prezydenckim. Tymczasem po ostatnich
wyborach parlamentarnych w Polsce (2011 r.) Herrenvolk gejów i lesbijek opanował całkowicie dwie partie –
Ruch Palikota i SLD – oraz zamierza poprzez wspólne
działania szantażować zarówno PO, jak i PSL, aby może
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nie tyle go popierały, ale przynajmniej nie przeszkadzały
w ekspansji tej antydemograficznej zarazy w Polsce
z dominującą wspólnotą katolicką. Dlatego tez stwierdzenie Autorów Raportu, że
Wciąż jest daleko od stworzenia nowej architektury praw
i elastycznych przepisów dotyczących funkcji rodziny w gospodarce rynkowej. Zadanie to spoczywa więc wyłącznie na wybranych przez naród jego przedstawicieli w organach władzy.
Nie zrobi tego żadna międzynarodowa struktura polityczna czy
gospodarcza, ponieważ powszechnie wiadomo, że przejawiają
one raczej tendencje przeciwstawne.

Ta wypowiedź świadczy o tym, że autorzy Raportu
całkowicie oderwali się od rzeczywistości życia politycznego zarówno w Polsce, jak i w UE z Traktatem Lizbońskim oraz ONZ z programami nastawionymi bardziej na
jakieś maniakalne bajki o ocieplaniu klimatu na świecie.
14. Wybrane dane dotyczące sytuacji w gospodarce
światowej
Autorzy Raportu na podstawie najnowszych publikacji internetowych ustalili, że najbardziej dotknięte kryzysem zostały następujące sektory:
1. Sektor bankowo-finansowy. Według analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego straty globalnych
instytucji finansowych w USA i Europie wynosiły w styczniu 2009 r. 2 biliony USD. Do tej pory sektor bankowy dofinansowano około połową tej kwoty. Będą więc potrzebne kolejne dokapitalizowania, tym bardziej, że wraz z pogłębianiem się kryzysu skala strat cały czas wzrasta. Biorąc pod uwagę fakt, że kapitalizacja giełdowa sektora
bankowego w USA wynosi około 890 mld USD, dokapitalizowanie tego sektora przez amerykański rząd na kwotę
biliona USD może oznaczać de facto jego częściową
bądź pełną nacjonalizację.
2. Budownictwo i nieruchomości. Jest to druga co do
wartości strat przegrana branża. Jej kryzys wpływa na
sytuację zwłaszcza w przemyśle metalurgicznym, meblarskim, chemicznym, cementowym, przetwórstwa
drewna, maszyn budowlanych.
3. Branża motoryzacyjna. Znaczny spadek produkcji
pociągnął za sobą , tak jak w przypadku branży budowlanej, negatywne konsekwencje w szeregu kooperujących branżach.
4. Transport. Zmniejszenie produkcji wpłynęło na
powszechne zmniejszenie poziomu przewozów.
5. Energetyka. Zmniejszona produkcja pociągnęła za
sobą spadek produkcji energii elektrycznej, co w wielu
przypadkach oznacza mniejsze zapotrzebowanie na węgiel, głównie w energetyce chińskiej i indyjskiej.
6. Surowce. Wszelkie przewidywania długotrwałych
trendów okazały się wątpliwe ze względu na brak stabilizacji cen...
7. Informatyka. Problemem okazał się spadek podaży
kapitału dużego ryzyka niezbędnego do rozwoju nowych
technologii.
8. Usługi. Spadek zauważa się w zakresie usług luksusowych (szkoły, samochody, jachty, hotele, turystyka).
9. Towary luksusowe. Popyt zmniejszył się o ponad
połowę.
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Rozdział III.
Przebieg obecnego kryzysu w Polsce
15. Transformacja polityczno-gospodarcza w Polsce
od 1989 r.
Robocza wersja programu stabilizacyjnego dla Polski, konkretyzowana w kolejnych utajnionych „listach intencyjnych” i „memoriałach” rządu polskiego do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Swiatowego
była obszerna i szczegółowa. Zawierała zobowiązanie
rządu do działania w kierunku liberalnego systemu kapitalistycznego, w szczególności do:
− likwidacji sektora państwowego w gospodarce,
− wycofania się państwa z wszelkich form i zakresów
regulacji gospodarki,
− liberalizacji obrotów handlowych z zagranica,
− liberalizacji obrotów kapitałowych z zagranicą,
− liberalizacji w sferze bankowej i ubezpieczeniowej,
− prowadzenia określonej polityki monetarnej,
− likwidacji gospodarczych i jednocześnie społecznoopiekuńczych funkcji państwa.
Kolejne polskie rządy działały przez kilkanaście lat pod
nadzorem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i
Banku Światowego. W ciągu tego okresu społeczny majątek produkcyjny przeszedł albo w majestacie prawa, albo
na drodze przejęcia w prywatne ręce małej grupy osób.
Całkowicie się zgadzam ze stwierdzeniem Autorów, że:
„Znając zewnętrzne realia polityczne i kompetencje oraz
predyspozycje osobiste polskich polityków, należałoby się
zastanowić, czy są oni zdolni do wypracowania i realizacji
sensownych działań antykryzysowych”.
Muszę tu jedynie przypomnieć, że groźnym tego sygnałem jest nie tylko wymieniona przez autorów likwidacja polskiego przemysłu stoczniowego po wcześniejszej
całkowite zagładzie floty handlowej i rybołówstwa, ale
zniszczenie lub poważne osłabienie wszystkich 12 polskich sektorów strategicznych.
16. Warunki równoważenia gospodarki rynkowej
W gospodarce rynkowej główną przyczyną występowania braku równowagi jest niedostatek popytu przy istniejącym stanie podaży. Niedostatek ten wywołuje nie
wykorzystanie w pełni, będących w dyspozycji zasobów
ludzkich i materialnych (czyli wywołuje bezrobocie i spadek produkcji).
17. Kreowanie realnego popytu jako cel polityki antykryzysowej
Realny popyt w gospodarce rynkowej powinien mieć
zdolność zniesienia (pokrycia) podaży. Musi on być
kształtowany z jednej strony przez pozostające do dyspozycji rzeczywiste zasoby produkcji rynkowej, zaś
z drugiej – oparty o rzeczywiste dochody oraz o zdolności kredytowe zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Niedobory walut zagranicznych w obrotach handlowych z zagranicą wystąpiły przede wszystkim w rezultacie deindustrializacji kraju, która stała się czynnikiem
decydującym o dużej skali deprecjacji złotego.
18. Tendencje kryzysowe a dominacja kapitału zagranicznego w Polsce
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych z powodu braku kapitału polskiego prowadziła do tego, że stały
się one w większości własnością zagranicznych właścicieli. A przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce podatne
są nie tylko na zjawiska kryzysu w Polsce, lecz także na
wpływy kryzysu ogarniającego ich przedsiębiorstwa macierzyste. Dominacja kapitału zagranicznego w Polsce
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wywołuje w polskiej gospodarce niekorzystne dla niej
procesy, takie jak:
– ograniczenie krajowych badań naukowych i wdrożeń, a zamiast tego import dokumentacji naukowej,
– likwidacja, zmniejszenie, ograniczenie, prymitywizacja i dezintegracja produkcji krajowej;
– dążenie do korzystania z zagranicznego potencjału
naukowo-technologicznego;
– transfer zysków za granicę i powstanie groźby wycofania zainwestowanego w produkcję kapitału.
19. Terapia szokowa a deindustrializacja kraju
Terapia szokowa podjęta w 1989 r. doprowadziła do
poważnej deindustrializacji kraju – to fakt. Zgadzam się
również z Autorami, że: „Obecnie gospodarką polską
rządzą głównie mechanizmy rynku i interesy różnych
lobbies [może lepiej: mafii], głównie zagranicznych, a te
nie są w stanie ani promować potrzebnych krajowi kierunków rozwoju, ani też równoważyć oraz uodparniać
struktury gospodarki przed potencjalnymi oddziaływaniami takiego, jak teraz kryzysu”.
20. Ułomności w polskiej gospodarce sprzyjające
kryzysowi
Przychylam się do opinii Autorów na temat najważniejszych ułomności polskiej gospodarki, sprzyjających
kryzysowi:
− niezdolność gospodarki polskiej do równoważenia
produkcją krajową kosztów potrzebnego krajowi importu,
− niezdolność gospodarki do oparcia krajowych programów rozwoju infrastruktury technicznej o krajowe dostawy potrzebnych maszyn, sprzętu, aparatury i urządzeń,
− małe zainteresowanie zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce kooperacją z polskimi dostawcami i zapleczem badawczo-rozwojowym,
− brak kompleksowego, państwowego programu
równoważenia i rozwoju gospodarki,
− podwyższanie stopy obciążeń podatkowych dla
przedsiębiorstw publicznych.
21. Uwarunkowania zewnętrzne dla gospodarki polskiej
Zgadzam się z Autorami Raportu, że „W najbliższym
czasie, zarówno w ONZ, jak i w UE, raczej nie zapadną
żadne globalne korzystne decyzje, nie mówiąc już o jakichś regulacjach prawnych”.
22. Analizy uwarunkowań działań antykryzysowych
w Polsce
Zdaniem Autorów: „Idealnym rozwiązaniem byłoby,
gdyby kraje z nadwyżką w handlu zagranicznym oddawały
część zysku do MFW, który mógłby stymulować gospodarki krajów, które tego potrzebują”. Na przeszkodzie takiej idei (moim zdaniem całkowicie nierealnej) stoją oczywiście partykularne interesy najsilniejszych gospodarczo
państw. Świadczą o tym ich działania zwiększające np. siłę oddziaływania niewidocznych mechanizmów protekcyjnych, ceł albo ukrytych dopłat do własnego przemysłu,
które mogą spowodować jeszcze większy kryzys.
23. Przemysły orientacji eksportowej w Polsce
Ponieważ na dzień dzisiejszy własność krajowa – to
tylko wytwarzanie i przetwarzanie koksu oraz produktów
rafinacji ropy naftowej, wytwarzanie i zaopatrzenie
w energię oraz wydobycie węgla kamiennego i brunatnego oraz miedzi, to znaczy, ze praktycznie nie można
w ogóle mówić o jakichkolwiek poważnych przemysłach
orientacji eksportowej w Polsce.
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Jednocześnie trzeba pamiętać o istnieniu potężnych
światowych mafii antywęglowych i proatomowych, które
bazują na księżycowej polityce ocieplania klimatu światowego w wyniku wydzielania CO2, przede wszystkim
przez obiekty energetyki węglowej. To grozi Polsce najpierw osłabieniem, a wreszcie zniszczeniem polskiej gospodarki bazującej jeszcze w dużej mierze na energetyce węglowej. To właśnie będzie kryzys, który dobije naszą gospodarkę... Nie pomogą tu przy tym żadne marzenia o Polsce odbudowywanej na bazie gazu łupkowego
i geotermii. Na ten temat Autorzy Raportu w ogóle milczą!!! Pytanie, czy to jest ignorancja przypadkowa, czy
też zamierzona!!!.
24. Niektóre dane dotyczące sytuacji w polskiej gospodarce
Ponieważ oddziaływanie na gospodarkę przez państwo jest interwencjonizmem zabronionym przez traktaty
UE, dlatego też proponowanie przez Autorów łamania
przepisów unijnych jest co najmniej niewłaściwe. Stąd
też propozycje wirtualne na dzień dzisiejszy nie mogą
podlegać recenzji. Ze względu na wskazane okoliczności
nie można w dniu dzisiejszym zakwalifikować Polski do
żadnego z trzech modeli konkurencyjności krajowej opisanej przez Autorów:
1) Jako kraju o najniższym stopniu konkurencyjności,
w którym rozwój oparty jest na wykorzystywaniu niewykwalifikowanej siły roboczej i zasobów naturalnych.
2) Jako kraju opierającego się o wzrost gospodarczy,
bazujący na inwestycjach zwiększających efektywność
gospodarki z efektami mierzonymi wskaźnikami wydajności pracy.
3) Jako kraju o najwyższym poziomie życia, który
swą konkurencyjność osiąga dzięki temu, że jest w stanie forsować rozwój poprzez innowacje technologiczne
i organizacyjne.
Pozostaje zatem stwierdzenie, że Polska jest aktualnie krajem bezwolnym, dryfującym ku pełnej zapaści, która nastąpi po zakończeniu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej (mimo że cały czas przedstawiany jest jako
zielona wyspa bezkryzysowa).
Rozdział IV.
Pożądane kierunki polityki antykryzysowej
25. Strategiczny program zrównoważonego rozwoju
Autorzy proponują w pracach programowych nad polityką antykryzysową oprzeć się na tzw. „złotym trójkącie
rozwoju”, utworzonym z trzech przedstawicieli reprezentujących:
- przemysł i banki,
- naukę,
- administrację.
Jest to pomysł dziecinny, nie do zrealizowania
w żadnym kraju, a przede wszystkim w Polsce. Dziwić
może jedynie fakt, że taką propozycję podaje tak szacowne grono Autorów!!!
26. Prorozwojowa polityka państwa
Autorzy piszą, że „Kryzys światowy stwarza zagrożenia zarówno dla stabilności , jak i dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski”. Przytoczone w Raporcie
dane wskazują, jakie ułomności (fatalne sformułowanie!)
w polskiej polityce gospodarczej mogą się walnie do tego
przyczynić. Ułomności te zagrażają równowadze społeczno-gospodarczej kraju niezależnie od światowego
kryzysu, a także mogą sprzyjać jego nasileniu.
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Spośród 13. propozycji działań, które – według Autorów – powinny się znaleźć w programie antykryzysowym
państwa wymienię jedynie te, które nowo wybrany Parlament RP i nowy Rząd RP będzie mógł i będzie chciał
zrealizować:
4. Wprowadzenie regulacji formalno-prawnych przeciwdziałających spekulacyjnemu obrotowi wtórnymi papierami wartościowymi (derywatami) […].
6. Promowanie krajowej oraz kierowanej na eksport produkcji kooperacyjnej, celem transformacji w możliwie dużym
zakresie importu kooperacyjnego na produkcję krajową, dla
wykreowania w kraju odpowiedniej liczby miejsc pracy.
7. Promowanie działalności przedsiębiorstw mającej na celu modernizację ich majątku oraz wzrost konkurencyjności ich
produkcji.
8. Promowanie eksportu np. w drodze obniżenia opodatkowania produkcji eksportowej, szerokim zakresem państwowych gwarancji eksportowych […].
10. Weryfikacja prawa podatkowego obejmującego ulgi zachęcające do podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.
11.Rozszerzenie pozabudżetowych źródeł finansowania
publicznej służby zdrowia, obejmujących zaopatrywanie w leki,
aparaturę i sprzęt medyczny oraz pomoc finansową dla osób
hospitalizowanych o najmniejszych dochodach.
12. Zmodyfikowanie zasad wspomagania przez państwo
i władze komunalne budownictwa mieszkaniowego, czynszowego, komunalnego i spółdzielczego w sposób zapewniający
rzeczywisty rozwój tego budownictwa.

Pozostałe propozycje, opatrzone w Raporcie numerami 1, 2, 3, 5, 9 i 13, nie mają szans ze względu na spodziewaną niechęć lub niemożność ich podjęcia przez Parlament RP, a tym bardziej – przez Rząd RP. Natomiast
konieczna jest propozycja podjęcia przez Najwyższą Izbę
Kontroli pracy nad ustaleniem stanu aktualnego 12. wymienionych przeze mnie sektorów strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie najważniejsze oprócz
wymienionych przeze mnie możliwych do podjęcia i realizacji propozycji działań (nr 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12), które
powinny się znaleźć w programie antykryzysowym.
Skład aktualnego Parlamentu RP (PO, PiS, RP, PSL
i SLD) oraz Rządu RP nie gwarantują postępu w reindustrializacji kraju, prowadzącej do zrównoważenia obrotów
handlowych z zagranicą, a zatem nie ma widoku na
wzrost aktywności zawodowej społeczeństwa i spadek
bezrobocia. Pesymistycznie należy więc spoglądać na
zwiększenie dochodów dyspozycyjnych zarówno przedsiębiorstw, jak i ogółu zatrudnionych, a stąd wynika niepewność skuteczności polityki gospodarczej państwa i jego oddłużenia oraz równowagi jego budżetu. Z tego wynikać także może niepewność zmiany podziału dochodu narodowego, aby większa jego część niż dotychczas mogła
być lokowana na rynkach pierwotnych, a nie wtórnych,
i wykorzystywana do tworzenia nowych miejsc pracy.
Autorzy piszą, że „Eksperckie oceny i analizy sytuacji
gospodarczej w Polsce wskazują, ze brak polityki gospodarczej prowadzi do pogłębiającego się procesu zmniejszania się wszechstronnej suwerenności kraju” Muszę
podkreślić, ze proces odzyskiwania i ponownej utraty
suwerenności nastąpił sukcesywnie, a jego trzy apogea
następowały w latach 1989, 2004 i 2010. W wyniku zaniechania przez Rząd konstytucyjnie przypisanej mu polityki, służy obecnie do uzupełniania niedoborów w budżecie przez wyprzedaż masy upadłościowej.
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W Polsce – jak piszą Autorzy – został ostatnio wykreowany stereotyp myślenia o gospodarce polegający
na negowaniu lub wręcz lekceważeniu popytu, na rzecz
ekonomii podaży kreującej wyłącznie dochód przedsiębiorcy. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Życzeniem
Autorów Raportu jest zatem program rządowy obejmujący konkretne działania na rzecz rozwoju przemysłu i rolnictwa, stabilizacji regulacji finansowo-podatkowych
i kredytowych oraz związanej z tymi obszarami działalności inwestycyjnej. Rezultaty tej polityki powinny prowadzić do realnego wzrostu udziału Produktu Narodowego
Brutto w Produkcie Krajowym Brutto. Bardzo się cieszę,
że Autorzy Raportu przypomnieli czytelnikom, że w krajach Azji Południowo-Wschodniej (Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Tajlandia, Filipiny) kryzys finansowy
miał miejsce już w latach 90. Jak twierdzą ekonomiści,
było to spowodowane deficytem na rachunku obrotów
bieżących, który przekroczył 5% ich PKB. Tłumaczono to
tym, że kraje te zostały zmuszone do wsparcia własnych
instytucji finansowych za pomocą środków publicznych ,
bo były one w wysokim stopniu uzależnione od kapitału
zagranicznego (inwestycje bezpośrednie, portfelowe).
Wiadomo, że znaczne zasoby tego kapitału wróciły m.in.
do Niemiec, Francji i Anglii. Podobnie rzecz się miała
dwa lata temu na Węgrzech, gdzie deficyt doszedł do
poziomu 10% PKB, a ostatnio w Grecji, gdzie wyniósł on
ponad 12%. przypadku Grecji dodatkowym czynnikiem
łatwości wycofania kapitału inwestycji bezpośrednich
i portfelowych (spekulacyjnych) była jej przynależność do
strefy euro.
W Polsce w ostatnich trzech latach likwidacji i bankructwu uległy głównie przedsiębiorstwa państwowe,
a więc pozbawione kapitału zagranicznego. We wszystkich przypadkach stosunek zarówno Komisji Europejskiej, jak i banków międzynarodowych do poszkodowanych kryzysem przedsiębiorstw okazał się ambiwalentny.
Wielu polskich ekonomistów (i nie tylko ekonomistów) od
dawna podejmuje dyskusję na temat zasadności przystąpienia Polski do strefy euro. Niektórzy nawet kwestionują sposób funkcjonowania tej waluty, wskazując, że
ułatwia ona nie tylko transfer kapitału, ale także przepływ
kryzysu. Przykłady Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii
wskazują jednak, że odporność państwa na kryzys zależy głównie od siły własnego potencjału gospodarczego
i wartości Produktu Narodowego Brutto. I tu ponownie
Autorzy Raportu przypominają, że „Polityka gospodarcza
państwa powinna więc sprzyjać zwiększeniu zainteresowania przedsiębiorstw inwestowaniem zarówno w krajową produkcję przemysłową, jak i w strukturę gospodarki
polskiej”.
Dalsze propozycje Autorów Raportu mówią o potrzebie wdrażania rzeczywistych zachęt (podatkowych, kredytowych), które powinny sprzyjać powstawaniu i rozwojowi przedsiębiorstw pracowniczych. Chodzi mianowicie
o poszerzenie akcjonariatu pracowniczego, prowadzącego do faktycznego integrowania problemów pracowniczych z interesami przedsiębiorstw.
W celu pobudzenia zainteresowania określonymi
w polityce gospodarczej kierunkami rozwoju, szczególnie
tymi, które prowadzą do rzeczywistego wzrostu dochodów państwa, konieczne jest poważne potraktowanie
rozwoju sektora przedsiębiorstw publicznych i samorządowych. Oczywiście takie sugestie powinny być skierowane przez Autorów Raportu do władz nowego Parla-
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mentu, Rządu oraz władz samorządowych RP. Wzorem
najsilniejszych gospodarczo państw UE polityka gospodarcza państwa powinna bezwzględnie sprzyjać wzrostowi udziału kapitału krajowego w gospodarce narodowej. Chodzi mianowicie o zdecydowane przeciwdziałania
wzrostowi ujemnego salda w tworzeniu dochodu narodowego i zagranicznym transferom pieniężnym. Jest to
szczególnie istotne dla przeciwdziałania impulsom (naciskom) kryzysowym przenoszonym do Polski przez sektor
przedsiębiorstw zagranicznych.
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CZYTELNIA KRESOWA
¢ Maria Jazownik, Leszek Jazownik

[REC.] BALLADA O WOŁYNIU
Teatr NIE TERAZ – Tarnów. Reżyseria, scenariusz i scenografia: Tomasz A. Żak. Technika: Marcin Marć. Głos 1: Tomasz Lewandowski. Głos 2 / Narrator: Jerzy Pal. Występują:
Ewa Tomasik (Jadwiga), Magdalena Zbylut (Irena), Agne Muralyte (Szura).

„Tego wieczoru,
wybierając sobie miejsce do spania,
nie wiedzieliśmy, że ten wybór,
to wybór życia lub śmierci”.
27 września w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze dzięki życzliwości jego Dyrektora Roberta Czechowskiego, a także Wójta Gminy
Zielona Góra Mariusza Zalewskiego oraz Radnego z Łężycy Krzysztofa Wołczyńskiego Kresowianie i ich potomkowie mogli obejrzeć gościnne występy Teatru Nie Teraz
z Tarnowa, który przedstawił poruszający spektakl w reżyserii Tomasza Żaka, zatytułowany Ballada o Wołyniu.
Sztuka miała swą premierę 23. i 24. maja w Muzeum
Niepodległości w Warszawie (Al. Solidarności 62).
Teatr Nie Teraz, założony przez Tomasza Żaka
w Tarnowie jesienią 1980 roku, współtworzy ruch polskiej
alternatywy artystycznej. Ma w swym dorobku kilkanaście
premier scenicznych, spektakli muzycznych, wiele interdyscyplinarnych zdarzeń artystycznych. Był gościem oraz
laureatem spotkań, przeglądów i festiwali teatralnych
(takich jak np. Krakowskie Reminiscencje Teatralne czy
Poznański Festiwal „Malta”). Odbył artystyczne podróże
do niemal wszystkich regionów Polski, a także kilku krajów Europy: na Ukrainę, Słowację, do Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Francji. Teatr Nie Teraz współpracował m.in.
z Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu, Ośrodkiem
Praktyk Teatralnych Gardzienice, The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze we
Włoszech. Różnorodne doświadczenia umożliwiły wypracowanie własnej metody warsztatowej, promowanej
m.in. przez warsztaty „Teatr dla Tradycji”.
Istotną rolę w działalności TNT odgrywają tradycje
narodowe i katolickie, które ukierunkowują poszukiwania
tematyczne i warsztatowe artystów. Nie stronią oni od
tematyki trudnej, niepopularnej czy wręcz przemilczanej
i zakazanej. Jako pierwsi w Polsce stworzyli spektakl
o tzw. żołnierzach wyklętych, próbujących dać zbrojny
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odpór komunistycznemu zniewoleniu kraju po wojnie (Na
etapie, premiera 2000). Prekursorski charakter ma również ich ostatni spektakl sceniczny, poświęcony Zagładzie Polaków na Kresach (na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej), dokonanej w latach II wojny przez ukraińskich nacjonalistów.
Autorem scenariusza jest Tomasz Żak, zarazem reżyser i scenograf przedstawienia. Artysta zbudował tekst
swej sztuki z materii niejednorodnej. Wykorzystał relacje
świadków wołyńskiego ludobójstwa (w tym przekazy rodzinne, jest on bowiem potomkiem Wołynian), a także
materiały z sesji naukowej Zagłada. Ludobójstwo na Polskich Kresach 1939-1947, która odbyła się w roku 2008
w Tarnowie i której współorganizatorem był właśnie Teatr
Nie Teraz. Sięgnął do propagandowych tekstów nacjonalistów ukraińskich. Prócz źródeł historycznych scenariusz
sztuki tworzą także pewne wątki powieści Włodzimierza
Odojewskiego Zasypie wszystko, zawieje, fragmenty
Apokalipsy, dawne pieśni polskie i ukraińskie, a także
współczesna pieśń Bogny Lewtak-Baczyńskiej do starej
ukraińskiej melodii ludowej. W efekcie sztuka przemawia
do widza autentyzmem faktów, a jednocześnie poezją
i symboliką zawartą w wykorzystanych utworach literackich, współtworzących teatralną metaforę.
We wstrząsającej inscenizacji zbrodnie popełnione
przez UPA ukazane zostały przez pryzmat doświadczeń
młodych bohaterek, w które wcieliły się aktorki TNT Ewa
Tomasik i Magdalena Zbylut oraz studentka Akademii
Teatralnej z Wilna – Agne Muralyte. Przeżycia bohaterek
autor scenariusza przedstawił za pomocą ciekawej konstrukcji czasu wydarzeń. Zaproponował mianowicie konwencję charakterystyczną dla powieści kryminalnej (lub
detektywistycznej), a mianowicie retrospekcję, polegającą na ukazywaniu zdarzeń niejako od końca: od dokonania przestępstwa minęło już trochę czasu, teraz chodzi
głównie o to, by dzięki zgromadzonym dowodom i rekonstrukcji faktów jednoznacznie wskazać winowajcę oraz
wyjaśnić motywy zbrodni. Czy w świecie Ballady o Wołyniu komukolwiek – prócz ocaleńców – rzeczywiście na
tym zależy?
Tzw. mocnych dowodów zgromadzono tu aż nadto.
Dwie ocalałe z pogromów kobiety, Jadwiga (Ewa Tomasik) i Irena (Magdalena Zbylut), są przecież świadkami
ludobójstwa. Jako dzieci przeżyły piekło na ziemi: widzia-
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ły okrutną śmierć najbliższych, doświadczyły nienawiści
od dotychczasowych sąsiadów, zaznały trwogi przepełniającej serca podczas wielogodzinnego oczekiwania
w kryjówce nadejścia świtu. Świadkiem dokonanych
zbrodni jest również Ukrainka Szura (Agne Muralyte),
postać wyobrażająca Ukraińców sprawiedliwych. Przedstawiony w dramacie obraz czerwonych wołyńskich nocy
nie jest zatem jednostronny czy tendencyjny. Jednak
prezentowane w Prologu przez wszystkie trzy bohaterki
dramatu relacje napotykają na mur obojętności, przyjmowane są z niechęcią, ironią, a nawet z niewybrednymi
żartami. Powojenne zniewolone państwo polskie (metonimicznie przedstawione tu w postaci anonimowego „głosu” urzędnika), zbiurokratyzowane, aroganckie i narzucające jedynie słuszną wizję historii najnowszej – nie chce
znać prawdy o ludobójstwie na Kresach. Jedna z bohaterek spotka się w związku z tym z następującą reakcją:
Czy ktoś może potwierdzić to, co Pani mówi? Że co? Nie
żyją. Szanowna Pani, tak to każdy może powiedzieć. Pani wie,
ilu tutaj różnych kombinatorów i naciągaczy przychodzi? Muszą
być jakieś dowody. Nie można tak po prostu oskarżać ludzi i to
z innego, zaprzyjaźnionego z nami państwa.
Czy to do Pani dociera? Do-wo-dy! Pani się chyba naoglądała jakichś filmów i stąd te koszmary. A może ojciec Panią
traktował – że tak powiem – nie tak… Bo wie Pani, takie rzeczy
zostają – trauma. Potem to wraca i różne fantazje się wymyśla.
To przecież udowodnione.
A Pani skończyła w ogóle jakąś szkołę? Tylko proszę tutaj
nie histeryzować. To poważny urząd!

Oskarżenia, insynuacje i inwektywy nie ominą żadnej
z kobiet. Epilog zaś sztuki przynosi – „głosem” władzy –
obszerne uzasadnienie umorzenia sprawy, głównie ze
względu na zbyt „osobisty” charakter dowodów, które „nie
obiektywizują się w relacji z oficjalnymi opracowaniami”.
Zarysowany tu szkicowo schemat konstrukcyjny
dramatu został wypełniony w 9 scenach niezwykle sugestywnymi plastycznymi obrazami, ujawniającymi teatralne
walory sztuki, wysoki kunszt aktorek oraz wizję arty-
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styczną autora, reżysera i scenografa w jednej osobie.
Twórcy spektaklu zaproponowali odbiorcy współuczestnictwo w swoistym obrzędzie „odklinania” historii, spowiedniczego ujawniania traumatycznych przeżyć i nagromadzonych emocji. Obrzęd ten odbywa się w urządzonej ascetycznie przestrzeni, „grającej” najczęściej za
pośrednictwem efektów świetlnych lub skromnych symbolicznych rekwizytów, a także ożywającej w geście i ruchu scenicznych postaci (np. scena zabawy wiejskiej,
scena mycia nóg, scena biczowania się chustami czy –
zwłaszcza – scena z siekierą wbijaną w pień). Podjętemu
obrzędowi zmagania się z historią towarzyszą pieśni (np.
Kalina – sc. 1, U susida – sc. 9), nie tylko przywołujące
klimat Kresów, lecz także niosące moralną i historyczną
ocenę:
Płyną łzy i ciche słowa – bracie, czemuś ty mordował?
Miałeś ty Boże nauki? Żeś mordował dzieci wnuki…
Miałeś ty Boże nauki? Żeś mordował dzieci wnuki...
Pola, słońce, łąki i pola... Zaorana ludzka dola...
Cały naród wy ubili... Co sześćset lat z wami żyli...
Braci, siostry wy ubili... Co sześćset lat z wami żyli...
[…]
Kainowe myjcie dłonie, bo nigdy czas nie przesłoni…
Tu pod ziemią drzemią chaty – a nad nimi żyją katy…
Tu pod ziemią polskie chaty – a nad nimi żyją katy...

Spektaklem Ballada o Wołyniu tarnowski Teatr Nie
Teraz potwierdził swe szczególne miejsce na polskiej
mapie kulturalnej jako teatr walczący o prawdę i nieulegający politycznej poprawności, a przy tym – co przecież
też nie jest bez znaczenia – jako teatr poszukujący oryginalnych rozwiązań artystycznych.
Strona Teatru:
www.nieteraz.pl
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PRZEGLĄD
¢ Iwo Cyprian Pogonowski

MONGOLSKIE POCHODZENIE MOSKIEWSKICH INSTYTUCJI POLITYCZNYCH
Skutki ponad 250 lat władzy i kontroli Mongołów nad Moskwą

W Moskwie, począwszy od pierwszej połowy XIV, wieku
nastąpiło wyraźne oderwanie się od ciągłości ewolucji organizacji politycznych w tradycji słowiańskiej, rządzenia opartego
na demokratycznych wiecach, na rzecz mongolskiego sposobu
rządów absolutnych.
Warto wspomnieć, że źródłosłowem słowa „wiec” jest czasownik „wiedzieć” i po polsku miało on formę rozkazującą:
wiedz, dowiedz się, bierz udział. Po rosyjsku polskie słowo wiec
jest „wiecze”. Słowo to, podobnie jak słowo „wolność”, zostało
usunięte z użycia w miarę wzrostu wpływów mongolskich, kiedy
tradycje instytucji Rusi Kijowskiej nagle zostały w Moskwie
przerwane, a ustaliła się, a raczej została narzucona, nowa
struktura polityczna podobna do instytucji politycznych mongolskiego Chanatu Kipczaku, części „Złotej Ordy”.
Kniazie moskiewscy przeszli twardą służbę u panujących
wówczas nad Moskwą Mongołów – nie tylko ściągali w ich
imieniu podatki, ale również musieli dostarczać im armie pomocnicze, które walczyły pod rozkazami wodzów mongolskich
głęboko na terenach Chin oraz na Bliskim Wschodzie, na przykład przy podboju Bagdadu. Doświadczenia na służbie Mongołów nauczyły kniaziów moskiewskich stosowanie mongolskich
politycznych i wojskowych metod na wielką skalę już w pierwszej połowie czternastego wieku.
Proces ten ukierunkował rozwój państwowości moskiewskiej i dał podstawę do dobrowolnej asymilacji, modyfikacji oraz
adaptacji mongolskich sposobów rządzenia i dowodzenia siłami
zbrojnymi i służył jako model stosowany w celu stworzenia moskiewskiego systemu administracyjnego i wojskowego, zupełnie
obcego tradycjom Słowiańszczyzny, ponieważ słowiańska tradycja polegała na formowaniu systemu samo-rządzenia się
przy pomocy wieców.
Ważny jest fakt, że kniazie moskiewscy jako poddani często jeździli to Chanatu, gdzie zostawiali synów w Saraju przy
dworze Chana w ciągu ich lat dojrzewania. Była to gwarancja

wierności i posłuszeństwa ich samych i ich rodziców – dowód
ich wierności wobec Mongołów, jak również znajomości mongolskiej struktury administracyjnej. Dopiero po 1430 roku, kiedy
kniazie moskiewscy przestali służyć Mongołom, zaczęli oni ulegać innym wpływom, zwłaszcza tak zwanym wpływom „pseudo
bizantyjskim”.
W konkluzji wśród skutków politycznych, socjalnych
i religijnych inwazji mongolskiej na Moskwę trzeba uznać wpływy kultury i technologii chińskiej oraz fakt swobody rozwoju
Cerkwi Prawosławnej, która później znalazła się pod nadzorem
państwa rosyjskiego.
Pod rządami Mongołów został zniszczony tradycyjny słowiański system samorządowych wieców, które są uznane za
słowiańskie demokratyczne tradycje samorządowe. Nastąpiła
centralizacja władzy w tradycji azjatyckiej, co spowodowało do
dziś widoczne skutki w języku rosyjskim i w formie rządów rosyjskich. Mongołowie przekazali Moskalom ducha azjatyckiego
absolutyzmu w formie rządu i gospodarce. Natomiast głębokie
korzenie Chrześcijaństwa zachowały powiązania Rosji z kulturą
europejską. W formowaniu się kultury rosyjskiej ważną rolę
odegrało posługiwanie się językiem słowiańskim, tak w formowaniu się rosyjskiej politycznej geografii, historii jak i tożsamości narodowej.
Ostatnio dyskusję na ten temat prowadzili m. in. Donald
Orłowski na łamach „Slavic Review” 1990 („Association for
Slavic, East European, and Eurasian Studies”) oraz Dustin Hoseini („Bulletin of the School of Russian and Asian Studies”
z 12-12-2006). Książka profesora Jana Kucharzewskiego
(1876-1953): Od Białego do Czerwonego Caratu być może powinna być poszerzona pod tytułem: Od Białego, przez Czerwony, z powrotem do Białego Caratu.
http://www.pogonowski.com [01.12.2011]
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PUTINIZM A DEMOKRACJA
Niezadowolenie z przebiegu wyborów w Rosji spowodowało najbardziej liczebne protesty w ostatnim dziesięcioleciu. Niektórzy w prasie amerykańskiej piszą o powrocie Rosji do Bonapartyzmu pod wodzą Wladimira Putina, który dzięki podporządkowaniu Moskwie autonomicznej Chechni i okresowi wysokich cen za eksportowany z Rosji gaz ziemny i ropę naftową,
zdobył popularność wśród większości Rosjan. Obecnie wraz
ze światowym kryzysem ekonomicznym spowodowanym przez
„szwindel na trylion dolarów kontraktami na nie ściągalne długi
hipoteczne w USA” oraz trudnościami finansowymi w strefie euro, sytuacja gospodarcza w Rosji pogorszyła się i popularność
Putina poważnie zmalała.
Naturalnie amerykański styl oszustw wyborczych różni się
od tego, co się dzieje w Federacji Rosyjskiej, gdzie ludzie posługują się 158 językami i przyrost naturalny ma miejsce wśród
nie-Rosjan. Sami Rosjanie przeżywają zapaść demograficzną,
mimo premii i zapomóg wypłacanych matkom wielodzietnych
rodzin.
W posowieckiej Rosji opozycja składa się, między innymi,
z ludzi o przekonaniach demokratycznych oraz z ludzi odczuwających nostalgię za komunizmem. Były minister finansów,
Aksiej Kudrin, ma zamiar zorganizować nową partię liberalną,
co prasa, taka jak The Wall Street Journal popiera dla Rosji, ale
jednocześnie zwalcza liberalizm na terenie USA. Putin powiedział, że Hilary Clinton, obecny sekretarz stanu w USA, dała
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sygnał do demonstracji przeciwko niemu, poczym powiedział
on, że samo istnienie demonstracji jest dowodem istnienia wolności demokratycznych w Rosji.
Prezydent Dymitry Miedwiediew zarządził dochodzenia
wszystkich spraw spornych dotyczących wyborów i zaoferował
Kudrinowi objęcie przywództwa obecnej partii pro-biznesowej.
W dniu 10 grudnia 2011 wielotysięczne tłumy protestowały na
ulicach Moskwy, podczas gdy mniejsze grupy demonstrowały w
miastach prowincjonalnych i używały sloganu: „Rosja bez Putina”. Mimo tego partia Putina „Zjednoczona Rosja” ma – chociaż
mniejszą – ale nadal przewagę w Dumie.
Faktem jest, że opozycja w Rosji nie ma silnego kontrkandydata przeciwko Putinowi i nie jest zjednoczona w jednej partii
opozycyjnej. Jak dotąd, działalność opozycji była w dużej mierze organizowana przez Internet, co spowodowało dwutygodniowy areszt A. Nawalnego, który to areszt kończy się 24
grudnia 2011.
Opozycja nie uzyskała jak dotąd żadnych ustępstw od rządu i prawdopodobnie nie dostanie w obecnym stanie rzeczy.
Jest duże prawdopodobieństwo, że rosyjskie wybory prezydenckie wygra Wladimir Putin 4 marca 2012 roku, na pierwszą
sześcioletnią kadencję z prawem do brania udziału w następnych wyborach na drugą kadencję. Ma on duże szanse być
prezydentem Rosji przez następne dwanaście lat, czyli do czasu kiedy będzie miał 72 lata.
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Obecnie ponad 40% mieszkańców Rosji używa sieci internetowej. Procent ten szybko rośnie, co sprzyja koordynacji
opozycji i osłabianiu kontroli państwa nad środkami przekazu,
oraz osłabianiu skuteczności telewizji. Władze rosyjskie posługują się rozmaitymi „niby użytkownikami” Internetu, którzy nadają przekazy o takiej treści, jak „kochamy Wladimira Putna
i jego partię Zjednoczoną Rartię Rosji”.
Osłabianie Rosji i jej opozycji przeciwko wszelkim planom
otaczania jej przez sieć anty-balistycznych pocisków nuklearnych przez USA rozgrywa się między tymi dwiema potęgami
nuklearnymi. Prezydent Obama zaczął politykę pojednawczą
wobec Rosji. Odwołał on chwilowo „Tarczę” i zarządził zmianę

od podstaw pod hasłem „reset”, czyli nową taktykę lub bardziej
pojednawczą postawę USA wobec Rosji. Obecnie prawicowa
prasa w USA nawołuje do powrotu do polityki uformowanej
przez neokonserwatystów prezydenta Busha. Polityka prezydenta Obamy miała być pod hasłem „reset” i wprowadzenia
bardziej łagodnej polityki USA przeciwko Rosji, naturalnie
w ramach strategii unikania wojny nuklearnej, która grozi gwarantowanym obopólnym zniszczeniem, tak amerykańskiej demokracji fasadowej, jak i Putinokracji w Federacji Rosyjskiej.
http://www.pogonowski.com [14.12.2011]
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KRÓTKIE STRESZCZENIE KREDYTU SPOŁECZNEGO
W artykule tym chcę poruszyć tylko niektóre aspekty ekonomiczne Kredytu Społecznego. Trzeba jednak zauważyć, że
Kredyt Społeczny obejmuje także (między innymi) ważne idee filozoficzne, polityczne i historyczne.
Konieczne jest najpierw uznanie, że prawdziwym celem
ekonomii jest produkcja i dystrybucja tych dóbr i usług, które są
pożądane przez społeczeństwo, z najmniejszą ilością problemów
dla wszystkich, to znaczy, że pożądana produkcja powinna być
wykonana w możliwie najbardziej skuteczny i efektywny sposób.
Niestety we współczesnym świecie cel ten nie jest osiągnięty,
mimo że fizycznie jest to możliwe (wciąż nas nękają ubóstwo
i niewolnictwo, chociaż mamy wystarczającą ilość zasobów naturalnych, zaawansowaną technologię i wiedzę, żeby je wyeliminować). Czynnikiem, który stoi na przeszkodzie i uniemożliwia
urzeczywistnienie tego potencjału jest obecny system finansowy.
Jest on zorganizowany i funkcjonuje jako monopol. System ten
jest oparty na sztucznym braku pieniędzy (w odniesieniu zarówno do produkcji jak i konsumpcji), na tym, że banki tworzą
ogromną większość podaży naszych pieniędzy z niczego i, co
najważniejsze, na tym, że banki utrzymują, iż pieniądze, które
tworzą, należą do nich (to znaczy są ich własnością).
Ogólnie można powiedzieć, że system finansowy ma dwa
główne zadania: 1) wywoływanie pożądanej produkcji przez dostarczanie organizacjom produkcyjnym kredytu finansowego
i 2) dystrybucję dóbr i usług, które są rezultatem tego procesu.
Sztuczny brak pieniędzy, który jest fundamentalnym elementem
systemu, uniemożliwia pełne wywołanie produkcji (tzn. istnieją
w pewnych przypadkach dobra, których potrzebuje społeczeństwo, a które nie są produkowane), a także skuteczną dystrybucję wyprodukowanych dóbr i usług (tzn. dystrybucja podlega
sztucznym ograniczeniom). Ta ostatnia wada wynika z niedoboru siły nabywczej konsumentów. Niedobór ten jest spowodowany przez wiele różnych czynników, które mają tendencję do
podnoszenia cen bez uwolnienia wystarczającej siły nabywczej,
dzięki której ceny te mogą zostać uregulowane. Włącza to gromadzenie zysków (łącznie ze spłatą odsetek od pożyczek), reinwestycje oszczędności, podatki, politykę dewaluacji ze strony
banków oraz czynnik A + B (z powodu pewnych opłat na pokrycie kosztów finansowych maszyn używanych w produkcji jak też
ich amortyzacji, utrzymania itd., siła nabywcza dostarczana konsumentom w formie pensji, zarobków i dywidend jest zawsze
niewystarczająca, aby odpowiedzieć na ceny, które są generowane przez ten sam proces).
Rozwiązania tych dwóch problemów proponowane przez
Kredyt Społeczny polegają na naprawie sprawczej funkcji systemu finansowego oraz jego funkcji dystrybucyjnej.
Pierwszą funkcję można naprawić przez uwolnienie systemu finansowego od konieczności tworzenia kredytu poprzez
frakcyjny system rezerwy bankowej. Douglas zawsze podkreślał, że to, co jest możliwe fizycznie powinno być możliwe finansowo, a stąd i ekonomicznie. Dopóki istnieje pragnienie
produkcji pewnych dóbr oraz materiały, praca i technologia, żeby tę produkcję wykonać, powinna zostać stworzona potrzebna
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ilość pieniędzy do jej ułatwienia, które będą swobodnie dostarczone bez wprowadzania sztucznych ograniczeń. Można by to
przeprowadzić przez utworzenie Narodowego Biura Kredytowego, któremu będzie powierzone zadanie tworzenia (ale
nie ustalania niezależnego czy arbitralnego) podaży pieniędzy.
Drugą funkcję można naprawić przez wprowadzenie pewnych zmian do systemu dystrybucji. Zamiast wypełniania luki
w sile nabywczej, która jest tworzona przez istniejący system
z większą ilością pieniędzy w formie długu (poprzez nowe pożyczki dla przedsiębiorstw na rozwój i nową produkcję - pożądaną czy nie - przez pożyczki rządowe na prace publiczne - pożądane czy nie - i/lub przez pożyczki dla konsumentów na zakup
dóbr i usług), Kredyt Społeczny zaleca, żeby tę lukę zapełnić
przy pomocy dwóch różnych sposobów przez tworzenie nowych
pieniędzy, które są kompletnie wolne od długu. Po pierwsze, istniałaby cena wyrównana, która zmniejszałaby ceny dóbr konsumpcyjnych zgodnie ze spostrzeżeniem, że cena produkcji,
właściwa czy prawdziwa, może być ustalona przez koszt konsumpcji, której ta produkcja wymaga. Po drugie, istniałaby dywidenda, którą otrzymywałby każdy człowiek - zatrudniony czy nie.
Razem z zarobkami i płacami dostarczanymi pracownikom, którzy są wciąż niezbędni do funkcjonowania systemu ekonomicznego, cena wyrównana i dywidenda byłyby wystarczające, by
uczynić system finansowy zrównoważonym i stabilnym, zdolnym
do zaspokojenia jego prawdziwego celu dystrybucji dóbr
i usług, które produkuje gospodarka, z najmniejszą ilością problemów dla wszystkich.
Te zmiany w systemie finansowym ustanawiają w rezultacie
koniec monopolu, który obecnie kontroluje ten system i jego
zamianę na system, gdzie władza pieniądza jest zdecentralizowana z korzyścią dla każdego bez wyjątku w największym możliwym zakresie.
Dr Oliver Heydorn jest profesorem filozofii na uniwersytecie Arkansas-Fort Smith
„Michael” 2011, nr 64, s. 16, www.michael.org.pl
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TWORZYĆ PIENIĄDZE ZAMIAST KUPOWAĆ JE OD BANKÓW
Nie tak dawno temu, kiedy rodziny żyły z niewielkich dochodów, właściciele sklepów spożywczych sprzedawali im żywność
na kredyt, a rachunki były płacone, kiedy robotnicy otrzymywali
swoje pensje na końcu tygodnia. Gdyby właściciele sklepów,
którzy w taki sposób kredytowali rodziny, pobierali odsetki od
tych niezapłaconych rachunków, wiele rodzin popadłoby w dług
bez możliwości wyjścia z niego kiedykolwiek.
Prawie tak samo jest w przypadku rządu, który, czekając
na pieniądze podatników, równoważy swój budżet pieniędzmi zakupionymi w instytucjach bankowych. Rząd tydzień po tygodniu pogrąża się w długu i nie będzie mógł
wyjść z niego nigdy. Czy tegoroczny deficyt [rządu kanadyjskiego w 1990 r. - bo z tego roku pochodzi artykuł - przyp. red.]
wynoszący ponad 35 miliardów dolarów nie składa się
głównie z płatności odsetek, które muszą być zrealizowane?
A co by się stało, gdyby instytucje bankowe dofinansowały
szkatuły państwowe bez pobierania odsetek? To niemożliwe! Instytucje bankowe są prywatnymi przedsiębiorstwami i działają po
to, by mieć zyski.
Rodziny żyjące kilka lat temu dla poprawienia swojej sytuacji uprawiały małe ogródki warzywne w lecie i przygotowywały
przetwory z warzyw na zimę.

W ten sposób ludzie nie kupowali w sklepie spożywczym tego,
co byli w stanie wyprodukować sami. Ale rząd nie bierze przykładu z rodzin. Kupuje on pieniądze, które instytucje bankowe tworzą i sprzedają po wysokim koszcie, podczas gdy mógłby sam
tworzyć pieniądze, których potrzebuje, bez odsetek.
Gdyby każdego tygodnia rząd tworzył wymagane pieniądze na pokrycie swoich tygodniowych wydatków, nie byłoby żadnego długu ani żadnego deficytu, a Kanada [Polska
też - przyp. red.] byłaby zamożniejsza. Proszę zauważyć, że
nie mówimy tutaj o gotówce czy bilonie, ale o pieniądzach
zapisanych jako cyfry w księgach bankowych lub na kontach, o rodzaju pieniędzy, które banki tworzą każdego dnia.
Znany amerykański ekonomista John K. Galbraith powiedział kiedyś: „Proces tworzenia pieniędzy przez banki jest
tak prosty, że może budzić w nas odrazę”.
Czy to dlatego politycy nie rozumieją niczego z procesu
tworzenia pieniędzy? Dobrą radą dla nich byłoby porzucenie tej
odrazy i przynajmniej wzięcie się za problem tworzenia pieniędzy ze szczerym pragnieniem przywrócenia rządowi jego praw,
nawet gdyby mieli oni nadepnąć na odciski kilku bankierów, żeby
osiągnąć ten cel.
„Michael” 2011, nr 64, s. 17, www.michael.org.pl
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NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE W KATEDRZE ŁUCKIEJ

W niedzielę, 10 lipca 2011 r. odbyto się uroczyste nabożeństwo żałobne w katedrze łuckiej za zamordowanych w czasie Rzezi Wołyńskiej w 1943 roku. Z tej okazji w kościołach diecezji łuckiej zostało przeczytane Słowo Biskupa Marcjana do
wiernych diecezji z okazji 68. rocznicy Wołyńskiej Tragedii.
Uroczystej Mszy św. żałobnej w języku łacińskim – „Missa
pro defunctis (Requiem)” – przewodniczył J.E. ks. bp Marcjan
Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej. Współkoncelebrowali
księża: ks. kan. Władysław Czajka – dziekan rówieński, ks. kan.
Wiktor Makowski – kanclerz kurii diecezjalnej w Łucku, ks. kan.
Andrzej Puzon z Hrubieszowa, ks. kan. Witold Józef Kowalów
z Ostroga, ks. Włodzimierz Nesterenko, ks. Jerzy Pohnerybka
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z Ołyki, ks. Tadeusz Żurawski z Łodzi. Obecny był Tomasz Janik – konsul generalny RP w Łucku.
W okolicznościowym kazaniu ks. bp Marcjan Trofimiak
podkreślił, iż nic nie usprawiedliwia łamanie przykazania Bożego „nie zabijaj”.
Nabożeństwo zostało uświetnione śpiewem chłopięcego
chóru „Pueri Cantores Sancti Nicolai” pod dyrekcją ks. Stanisława Adamczyka z bazyliki pw. św. Mikołaja w Bochni (diecezja tarnowska, Polska).
Pod koniec uroczyści konsul Tomasz Janik dokonał dekoracji Franciszki Prus z Włodzimierza Wołyńskiego Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, który został jej przyznany jeszcze w 2008 r. przez Prezydenta Polski śp. prof. Lecha Kaczyńskiego.
Na zakończenie uroczyści zostały zaśpiewane responsorium
„Libera me”, i pieśń wielkanocną „Zwycięzca śmierci”. Bp Marcjan pokropił wodą święconą i okadził symboliczny cmentarz
ustawiony w tym dniu w prezbiterium łuckiej świątyni katedralnej.
W poniedziałek, 11 lipca 2011 r., w wielu miejscach na Wołyniu odbyły nabożeństwa żałobne na zbiorowych mogiłach
osób zamordowanych w 1943 roku. Oba towarzystwa kultury
polskiej w Łucku zorganizowały wyjazdy dla chętnych do Kisielina i Pawliwki (dawniej Poryck).
Nabożeństwa w katedrze łuckiej, świątyniach parafialnych
diecezji łuckiej i na cmentarzach, są wyrazem modlitewnej pamięci o naszych braciach i siostrach, których życie zostało
w nieludzki sposób przerwane. Modlono się za ofiary, ale także
o przebaczenie dla oprawców.

„Wołanie z Wołynia” 2011, nr 4 (101), s. 7.
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OBCHODY KRWAWEJ NIEDZIELI W ŁUCKU W CIENIU 68 KRZYŻY
„Dignum et iustum est” („Godne to i sprawiedliwe”) — te słowa z liturgii Mszy św. w języku łacińskim jak najlepiej oddają ducha obchodów kolejnej rocznicy Krwawej Niedzieli w katedrze
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Godnie i w duchu
sprawiedliwości, zgromadzeni na żałobnej uroczystości oddali
hołd niewinnie pomordowanym na ziemi wołyńskiej, na której
straszliwe piekło rozpętało się 11 lipca 1943 r. Była to druga niedziela lipca. Od kilku lat na mocy rozporządzenia ordynariusza
diecezji łuckiej ks. bp. Marcjana Trofimiaka, w każdą drugą niedzielę lipca we wszystkich świątyniach katolickich sprawowana
jest żałobna Msza Św., podobnie jak w Dzień Zaduszny. Prastara
katedra – matka kościołów łuckich – zamienia się w tym dniu na
symboliczny cmentarz – przed ołtarzem płoną znicze, księża podobnie jak na Mszy pogrzebowej ubrani są w czarne ornaty, oddające głęboką żałobę, a wokół ołtarza i w nawach kościoła 68
krzyży – przypominające 68. rocznicę straszliwego ludobójstwa,
które przed laty w tym Dniu Pańskim zabrało życie licznym tysiącom chrześcijan, zamieszkującym tę ziemię.
Pod brzmienie smętnego requiem, szczególnie dostojnie wykonanego przez goszczący w Łucku chór chłopięco-męski „Pueri
Cantores Sancti Nicolai” z Bochni, kapłani diecezji pod przewodnictwem ks. bp. Marcjana Trofimiaka rozpoczęli Najświętszą
Ofiarę, sprawowaną w tym dniu w uniwersalnej, majestatycznie
brzmiącej, łacinie. Wśród dostojnych gości znaleźli się m.in.
sprawdzony wieloletni przyjaciel Kościoła Łuckiego ks. prałat Andrzej Puzon, proboszcz z parafii hrubieszowskiej; sędziwy kapłan
z Łodzi Tadeusz Żurawski SDB, który w 1934 r. tutaj, w katedrze
łuckiej, przyjął pierwszą Komunię św.; rodziny ofiar i świadkowie
tych straszliwych wydarzeń, wśród których należy szczególnie
wymienić „strażniczkę pamięci o Wołyniu” p. Franciszkę Prus,
a także pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Łucku na czele
z konsulem generalnym Tomaszem Janikiem.
Do zebranych w kościele Ukraińców i Polaków ks. bp Trofimiak zwrócił się ze słowem pasterskim, odwołującym się do
nauki bł. Jana Pawła II o potrzebie pozostawienia bolesnej
przeszłości w relacjach między narodami i potrzebie budowania

wspólnej przyszłości. Może to być jednak urzeczywistnione
w sytuacji poznania Prawdy i rozliczenia tragicznych doświadczeń. Jest to chrześcijański obowiązek, wynikający z przykazania miłości. „Dramat Wołynia” jest zaprzeczeniem wielowiekowego ducha relacji między narodami, zamieszkującymi te ziemie, tradycji, która kształtowała tutejszą historię, głęboko zakorzenioną w chrześcijaństwie. Ksiądz biskup zapewnił zebranych, że Kościół Łucki nie przestanie pielęgnować pamięci
w prawdzie o tych dramatycznych wydarzeniach, nie przestanie
się modlić za ofiary rzezi, a również za oprawców.
Zapewnienie to jest ważne w tej chwili, kiedy „prawda
o Wołyniu” jest wstydliwym tematem na Ukrainie i w relacjach
politycznych między naszymi państwami. Trzeba wyraźnie powiedzieć, iż w tym dniu tylko katedra i nieliczne świątynie rzymskokatolickie były na całym Wołyniu jedynymi wysepkami, gdzie
pochylano się nad tą tragedią. Nie zadrażniała ona wrażliwości
ogółu społeczeństwa, nie było żadnych wzmianek w przestrzeni
publicznej i akcji upamiętniających niewinne ofiary. Pamiętajmy
jednak, że nieliczne i skazane przez włodarzy komunistycznych
świątynie katolickie, po kilkudziesięciu latach totalitaryzmu, przerodziły się w wielomilionowy Kościół, zajmujący godne miejsce
w życiu duchowym wolnej Ukrainy. Pozwala to żywić nadzieję, iż
trwając w Prawdzie, uda się doprowadzić do oczyszczenia bolesnej pamięci i tworzenia prawdziwego braterstwa między narodami od wieków zespolonymi ze sobą wielorakimi więzami.
Po liturgii konsul Janik dokonał dekoracji Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pani Franciszki Prus. A następnego dnia, w rocznicę rzezi, zorganizowane przez środowiska katolickie pielgrzymki udały się do dawnych miejsc kaźni,
żeby po południu uczestniczyć we Mszy Św., sprawowanej
w zdewastowanym kościele w Kisielinie przez biskupa łuckiego.
„Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość
wiekuista niechaj im świeci”.
„Wołanie z Wołynia” 2011, nr 4 (101), s. 8-9.
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SANGIEŁOWSZCZYZNA – MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ
W ramach programu uroczystości obchodzonych
w Miejscach Pamięci Narodowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1 listopada, w święto Wszystkich Świętych, na
cmentarzu w Sangieliszkach (lit. Sangėliškės) przy kaplicy
Zniszczyńskich zapłonęły znicze.
Przedstawiciel ambasady RP w Wilnie, attache obrony,
wojskowy, morski i lotniczy, płk dr Zbigniew Wasilewski złożył
wieniec przy nagrobku poległych w lutym 1945 r. w walce z oddziałem NKWD 20 żołnierzy Samoobrony Wileńskiej AK z oddziału ppor. Czesława Stankiewicza Кomara. Zbigniewowi Wasilewskiemu towarzyszył Andrzej Andruszkiewicz, wicemer rejonu solecznickiego, na terenie którego znajduje się cmentarz.
W 1998 r. cmentarz został uporządkowany przy pomocy
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Odnowiona została
kaplica. Tu pogrzebani są przedstawiciele polskiej szlachty –
Franciszek Zniszczyński oraz jego małżonka Monika (z Andruszkiewiczów) Zniszczyńska. Przy kaplicy, na nieczynnym już
od dawna cmentarzu, pochowani są w ubiegłych stuleciach
mieszkający naówczas w Sangiełowszczyźnie i jej okolicach
(Zawiszówka, Dawidowszczyzna, Montwiłowszczyzna, Puciatowszczyzna) przedstawiciele rodzin szlacheckich oraz zwykłych mieszkańców tych okolic.
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Płk dr Zbigniew Wasilewski złożył wieniec przy nagrobku poległych
w lutym 1945 r. Fot. Teresa Markiewicz

Do odnowionej przez potomków kaplicy przybyła pielgrzymka piesza Lublin – Wilno – Małe Soleczniki – Sangiełowszczyzna, przekazując obraz z wizerunkiem Matki Boskiej.

PRZEGLĄD
Odbyła się Msza św., którą celebrował proboszcz parafii w tamtych latach, Józef Narkun, który też poświęcił obraz umieszczony przy ołtarzu. Odtąd co roku z Małych Solecznik do Sangieliszek wyrusza pielgrzymka piesza i odbywa się odpust na św.
Bartłomieja. Została odrodzona tradycja sprzed dawnych lat.
Obecnie co dwa tygodnie parafianie mają możliwość odmówienia wspólnej modlitwy. Msze św. celebruje proboszcz parafii
Zdzisław Bochniak. Sangiełowszczyzna (obecnie zwana Okolicą) należy do parafii Małych Solecznik.
Przedwojenna Sangiełowszczyzna niegdyś liczyła 14 zaścianków. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko niektóre
z nich, gdzie mieszka już niewielu rdzennych mieszkańców.
Większość rdzennej ludności wyjechała do Polski albo została
deportowana na Sybir. Do Polski w latach repatriacji wyjechali
członkowie rodzin Narnickich, Łukaszewiczów, Bortkiewiczów,
Kułdoszów, Kutyszów, Stankiewiczów i in. Jednakże niektórzy
pozostali i mieszkają tu do dziś, a są to przedstawiciele rodzin
Jagiełłów,
Kułdoszów,
Radziukiewiczów,
Królikowskich.
Mieszkali tu także Sławińscy, Siwińscy, Sadowscy, Sikorscy,
Wasilewscy, Sawiccy.
Wśród wywiezionych na Syberię był Leon Andruszkiewicz
oraz rodzina Paretków. Po wywózce na Sybir, z mienia państwa Paretków korzystał kołchoz, który powstał na tych terenach tuż po wywózkach. W części domu polskich dziedziców
urządzono szkołę początkową z polskim językiem nauczania.
W tym domu zamieszkała też nauczycielka, przedstawicielka
dawnej inteligencji, Florentyna Dąbrowska.
Dom Paretków był zbudowany na pagórku, okolony sadem
i szkółką, gdzie selekcjonowano gatunki jabłoni. W alejce przed
głównym wejściem rosły klony i bzy, były klomby z kwiatami…
Wzdłuż majątku zachowała się droga brukowana, po obu stronach zasadzona, dzisiaj już wieczystymi, lipami. W dolinie, pomiędzy pagórkowatymi wzniesieniami, porośniętymi leszczynami, dębami i in. drzewami liściastymi, wesołym nurtem toczy
swe wody, wartko szumiąc i bijąc się o głazy i kamyki, rzeczka
Кamionka. Niegdyś słynąca jako szeroko rozlewająca się na
wiosnę, a nawet groźna rzeka, która wpada w miejscowości
Gaściewicze do Wisińczy. W toku prac melioracyjnych w latach
80. wydobyto z dna rzeczułki kilka ogromnych głazów i ustawiono je przy żwirowanej drodze przebiegającej przez Sangiełowszczyznę. Dokonał tego z własnej inicjatywy, obecnie już
nieżyjący mieszkaniec sąsiednich Budojć, Edward Kratkowski.
Dom Paretków nie zachował się. Po zamknięciu Sangieliskiej Szkoły Początkowej, urządzono tu bibliotekę publiczną,
a część domu oddano do użytku ubogiej wielodzietnej rodzinie
kołchoźników. Wkrótce stało się nieszczęście i dom spłonął. Dzisiaj spod porośniętej trawą podmurówki zieje paszcza piwnicy
oraz widnieją schody centralnego wejścia, pozostałości dawnej
okazałości majątku Paretków, a w sadzie pasie się bydło…
Dzieci z teraźniejszych Sangieliszek dojeżdżają do Szkoły
Podstawowej w Małych Solecznikach rejsowym autobusem.
Obecnie mieszkańcy trudnią się tu uprawą roli, hodowlą bydła
oraz trzody chlewnej. Jak opowiedział „Кurierowi” Franciszek
Pawlukowicz, były kierownik fermy kołchozowej, obecnie robotnik sezonowy, ferma krów i trzody chlewnej w czasach sowieckich prosperowała i przynosiła dochody gospodarstwu. Mieszkańcy mieli stałą pracę i dobre zarobki.
Obecnie w centrum Sangieliszek niszczeją opuszczone
budowle – kolosy i tylko nieznaczna ich część jest wykorzystywana. Maria Walentynowicz, pochodząca z Dziewieniszek,
zajmująca się hodowlą trzody chlewnej, zamieszkała tu od niedawna. Powiedziała, że trzoda i chlew należą do byłego przewodniczącego kołchozu „Za mir” („О pokój”), Pawła Griaznowa.
– Ciężko tu. Trzeba harować jak wół, żeby zarobić na przeżycie. Pracujemy bez dni wolnych i świąt. Ale nie można narzekać na pieniądze. Poza tym mąż latem, podczas żniw, pracując
na kombajnie, zarobił 10,5 tys. litów. Dobry zapas na zimę –
dzieliła się życiowymi troskami z „Кurierem” pracowita kobieta.
Hodowlą krów zajmuje się rodzina Piotra Radziukiewicza.
Ich stado liczy ponad 20 sztuk.

Z kolei rodzina Czesławy Moroz hoduje owce i krowy. Pagórkowata miejscowość przydatna jest na pastwiska, więc wypasa się tu bydło na odzyskanych lub dokupionych działkach ziemi.
Zachwycającym faktem jednak jest to, że pomimo różnych
kolizji losu Sangiełowszczyzna nie utraciła ani polskości, ani
szlachetności, a dowodem tego było całkowicie przypadkowe
spotkanie „Кuriera” z rodziną rdzennych mieszkańców wielowiekowej Sangiełowszczyzny – przedstawicielami szlacheckiej
rodziny Królikowskich.
O przynależności do szlacheckiego rodu świadczy herb rodzinny. Rodzina opiekuje się grobami poległych żołnierzy AK,
jak też odwiedza przy kaplicy w Sangieliszkach groby swoich
krewnych i bliskich. Pani Jolanta Ostaszewska, z domu Królikowska, dba nie tylko o groby pochowanych przy kaplicy. Jej
czułe serce dba o to, by zachować, nie puścić w zapomnienie
tego, co buduje i utrwala tożsamość i szlachectwo. Córka ułana
odznaczonego medalami za zasługi, Stanisława Królikowskiego, któremu los wyznaczył ciężką próbę – Katyń. Ocalał, bo był
tylko szeregowym. Z Katynia na piechotę wracał do domu.
Szedł cały miesiąc.
„Po powrocie nikt nie mógł uwierzyć, że przeżył. Był bardzo
wycieńczony…” – wspomina córka Jolanta Ostaszewska. Gdy
ożenił się z Walerią Łukaszewiczówną i zamieszkali w folwarku,
urodziło im się dziesięcioro dzieci…
„Mieliśmy wówczas 60 ha ziemi i lasu. Na szczęście udało
się odzyskać ojcowiznę” – opowiada pani Jolanta, która przed
18 laty wraz z mężem Józefem Ostaszewskim, malarzem z zawodu i powołania, będąc już w wieku emerytalnym, powróciła
z Wilna. W Wilnie 32 lata pracowała jako księgowa. Wróciła na
Sangiełowszczyznę i zamieszkała w rodzinnym domu, by opiekować się już prawie 90- letnią matką Walerią Królikowską,
której na stare lata zasłabł wzrok i od kilku lat jest niewidomą.
Córka Barbara z rodziną – mężem Erikiem oraz synem Albertem i córką Ewą – mieszka w Wilnie, ale często odwiedza
rodziców. W domu rodzinnym zachował się duch szlachetności.
Wiszą obrazy pędzla pana Józefa, którego muzą, należy podejrzewać, zawsze była i pozostaje pani Jolanta, piękna i miła
osoba, z którą w małżeństwie przeżyli już ponad 40 lat. Pani
Jolanta ma piękny głos, gromadzi śpiewniki i śpiewa piosenki
z przedwojennych lat, piosenki ułańskie i wiele innych.
„Gdy zbiera się w domu całe rodzinne grono, to tworzy się
spontanicznie kapela!” – żartuje zięć Erik Żelepianis. Rodzina
jest muzycznie oraz plastycznie bardzo uzdolniona. Córka Barbara jest muzykiem i plastykiem, gra na akordeonie i maluje obrazy. Ojciec towarzyszy jej na instrumentach strunowych, a wokalistką jest „Słowiczek” – tak nazywana jest pani Jolanta w rodzinie oraz całej okolicy.
Przybyły z Krzemieńca Podolskiego (województwo chmielnickie na Ukrainie), syn organisty rozstrzelanego w latach stalinizmu, Józef Ostaszewski, pokochał pannę Jolantę Królikowską
i Wilno, i Sangiełowszczyznę. Ze wspomnień z lat jego dzieciństwa najbardziej pamięta ten straszny głód, kiedy ludzie masowo
wymierali.
„Wieś, w której się urodziłem, miała 120 chat. Zawsze panował głód. Tam mieszkała moja matka, która dożyła do 92 lat”
– opowiedział pan Józef o sobie. Teraz wspólnie z żoną, będąc
emerytami, zajmują się ogrodnictwem, hodują króliki, a w stawie, wykopanym własnoręcznie przez pana Józefa, hodują karpie, pielęgnują stary sad, który niegdyś liczył aż 150 jabłoni. Do
kompetencji wyłącznie pani Jolanty należą pszczoły. Dogląda
pasiekę i ule nie tylko swoje, ale także sąsiadów, ponieważ
mieszkają w prawdziwie rajskim zakątku pośród zieleni, kwitnących krzewów i kwiatów, w ustronnej od zgiełku miejscowości.
Pracowitość to podstawowa cecha wspaniałej i twórczej
rodziny Józefa oraz Jolanty Ostaszewskich, jak też wielu innych
rodzin. Tu nie zaniedbuje się domów rodzinnych i częste są
powroty na ojcowiznę. W Sangiełowszczyźnie przetrwała tradycja i mowa polska bez naleciałości gwarowych…
http://kurierwilenski.lt/2011/11/04/
£
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KOLUMNA MICKIEWICZA WE LWOWIE
– W ROCZNICĘ ODSŁONIĘCIA POMNIKA
Chociaż wieszczowi nie było dane za życia odwiedzić
Lwiego Grodu nad Pełtwią, w tym mieście zawsze cieszył się
wielkim szacunkiem. Jego poezja, symbolizująca dążenie do
wolności i niepodległości, była we Lwowie wykorzystywana na
wszystkich akcjach patriotycznych. Mieszkańcy postanowili
upamiętnić 100 rocznicę narodzin poety pomnikiem, który by
przyćmił wszystko, co było wystawione wcześniej w Poznaniu
i Krakowie. Zresztą we Lwowie nie był to jedyny pomnik wieszcza. Mieszkańcy miasta, właściciele kamienic dekorowali swe
domy postaciami, popiersiami czy medalionami z podobizną
Mickiewicza.
Inicjatywa uhonorowania wieszcza wyszła od członka
lwowskiego Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza, Adama
Krechowieckiego – powieściopisarza i publicysty. Na posiedzeniu Towarzystwa 11 lutego 1898 rzucił pomysł, aby nadać pomnikowi kształt kolumny godnej „króla ducha”, gdyż „to ten, któremu jedynie królewską cześć oddano, gdy jego zwłoki na Wawelu złożono obok królów i bohaterów”. Powołano Komitet Budowy z prezesem dr. Bronisławem Radziszewskim, wiceprezesem Adamem Krechowieckim i sekretarzem dr. Michałem Rolle. Rozpisano konkurs, na który wpłynęło 28 projektów od polskich rzeźbiarzy zamieszkałych w kraju i za granicą.
Nie stawiano artystom specjalnych wymagań, prócz tego,
by w projekt wkomponowano kolumnę. W roku 1898 wybrano
trzy projekty: lwowskiego rzeźbiarza Antoniego Popiela, Leona
Zawiejskiego mieszkającego we Florencji i Wacława Szymanowskiego z Paryża. Spośród wytypowanych projektów gipsowych i rysunkowych, pierwszą nagrodę wysokości tysiąca koron przyznano jednogłośnie Antoniemu Sulimie-Popielowi, wykładowcy rysunku na Politechnice Lwowskiej, absolwentowi
krakowskiej ASP, kształconemu we Wiedniu, Florencji i Berlinie, znanego już twórcy szeregu rzeźb na gmachach miejskich.
Koszt budowy miał wynosić 166 tys. koron. Miasto ofiarowało 60 tys. koron. Sejm Galicyjski – 20 tys., resztę zebrano
dzięki darom społeczeństwa. Marmur na dwudziestojednometrową kolumnę sprowadzono z Baveny koło Mediolanu, postać
poety, wysoka na 3,30 m i pozostałe elementy z brązu odlano
we Lwowie. Budowę pomnika i opracowanie jego otoczenia zakończono w ciągu dwóch lat.
30 października 1904 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika.
Na uroczystość przybył z Paryża syn poety Władysław Mickiewicz, który tak opisał tę chwilę w swoich Pamiętnikach:

Znaleziono stary, nieraz przez nich praktykowany sposób;
skradli nazwisko właściwego autora monumentu i podstawili
nowego. Już nie był nim Antoni Popiel, a nikomu nieznany Mychajło Iwanowycz Paraszczuk. To jego nazwisko, jako autora
pomnika, wymieniały rozmaite foldery, wydawane po rosyjsku
i niestety po angielsku (z roku 1975 wydany w Kijowie).
Kim był wymieniony Paraszczuk? W Encyklopedii Ukraińskiej wydanej we Francji czytamy: urodzony 16 XI 1878 r. we
wsi Warwaryńce k. Tarnopola. Po ukończeniu gimnazjum studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie był
uczniem Popiela. W czasie prac nad pomnikiem Mickiewicza
został zatrudniony jako pomocnik rzeźbiarski. W r. 1906 wykonał popiersie Wasyla Stefanyka, a w r. 1911 – popiersie Stanisława Przybyszewskiego, za które został nagrodzony. Uchodził
za zdolnego, zasługującego na dalsze kształcenie. W r. 1912
otrzymał stypendium w Rzymie. Od r. 1924 zamieszkał w Sofii,
gdzie zmarł 24 XII 1963 roku.
Do Lwowa nigdy nie powrócił i jak wieść niosła słuch o nim
zaginął do momentu, w którym go „odkopali” szukający ruskich
śladów w polskim Lwowie. Nie pierwszy to raz przywłaszczono
sobie polskich artystów. Na przykład Henryk Siemiradzki, autor
kurtyn w teatrze Słowackiego w Krakowie i w lwowskim Teatrze
Wielkim, pochowany na Skałce u krakowskich paulinów, figuruje w dziale malarstwa rosyjskiego!
Czas potwierdził zapewnienie Bronisława Radziszewskiego, wypowiedziane przy otwarciu, że „nie rozwali granitu kolumny czas, ni wicher, ani burza”. Oparła się bowiem zawieruchom historii i w czasie wojny nie podzieliła losu pomników
Mickiewicza w Poznaniu, Krakowie i Warszawie.
22 listopada 1920 r. u jego stóp Marszałek Józef Piłsudski
przyjął defiladę wojska, obrońców listopadowych i dekorował
herb Lwowa Krzyżem Virtuti Militari.

O dziesiątej rano władze polskie, członkowie Sejmu, ciała naukowe, rada miejska i liczne delegacje uczestniczyły w uroczystym nabożeństwie w katedrze katolickiej. Tłumy także brały udział w innych nabożeństwach, w katedrze ormiańskiej i w synagodze. […]
Napływ publiczności był ogromny. Był to olbrzymi pochód wszystkich cechów, stowarzyszeń młodzieży, chłopów, miast Polski pod jarzmem rosyjskim i pruskim. […] Porządek był wzorowy. Dzielnica ta dumna była ze wzniesienia pomnika po Poznaniu i Krakowie, stwierdzając
w ten sposób raz jeszcze bezpłodność wysiłków, zmierzających do
stworzenia trzech umysłowości polskich, podczas gdy istniała tylko jedna w trzech różnych zaborach. [...]
Nazajutrz wydano w klubie literackim obiad dla mnie i dla rzeźbiarza pomnika, Antoniego Popiela. Popiel zapytał mnie, co myślę o jego
pomniku. Odpowiedziałem mu, że jest więcej wart, niż pomnik krakowski, co jest prawdą. [...]

Bardzo często pod pomnikiem Mickiewicza prywatne osoby
składały kwiaty. Tak było i za czasów sowieckich, co nie podobało się ówczesnym władzom. Były nawet wypadki, że składający byli zabierani na posterunki milicji. Nowe władze nie mogły
strawić polskości Mickiewicza i pietyzmu, którym otaczali pomnik pozostali we Lwowie Polacy.
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Fot. Archiwum
„Kurier Galicyjski. Niezależne pismo Polaków na Ukrainie” 2011,
nr 22 (29 XI-15 XII), s. 23.
www.beta.kuriergalicyjski.info/src/archiwum/2011/2011.php [16.12.2011]
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¢ Zbigniew Szczepanek

ZAMKI NA KRESACH
Zamieszczamy kolejne reprodukcje z albumu Zamki na Kresach w malarstwie i rysunku Zbigniewa
Szczepanka (Pelplin 2008). Autorowi albumu oraz Panu Tadeuszowi Serockiemu – Wiceprezesowi Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” serdecznie dziękujemy za ich udostępnienie oraz wyrażenie zgody na
publikację, a także na wykorzystanie towarzyszących im opisów. Redakcja

Brzeżany

Brzeżany wiążą się z historią rodu Sieniawskich, jednego z najznakomitszych w dziejach I Rzeczpospolitej,
którego przedstawiciele przebywali tu od końca XV wieku
przez prawie trzysta lat i którzy piastowali w Polsce najwyższe stanowiska państwowe. Ich bogactwo było legendarne, już w XVII wieku byli właścicielami trzynastu
miast i stu pięćdziesięciu wsi. O znaczeniu rodu może
świadczyć m.in. fakt, że w pogrzebie Mikołaja Sieniawskiego uczestniczył król Zygmunt August, a w uroczystości chrztu córki Sieniawskich w Jarosławiu w 1698 roku
brali udział car Rosji Piotr I Wielki, król Polski August II
Mocny, węgierski książę Ferenc Rakoczy i trzydzieści tysięcy wojska.
W zbudowanym przez Sieniawskich potężnym zamku
bywali najświatlejsi ludzie tamtejszych czasów, a jego
świetność opisywał także Juliusz Słowacki. Sam zamek
otoczony był z dwóch stron rzeką Złotą Lipą oraz rozległymi bagnami i stawami i był przez całe wieki niezdobytą
twierdzą. Na dziedzińcu zamku zbudowano kościół oraz
sławną ze świetności kaplicę, którą porównywano z Kaplicą Zygmuntowską na Wawelu. Były w niej wspaniałe
sarkofagi Sieniawskich, które w 1920 roku, w obawie
przed wojskami bolszewickimi, przeniesiono do zamku
w Pieskowej Skale i gdzie znajdują się do dzisiaj.
Po Sieniawskich zamek przeszedł w ręce Czartoryskich, a potem Potockich, jednak wtedy zaczął się chylić
ku upadkowi. W czasie rozbiorów Austriacy rozebrali otaczające zamek wały obronne i zasypali fosy. Wkrótce też
zamieniono zamek w browar, a kościół i kaplicę wykorzystywano na cele magazynowe. Podczas II wojny światowej miasto zostało bardzo zniszczone, a sześciotysięczną żydowską ludność wymordowano w masowych
egzekucjach. Z rąk UPA zginęły także setki Polaków.
Brzeżany szczycą się tym, że urodził się tam i wychował późniejszy marszałek Polski Edward ŚmigłyRydz. Znane z wysokiego poziomu nauczania brzeżańskie gimnazjum ukończyło wielu sławnych ludzi, w tym
szereg późniejszych generałów polskiego wojska. Spod
Brzeżan pochodził też dowódca Powstania Warszawskiego generał Tadeusz Bór-Komorowski. Dziś Brzeżany
to zaledwie cień dawnego tętniącego życiem miasta, a stary zamek wraz ze swą sławną kaplicą są kompletną ruiną
i nic nie wskazuje na to, by miały kiedyś być odbudowane.

ERRATA
W poprzednim numerze reprodukcja pracy p. Zbigniewa Szczepanka zamieszczona na dole s. 108 została błędnie podpisana.
Przedstawia ona widok z Ostroga, a nie z Krzemieńca.
Autora i Czytelników przepraszamy za pomyłkę. Redakcja

ROK XXI, NR 11-12 (164-165) 2011.

Buczacz
Zbudowany w XVI i rozbudowany w XVII wieku buczacki zamek był jedną z ważniejszych twierdz kresowych, o którą rozbijały się liczne tatarskie, kozackie i tureckie nawały. W historii tego miejsca szczególną rolę
odegrał rok 1672, kiedy zamek oblegali Turcy pod dowództwem samego sułtana, Mahometa IV, zaś obroną
twierdzy kierowała pani Teresa Potocka. Jej niezłomna
wola i geniusz negocjacyjny spowodowały, że sułtan od
oblężenia odstąpił. Jednak w tym samym roku całe Podole i Ukraina zostały przekazane Turcji. Podpisanie aktu
przekazania, z którym wiązało się także zobowiązanie do
płacenia w każdym roku ogromnego haraczu, uznano
wtedy za największą hańbę Rzeczpospolitej i miało miejsce właśnie na buczackim zamku.
Zhańbiona i upokorzona Polska potrafiła jednak
szybko odtworzyć swe siły zbrojne, dzięki czemu Jan III
Sobieski odniósł wkrótce wielkie zwycięstwo nad Turkami
pod Chocimiem.
W 1675 roku zamek wytrzymał ciężkie oblężenie Tatarów pod wodzą Ibrahima Szyszmana, ale już po roku
ten sam Szyszman zdobył miasto, wymordował jego
mieszkańców, a zamek częściowo spalił. W Buczaczu
zatrzymał się na krótko Jan III Sobieski, gdy wracał do
kraju po wiedeńskiej wiktorii, który to fakt odnotowują
wszystkie przewodniki miasta i regionu.
Buczacz to miasto pięknie położone i o bogatej, często tragicznej, historii. Najwięcej zawdzięcza osławionemu Mikołajowi Potockiemu, wielkiemu mecenasowi kultury, budowniczemu bardzo wielu kościołów i klasztorów
i innych cennych obiektów, ale także wielkiemu awanturnikowi i człowiekowi gwałtownego charakteru, którego
życiorys mógłby stanowić temat dobrego przygodowego
filmu. Doskonałe buczackie gimnazjum opuściło wielu
sławnych potem ludzi, m.in. Kornel Ujejski, Szymon Wiesenthal i noblista Szmuel Josif Agnon.
Najtragiczniejszymi w historii miasta były: rok 1676
(rzeź mieszkańców po zdobyciu Buczacza przez Tatarów
Szyszmana), rok 1859, kiedy to miasto zniszczył wielki
pożar, I wojna światowa, w trakcie której uległa zniszczeniu najpiękniejszą część miasta oraz lata II wojny
światowej, kiedy Niemcy wymordowali wszystkich żydowskich mieszkańców Buczacza. Zginęło wtedy także
bardzo wielu Polaków.
Dziś Buczacz to miasto w dużym stopniu zaniedbane, z zamkiem, z którego pozostały tylko ruiny oraz sławnym rokokowym ratuszem wymagającym wielkiego remontu. Należy mieć nadzieję, że wolna Ukraina z coraz
szybciej rozwijającą się gospodarką przywróci kiedyś temu pięknemu miejscu należną mu rangę.
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Zbigniew Szczepanek, Brzeżany. Próba rekonstrukcji zamku z XVII wieku. Akwarela 49 x 69 cm

Zbigniew Szczepanek, Buczacz. Pozostałości dawnego budynku mieszkalnego.
Rysunek ołówkiem na żółtym papierze 35 x 45 cm

120

Zbigniew Szczepanek, Brzeżany. Baszta południowa zamku. Akwarela 48 x 63 cm

Zbigniew Szczepanek, Buczacz. Próba rekonstrukcji zamku z XVII wieku. Akwarela 50 x 67 cm

Witold Marcewicz, Pieta Wołyńska.
Fot. D. Kostecki.
Zob. K. Kołtun, Wołyński Pomnik w Chełmie, s. 97

Pomnik Juliusza Słowackiego w kościele
św. Stanisława w Krzemieńcu.
Fot. J. Gaj.
Zob. K. Kołtun, Zapiski z podróży na Kresy, s. 69

„Taniec Słońca” 13 maja b.r. w Fatimie.
Fot. ks. H. Drozd.
Zob. B. Wodzińska, Maryja Królowa Polski…, s. 44

Pomnik Adama Mickiewicza w Podhajcach.
Fot. A. Czachara i J. Kułakowski
Zob. H. Pękalski, Podhajce – moje rodzinne miasto
na Kresach Wschodnich, s. 101

