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OD REDAKCJI
Data 10 kwietnia 2011 przywołała na pamięć Polakom w kraju i na obczyźnie oraz wszystkim ludziom dobrej
woli znak Krzyża Smoleńskiego, związanego z katyńskim lasem dołów śmierci – symbolem Golgoty Wschodu.
Krzyż ten pojawił się na placu przy dawnej siedzibie namiestników cara, by swymi ramionami objąć ten sam Lud
– dziś i wczoraj. Przerażony lud Warszawy i kraju, wiedziony samozachowawczym instynktem dziejowym, tulił
się w zadumie i modlitwie serca pod znakiem zwycięstwa Chrystusa, pomny na niewolę minionych lat. Krzyż
Chrystusowy jako ekspiacja za grzechy świata ku jego zbawieniu jest figurą Smoleńskiego Krzyża cierpień niezliczonych lat naszego narodu w ekspiacji za winy ludzi tej ziemi ku zmartwychwstaniu do wolności.
A wolność nigdy nie jest dana, lecz stanowi nieustanną ideę do spełnienia. W trudzie jej urzeczywistniania
chodzimy po polskiej ziemi i przemierzamy z nią kraje. Nosimy ją w sercu, „bo to Polska właśnie”. Zdobywaną
wolność nosimy w sercach zbolałych od trudu życia, od konfliktów społecznych i tragedii narodowych. Łatwiej
nam przychodzi zryw do walki o wolność, aniżeli trud jej zachowania, gdyż ulegamy samowoli, prowadzącej do
kolejnego zniewolenia. Tolerancja na wszystkich płaszczyznach życia zbiorowego ludów i narodów I RP wypaliła
się i przeszła w stan agonalny, w rozpad i chaos życia zbiorowego. Państwa ościenne rosły w siłę i narzucały
nam stan trwania w nieustannych konfliktach polityczno-społecznych. Pluralizm polityczny i gra prywatnych interesów wydawały cierpkie owoce rozbicia życia zbiorowego kolejnych pokoleń. Jedynie Kościół był ostoją jedności narodowo-religijnej i gwarantem kulturowo-obyczajowej ciągłości pokoleń.
Z tego względu wydano wojnę cywilizacji łacińskiej, przyjmując strategię rozbijania struktur: kościelnonarodowych (globalizm monolityczny – bez religii, kultur i narodów), wewnątrzkościelnych (liberalizacja doktrynalna i sekularyzacja), wewnątrznarodowych (kosmopolityzm) i społeczno-politycznych (walka z wartościami na
rzecz upartyjniania państwa). Drugi rodzaj walki z cywilizacją chrześcijańską to wymiana znaczeń jej terminów
na obce jej sensy, np. Bóg jako Absolut istnienia świata i wartości (teocentryzm) i Bóg jako wielka nieobecność
w życiu człowieka (antropocentryzm neosocjalistyczny i neoliberalistyczny ̶ ateizm).
Cywilizacja łacińska, oparta na Kościele katolickim, ma charakter chrystocentryczny, gdyż Syn Boży jest
Władcą dziejów ludzkich i Królem Wszechświata, a człowiek jest osobą o wrodzonej godności, gdyż ma boskie
pochodzenie. Naukę o człowieku w Chrystusie głosi Kościół hierarchiczny (zorganizowany według idei papiestwa) i charyzmatyczny (wyposażenie osób w dary Ducha Świętego dla wspólnego dobra). Lud Boży zaś tę naukę poświadcza swoją postawą wobec ludów i narodów świata. Czyni to w dziedzinie kultury: w obszarze nauki,
sztuki, filozofii, teologii i na gruncie świętych obyczajów, zawartych w kulcie Krzyża Chrystusowego. Krzyż ten
jest znakiem ekspiacji (łac. expio – odpokutować) Chrystusa przed Bogiem Ojcem za całą ludzkość. Sens terminu „ekspiacja” jest bardzo bogaty, gdyż obejmuje najgłębsze stany ludzkiej osobowości, kształtowane przez
stulecia ewangelicznej nauki Kościoła o człowieku, jego dziejach narodowo-religijnych i powołaniu do życia publicznego przez pracę w duchu Ewangelii.
Nie zawsze, my, jako naród ochrzczony w publicznym akcie państwowym, byliśmy wierni Ewangelii
i Krzyżowi. Ciąży na nas grzech niszczenia państwa przez zdradę, uśmiercania narodu przez kosmopolityzm
i antropocentryzm, modernizacji Kościoła przez liberalizację Objawienia i obyczajów, a także ̶ grzech nieuznawania godności osoby ludzkiej i Bożego dziecięctwa na skutek zrywania z cywilizacją życia na rzecz cywilizacji
śmierci. W tym kontekście dziejowym bardzo wyraźnie widać teraźniejszy stan duchowości Polaków. Duchowości skażonej winą przed Chrystusem i Jego Zbawczym Krzyżem jako figurą Smoleńskiego Krzyża – symbolu
ekspiacji narodu. Krzyż ten ukazuje nowe oblicze dziejowej Golgoty Wschodu Polaków w kraju i na obczyźnie.
Naród ,,Solidarny” to sprawił, że Krzyż ma swoją przestrzeń publiczną w postaci monumentów wolności narodu
i w postaci sakralnego monumentu ekspiacji Polaków, dokonującej się w sercach ludu tej ziemi pod wpływem
męczeńskiej tragedii rozegranej między niebem a nieludzką ziemią.

INFORMACJE DLA AUTORÓW
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„MIŁOŚĆ NIGDY NIE UMIERA”
SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA PIERWSZĄ ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
[…] trzepoczące skrzydła przecięły lekkie powietrze –
prute z gwałtownym szumem
i uderzeniem piór smagane –
znaku przelotu potem nie można znaleźć.
(Mdr 5,11)

ŚMIERĆ
Katastrofa polskiego samolotu w Smoleńsku – do której doszło 10 kwietnia 2010 roku – pociągnęła za sobą
śmierć 96 osób. Zginęli wybitni Polacy: Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta. Zginęło także 10 duchownych różnych wyznań, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, Federacji Rodzin Katyńskich, organizacji
kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiące polską delegację na uroczystości związane
z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Wszyscy oni oddali życie, aby kłamstwo
katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej; aby prawda o ludobójstwie tysięcy bezbronnych jeńców
polskich dotarła do świadomości świata. W konsekwencji tej śmierci cel został osiągnięty. W Ewangelii św. Jana
czytamy: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).
ŻYCIE WIECZNE
Dzisiaj obchodzimy pierwszą rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Wydarzenia, którego nie sposób ograniczyć do czysto ziemskiej perspektywy; nawet jeśli pozostaje szlachetnym świadectwem troski o prawdę oraz o
wierność wartościom i zasadom, dzięki którym nasza Ojczyzna umocniła swoje duchowe fundamenty.
Kiedy opłakiwaliśmy odejście z tego świata tak wielu bliskich nam osób, patrząc w świetle wiary na to, co się
stało, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie straciliśmy ich na zawsze. Oni tylko przeszli z jednego życia do
drugiego Życia; ze świata mniejszego do świata większego; z tego świata do wieczności. Wiemy, że również my
ujrzymy ich pewnego dnia i że to spotkanie będzie trwało wiecznie. Wyznajemy to przecież, kiedy mówimy: „wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. Wyraża to również liturgia Kościoła w prefacji za zmarłych: „Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki,
znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie” (1. Prefacja za zmarłych).
ROZSTANIE
A mimo to, każde rozstanie – naznaczone śmiercią drogiej nam osoby – jest zawsze bolesne, ponieważ
„kochać człowieka to znaczy mówić do niego: Ty nie umrzesz” (Gabriel Marcel). Pytamy: dlaczego? Dlaczego
umarli tak wcześnie? Dlaczego w tym momencie? Dlaczego opuścili nas właśnie w ten sposób? Dlaczego
śmierć, dlaczego ból, dlaczego przemijanie? Jest to pytanie całkiem uzasadnione, bo każda miłość woła o
obecność, o bliskość, o wieczność. I słusznie, ponieważ ona jest wieczna. Miłość nie obumiera wraz z ciałem
osoby, którą kochamy. Ona tylko przechodzi na inną płaszczyznę wzajemności.
I dlatego, choć wiemy, że zawsze jedni się rodzą, a drudzy umierają i że tak być musi, to jednak – gdy
śmierć zabiera nam kogoś bliskiego – nie jest nam łatwo powtórzyć za Hiobem: „Dał Pan i zabrał Pan. Niech
będzie imię Pańskie błogosławione!” (Hi 1,21).
Sposób przeżywania przez nas rozstania objawia nam samym, kim właściwie jesteśmy; chrześcijanami czy
poganami? Joseph Ratzinger w książce „Śmierć i życie wieczne” pisał: „O człowieczeństwie człowieka decyduje
jego postawa wobec cierpienia. [...] Odpowiedź człowieka może być dwojaka: Może być nią opór, próba zdobycia mimo wszystko autonomicznej władzy – a więc przyjęcie postawy rozpaczliwego, gniewnego buntu. Ale odpowiedzią może też być powierzenie się tej innej Mocy, ufne poddanie się jej kierownictwu bez lękliwego oglądania się na siebie.”
Zewnętrzne przejawy bólu z powodu trudnego doświadczenia są normalnymi, ludzkimi reakcjami. Ważne
jednak, abyśmy się na nich nie zatrzymali i uczynili jeden krok dalej – krok wiary, tzn. powierzyli Panu Bogu bolesną rzeczywistość oraz siebie samych (por. Łk 23, 46a). Dopiero wtedy cierpienie nie tylko nie będzie nas
niszczyć, ale uczyni nas bogatszymi wewnętrznie.
ŻAŁOBA
W tym smutnym momencie historii Narodu polskiego – po ukazaniu się pierwszych wiadomości o katastrofie
smoleńskiej – przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zgromadziły się spontanicznie tłumy ludzi. Składano
kwiaty i wieńce, palono znicze, odmawiano modlitwy. W wielu miastach były celebrowane Msze Święte w inten-
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cji ofiar katastrofy. Odbyły się marsze pamięci w hołdzie ofiarom katastrofy, wiążące się też z obchodami 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej. W pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który odbył się 18 kwietnia
w Krakowie, uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób; uroczystość oglądały w telewizji miliony. Kraj ogarnęła narodowa żałoba, także dlatego, że ta śmierć ujawniła nam prawdziwą wartość osób, które zginęły.
Życie już nigdy nie będzie takie same, my również. W naszej Ojczyźnie zawsze będzie po nich puste miejsce. Ile czasu potrzeba, aby dobrze przeżyć czas pożegnania bliskich nam osób?
Prorok Zachariasz mówi o 70 latach żałoby (Za 7,5). W polskiej tradycji szczególne znacznie ma pierwsza
rocznica śmierci. Inni przyjmują, że żałoba winna trwać przynajmniej dziewięć miesięcy, czyli tyle ile wynosi czas
od poczęcia do narodzenia. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni (Pwt 34,8).
Józef egipski przez siedem dni obchodził żałobną uroczystość po swym ojcu (Rdz 50,10). Mądrość Syracha
sugeruje żałobę trwającą tylko „dzień jeden lub dwa, dla uniknięcia potwarzy” (Syr 38,17). W sumie jednak nie
tyle ważna jest długość czasu poświęconego na żałobę, ile sposób, w jaki zdołamy ten czas przeżyć.
Właściwe granice żałobie wyznacza miłość. Lecz cmentarz nie może stać się naszą świątynią, ani naszym
domem. Nie pomożemy zmarłym zatrzymując się w nieskończoność przy grobie. Nie odnajdziemy tam naszych
bliskich, ponieważ oni przeszli już do wieczności i odtąd miejscem spotkania z nimi jest wiara i ufna modlitwa,
a także podjęcie ideałów ich życia.
Natomiast samo doświadczenie żałoby może zaowocować naszą większą dojrzałością duchową. Śmierć
ukazuje nam, jak kruche jest wszystko to, w czym dotąd pokładaliśmy nadzieję: życie, zdrowie, miłość drugiego
człowieka, dobra materialne, dokonania. Utrata tego, co przemijające, może otworzyć nas na poszukiwanie
głębszych motywacji życia, mocniejszych podstaw ludzkiego szczęścia i powodzenia, a w konsekwencji ukierunkować na samo Źródło mocy i życia – na Boga, który w Jezusie mówi nam: „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie
się!” (Mt 14, 27).
POSTANOWIENIA
Gdy w przeżywaniu żałoby zabraknie szukania woli Bożej i gdy śmierć bliskich osób powoduje niekończące
się rozbicie duchowe, wówczas stajemy się niezdolni do udzielenia zmarłemu skutecznej pomocy, której on potrzebuje. Zamiast więc rozpaczać nad tym, że nie da się cofnąć czasu, ani unieważnić dokonanego zła i jego
skutków, trzeba raczej z całą żarliwością zwrócić się ku Bożemu miłosierdziu. Wtedy to cześć dla naszych zmarłych nie będzie tylko i wyłącznie powierzchownym kultem w postaci pomników, tablic, lampek i kwiatów oraz łez
żalu.
„Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza
Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią” (Jk 4,11). Niech ból i refleksja stanie się dla każdego z żyjących początkiem nawrócenia i zaczynem lepszego życia. Niech pozwoli głębiej wniknąć w zasady rządzące naszym życiem. Niech zmobilizuje do tego, by nie postępować jak wszyscy, ale tak jak
tego pragnie Zbawiciel. Niech wyznacza drogę ku sprawiedliwości i miłosierdziu w naszym życiu osobistym
i społecznym. Ku komunii, jaka winna nas wszystkich łączyć. Niech ta katastrofa umocni wzajemne więzi w naszej Ojczyźnie, Europie i świecie. Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, ideały i czyny,
by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki.
MODLITWA
Gdy śmierć zabiera ludzi z tego świata w sposób nagły i nieoczekiwany, zazwyczaj pozostaje po nich więcej
nie załatwionych spraw, niż po tych, którzy odchodzili powoli. Ta świadomość winna nas mobilizować do niesienia zmarłym pomocy modlitewnej; i to pomocy sięgającej poza granice życia doczesnego. Winniśmy powierzać
ich doczesność miłującemu i przebaczającemu Bogu, nie wybielając jej, ani nie oczerniając. Po prostu oddając
ją w ręce Boga taką, jaka była. A Bóg – który zna nieskończenie lepiej niż my historie ich życia – z pewnością
ogarnie swoim miłosierdziem również te sprawy, które domagają się Jego interwencji.
Dziękując Bogu za bohaterskie życie ofiar Katynia oraz dobro służących Ojczyźnie ofiar katastrofy smoleńskiej uszanujmy pamięć ich czynów. Niech one pobudzą nas do mądrej i bezinteresownej służby na rzecz dobra
wspólnego. Módlmy się jednocześnie do miłosiernego Boga, aby wzbudził nowych synów i córki Ojczyzny, pragnących służyć ofiarnie i odważnie ludziom nowych czasów.
Każdy zaś z żyjących niech modli się również za siebie słowami psalmisty:
O Panie, mój kres pozwól mi poznać
i jaka jest miara dni moich,
bym wiedział, jak jestem znikomy.
Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi,
i życie moje jak nicość przed Tobą.
Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością.
Człowiek jak cień przemija,
na próżno tyle się niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.
(Ps 39,5-7)

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 3 marca 2011 roku
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
 Ojciec Święty Leon XIII

ENCYKLIKA RERUM NOVARUM
Kościół, dalej, nie tylko umysł oświeca, ale stara się
jeszcze pokierować życiem i obyczajami jednostek
za pomocą przykazań swoich; on też polepsza warunki życia proletariuszy licznymi dziełami na ten
cel stworzonymi. A to wszystko czyni w tym celu, by
wszystkie klasy razem złączyły swoje rady i swoje
siły ku możliwie najskuteczniejszemu rozwiązaniu
kwestii robotniczej. Uważa wreszcie, że potrzebne
tu urządzenia i działalność władzy państwowej,
miarkowane oczywiście roztropnością i okolicznościami.

CZĘŚĆ II
PRAWDZIWE ROZWIĄZANIE
1. DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA
Podejmujemy to zagadnienie z pełną ufnością
i świadomością, że do zabrania głosu mamy prawo;
jest ono bowiem tego rodzaju, że się go skutecznie
nie rozwiąże, o ile się nie przyzwie religii i Kościoła
na pomoc. A skoro do nas w pierwszym rzędzie
należy troska o religię i rozporządzanie środkami
należącymi do sfery działań Kościoła, milczenie
byłoby w oczach wszystkich zaniedbaniem obowiązku. Z pewnością wielka ta sprawa wymaga
trudu i współpracy innych także czynników: naczelników państw, pracodawców i bogatych, wreszcie
samych proletariuszy, o których los tu chodzi; bez
żadnego jednak wahania stwierdzamy, że próżnymi
będą wszystkie wysiłki ludzi, jeśli się zlekceważy
Kościół. Kościół to bowiem dobywa z Ewangelii
nauki, które taką mają moc, że walkę społeczną
mogą doprowadzić do porozumienia albo przynajmniej odjąć jej ostrość i uczynić łagodniejszą;
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KOŚCIÓŁ WSPÓŁDZIAŁA PRZEZ SWOJĄ NAUKĘ
Pierwszą zasadą, którą tu należy wysunąć,
jest, że człowiek winien uznać tę konieczność natury, która sprawia, iż zupełna równość w społeczeństwie ludzkim jest niemożliwa. Dążą wprawdzie do
tego socjaliści, lecz próżna jest wszelka walka
z naturą rzeczy. Zachodzą bowiem między ludźmi
bardzo wielkie i bardzo liczne różnice naturalne,
różnice w inteligencji, pilności, zdrowiu i siłach; a za
tymi różnicami już sama z siebie idzie różnorodność
warunków życiowych. I to sprzyja zarówno jednostkowemu, jak powszechnemu dobru; życie zbiorowe
bowiem potrzebuje różnych uzdolnień i różnych
talentów do swych zadań, a do podjęcia się ich
skłaniają ludzi przede wszystkim właściwe im różnice osobiste. Jeśli chodzi o pracę fizyczną, to nawet
w stanie pierwotnej niewinności nie miał być człowiek od niej wolny. Potem zaś praca, której by
wówczas dobrowolnie i z radością ducha zażywał,
zmieniła się w przykrą konieczność, jako pokuta za
grzech. „Przeklęta będzie ziemia z twego powodu,
w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla
siebie po wszystkie dni żywota twego” (Rdz 3, 17).
Tak samo nie będzie końca i innym przykrościom
doczesnym, a smutne następstwa grzechu, zawsze
będą do znoszenia przykre, twarde i trudne; będą
też towarzyszyły człowiekowi aż do ostatniej chwili
życia. Boleść i cierpienie stanowią zatem dolę ludzką, a choćby wszystkich doświadczali i próbowali
ludzie środków, żadna siła i żadna teoria nie potrafią wyrugować tych przykrości do szczętu z ludzkiego życia. Ci zaś, którzy zapewniają, że to potrafią,
i którzy biednej ludzkości obiecują życie wolne od
wszelkiej boleści i trudu, natomiast pełne pokoju
i trwałych rozkoszy, ci oszukują lud i przygotowują
mu zasadzkę, kryjącą w sobie większe jeszcze od
obecnych nieszczęścia. Trzeba jednak rzeczy widzieć tak, jakimi są, a stosownej ulgi w cierpieniach
szukać, jak powiedzieliśmy, gdzie indziej.
Jest zasadniczym błędem w sprawie, o której
mówimy, ulegać poglądowi, że dwie klasy są sobie
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z natury swojej przeciwne, jak gdyby już sama natura uzbroiła bogatych i proletariat do walki ostatecznej z sobą. Sprzeciwia się to tak dalece rozumowi
i rzeczywistości, że prawdą jest wprost przeciwne
twierdzenie; jak bowiem poszczególne członki
w ciele ludzkim zestrajają się mimo swej różnorodności między sobą, tworząc w ten sposób harmonijny zespół, tak również w społeczeństwie ludzkim
dwie te klasy przez naturę skazane są na to, by się
z sobą łączyły w zgodzie i by sobie odpowiadały
w równowadze. Jedna drugiej bezwzględnie potrzebuje i ani kapitał bez pracy, ani bez kapitału
praca istnieć nie może. Zgoda nadaje rzeczom
piękno i rodzi ład, a przeciwnie, z walki nieprzerwanej powstaje zawsze zamieszanie dzikich konfliktów. Otóż przedziwne i różnorodne w chrześcijaństwie tkwią siły zdolne do zniszczenia walki społecznej u samego jej korzenia.
WYCHOWAWCZA DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA
Już naprzód cały system religii, której tłumaczem i stróżem jest Kościół, w dużym stopniu może
przyczynić się do zbliżenia i pogodzenia bogatych
i ubogich, mianowicie przypominając jednej i drugiej warstwie obowiązki, w pierwszym rzędzie obowiązki sprawiedliwości. Wśród nich następujące
obowiązki dotyczą proletariusza i robotnika: w całości i wiernie wykonywać pracę, do której się zobowiązał umową wolną i odpowiadającą słuszności
– nie szkodzić pracodawcy na majątku i nie znieważać jego osoby – w dochodzeniu swych praw
wstrzymać się od gwałtu i nie wywoływać rozruchów – nie łączyć się z ludźmi przewrotu, wzniecającymi nieumiarkowane nadzieje i rzucającymi
wielkie obietnice, których następstwem jest rozczarowanie bezużyteczne i ruina życia gospodarczego.
A oto znów obowiązki bogatych i pracodawców:
nie uważać robotnika za niewolnika – kierować się
zasadą, że należy w nim uszanować godność osobistą podniesioną jeszcze przez charakter chrześcijanina – praca zarobkowa, według świadectwa rozumu i filozofii chrześcijańskiej, nie tylko nie poniża
człowieka, ale mu zaszczyt przynosi, ponieważ daje
mu szlachetną możność utrzymania życia – bezwstydem zaś i nieludzkością jest uważać człowieka
za narzędzie zysku i szacować go według tego, ile
mogą jego mięśnie i jego siły. Należy także brać
pod uwagę religijne i duchowe potrzeby pracowników. Obowiązkiem więc pracodawców jest uważać,
by się tym potrzebom stało zadość, by robotnik nie
był wystawiony na okazje zepsucia i na pokusy do
grzechów, by był wolny od wpływów odciągających
go od życia rodzinnego i od praktyki oszczędności.
Nie nakładać pracy przewyższającej siły robotnika
ani takiej, która nie odpowiada jego wiekowi lub
płci. Spomiędzy wszystkich jednak obowiązków
pracodawcy najważniejszy jest ten, żeby każdemu
oddać to, co mu się słusznie należy. Z pewnością
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wiele trzeba wziąć pod uwagę względów, żeby
ustalić słuszną płacę; na ogół jednak powinien bogaty i pracodawca pamiętać, że przy ustalaniu płacy ani Boskie, ani ludzkie prawa nie pozwalają korzystać z biedy i nędzy cudzej, ani też w ogóle wyzyskiwać cudzego ubóstwa. Zbrodnią o pomstę do
nieba wołającą jest pozbawić kogoś należnej mu
płacy. „Oto zapłata robotników ... która jest zatrzymana od was, woła i wołanie ich weszło do uszu
Pana Zastępów” (Jk 5, 4). Wreszcie w samym sumieniu obowiązani są bogaci wystrzegać się, by nie
robili uszczerbku w mieniu proletariuszy zarówno
gwałtem, jak podstępem i lichwą, a to tym więcej, że
robotnicy mniej są zdolni do samoobrony, a ich mienie im szczuplejsze, tym świętszym być powinno.
Czyż już samo posłuszeństwo tym prawom nie
mogłoby stłumić siły i źródeł walki społecznej? Kościół jednak, kierując się nauką i wolą Jezusa Chrystusa, do wyższych jeszcze zmierza celów – doskonalsze wysuwa nauki i za ich pomocą chce zbliżyć do siebie obydwie klasy i połączyć je przyjaźnią.
Nie zrozumiemy życia śmiertelnego i nie pojmiemy
jego prawdziwej wartości, jeśli się nie wzniesiemy
do poznania drugiego, nieśmiertelnego życia; usunąć je, a wszelki kształt i wszelkie pojęcie słuszności zniknie; owszem, cały świat stanie się wówczas
zagadką niedostępną dla człowieka. Jest więc dogmatem chrześcijaństwa, na którym się cała nauka
i cała budowa religii jak na najważniejszym fundamencie opiera, a ponadto prawdą naturalną, że żyć
prawdziwie będziemy po opuszczeniu tego świata.
Nie dla tych tutaj rzeczy kruchych i znikomych, lecz
dla niebieskich i wiecznych Bóg nas stworzył,
a ziemię dał nam nie na siedzibę stałego mieszkania, ale na miejsce wygnania. I nic to nie znaczy dla
wiecznej szczęśliwości, czy będziesz obfitował
w bogactwa i dostatki, czy ci ich braknie; znaczenie
ma tylko to, jak ich będziesz używał. Jezus Chrystus wcale nie zniszczył swym „obfitym odkupieniem” różnych dolegliwości, które prawie wypełniają
życie śmiertelne, ale je zmienił w pobudki do cnoty
i przedmiot zasług tak, iż nikt ze śmiertelnych nie
może zyskać wiecznych nagród, o ile nie postępuje
krwawymi śladami Jezusa Chrystusa. „Jeśli ucierpimy, współ też królować będziemy” (2 Tm 2,12).
Ponadto przyjąwszy dobrowolnie cierpienia i mękę,
złagodził siłę cierpień i mąk i nie tylko przykładem
swoim łatwiejszym uczynił znoszenie cierpień, ale
i dołączeniem do nich łask i dodaniem nadziei
wiecznej nagrody. „Albowiem to, które teraz jest,
prędziutko przemijające i lekkie nasze utrapienie,
nader na wysokości wagę chwały wiekuistą w nas
sprawuje” (2 Kor 4, 17).
W ten sposób bogaci otrzymują upomnienie, że
bogactwa nie uwalniają ich od cierpień ani w czymś
pomagają do szczęśliwości wiecznej, lecz raczej
przeszkadzają (Mt 19, 23-24), że bogatych przerażać winny niezwykłe groźby Jezusa Chrystusa (Łk
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6, 24-25), że wreszcie kiedyś będą musieli Bogu –
Sędziemu zdać najściślej sprawę z używania dóbr
doczesnych.
Odnośnie do używania bogactw mamy wyborną i bardzo ważną naukę, którą wprawdzie filozofia
zapoczątkowała, dopiero Kościół jednak do doskonałości doprowadził, i którą z dziedziny poznania do
praktyki obyczajów przeniósł. Główna zasada tej
nauki polega na tym, że czym innym jest słuszne
posiadanie bogactw, a czym innym jest słuszne
używanie bogactw. Posiadanie bogactw prywatne
jest prawem człowieka, jak widzieliśmy, naturalnym,
a korzystanie z tego prawa, szczególnie dla człowieka żyjącego wśród społeczeństwa, jest nie tylko
dozwolone, ale także konieczne. „Wolno człowiekowi posiadać dobra na własność. A jest to także
konieczne do życia” (S. Theol. II-II. qu. LXVI. a. 2).
Jeśli zaś się pytamy, jak należy używać bogactw,
Kościół bez wahania odpowiada: „Pod tym względem człowiek nie powinien rzeczy zewnętrznych
uważać za własne, lecz za wspólne, mianowicie
ażeby łatwiej z nich udzielał innym będącym w potrzebie”. Dlatego Apostoł mówi: „Bogatym tego
świata przykazuj... łatwo dawać i użyczać” (S. Theol. II-II. qu. LXV a. 2). Zapewne nikt nie jest obowiązany pomagać drugim z tego, co mu jest konieczne do utrzymania własnego i najbliższych, ani
też pozbawiać się na rzecz innych tego, czego wymaga utrzymanie się na poziomie godności i stosowności; „nikt bowiem nie jest obowiązany żyć
niestosownie” (S. Theol. II-II. qu. XXXII. a. 6). Kiedy
się już jednak uczyniło zadość konieczności i przyzwoitości, wówczas dobra zbyteczne obrócić należy
na rzecz potrzebujących. „Wszakże, co zbywa, dajcie jałmużnę” (Łk I 1, 42). Nie są to, z wyjątkiem
wypadku ostatecznej potrzeby, obowiązki sprawiedliwości, ale miłości chrześcijańskiej, obowiązki
zatem, których spełnienia nie można dochodzić na
drodze prawnej. Lecz ponad prawa i sądy ludzkie
wznosi się prawo i sąd Chrystusa – Boga, który
w różny sposób przypomina obowiązek stałego
dawania jałmużny. „Szczęśliwsza jest dawać, niżeli
brać” (Dz 20, 35), a udzielenie, względnie odmówienie jałmużny ubogiemu obiecuje sądzić, jakby
jej Jemu samemu udzielono lub odmówiono. „Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Naukę tę
można krótko tak ująć: kto darem Bożym otrzymał
większą obfitość dóbr, czy to zewnętrznych i fizycznych, czy też duchowych, otrzymał je w tym celu,
by ich używał ku własnemu udoskonaleniu, a także
jako szafarz Opatrzności Bożej ku pożytkowi drugich. „Mający więc zdolności niech się nie lubuje w
milczeniu; mający nadmiar bogactw niech się strzeże zamykania miłosierdzia w głębi duszy; kto zaś
talent kierowania posiada, niech jego użytki dzieli
z bliźnimi” (św. Grzegorz Wielki, In Evang. Hom. IX.
n. 7).
Ubogich zaś Kościół poucza, że zgodnie z myślą Bożą nie należy uważać za hańbę ani wstydzić
się pracy zarobkowej. Czynem i przykładem po-
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twierdził to Chrystus Pan, który dla zbawienia świata „ubogim się stał, będąc bogatym” (2 Kor 8, 9).
Choć bowiem Syn Boży i Bóg sam, chciał jednak,
by się wydawał synem cieśli i by za takiego był
uważany; a i znaczną część życia nie wahał się
strawić w pracy ciesielskiej. „Azali ten nie jest rzemieślnik, syn Maryi” (Mk 6, 3). Kto na Boską wzniosłość tego przykładu patrzy, łatwo zrozumie, iż
prawdziwa godność człowieka i wyższość zasadza
się na obyczajach, mianowicie na cnocie, że cnota
jest wspólnym mieniem śmiertelnych, które posiąść
mogą zarówno wielcy, jak mali, zarówno bogaci, jak
ubodzy – że nagroda wiecznej szczęśliwości przypadnie tylko cnocie i zasługom, bez względu na to,
kto by je posiadał. Co więcej, ku ubogim wydaje się
miłość Boża więcej skłaniać; błogosławionymi bowiem nazywa Jezus Chrystus ubogich (Mt 5, 3);
nieustannie do siebie zaprasza tych, którzy pracują
i smucą się, ażeby byli pocieszeni (Mt 11, 28);
szczególną miłością otacza najbiedniejszych
i skrzywdzonych. Poznanie tej nauki powściąga
butę bogatego, podnosi zaś upadłego ducha
w ubogim; w pierwszym rodzi uczynność, w drugim
umiarkowanie. W ten sposób skraca się odległość
między klasami utrzymywana przez pychę ludzką
i nie byłoby rzeczą trudną doprowadzić obydwie
strony do podania sobie rąk i do zgody.
Lecz więcej: jeśli obydwie strony posłuszne będą przykazaniom chrześcijaństwa, zapanuje między
nimi nie tylko prosta przyjaźń, ale miłość bratnia.
Wszyscy bowiem ludzie odczują i zrozumieją, że są
stworzeni przez wspólnego Wszystkich Ojca, Boga,
że wszyscy do tego samego dążą celu, do Boga,
który sam jeden może dać doskonałą i pełną
szczęśliwość ludziom, jak ją dał aniołom – że wszyscy na równi odkupieni zostali przez Jezusa Chrystusa i podniesieni przez Niego do godności dzieci
Bożych tak, iż w ten sposób prawdziwie braterski
związek łączy ich z sobą i z Chrystusem Panem
„pierworodnym między wielą bracią” (Rz 8, 29).
Zrozumieją wreszcie, że wszystkie dobra naturalne
i dary łaski Boskiej należą wspólnie bez różnicy do
całego rodzaju ludzkiego, od dóbr zaś niebieskich
wykluczeni są tylko niegodni. „Jeślić synami, tedyć
i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi” (Rz 8, 17).
Tak się w świetle chrześcijańskiej filozofii
przedstawiają obowiązki i prawa. I czyżbyśmy
w krótkim czasie nie ujrzeli końca walki, gdyby te
zasady zapanowały w życiu społecznym?
PRAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA
Wreszcie Kościół nie poprzestaje na wynajdywaniu sposobów uleczenia; własnoręcznie jeszcze
stosuje lekarstwo. Wszystkie swe siły skierowuje
Kościół ku kształceniu i wychowywaniu ludzi
w swych zasadach i swej nauce; a zbawcze strumienie tej nauki stara się rozprowadzić po świecie
przy pomocy biskupów i kapłanów, jak najszerzej
może. Następnie usiłuje wniknąć w dusze i wolę
skłonić do posłuszeństwa prawom, i do kierowania
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się nimi. W tej zaś pierwszorzędnej i niezmiernie
ważnej dziedzinie, w której tkwi istota sprawy społecznej i które najobfitsze obiecuje pożytki, działalność Kościoła największe przedstawia możliwości.
Środki bowiem, których używa do poruszenia dusz,
otrzymał do tego celu od Jezusa Chrystusa; stąd
Boska tkwiąca w nich siła. Tylko te środki sięgać
mogą aż do najgłębszych tajników serca i tylko one
skłonić mogą człowieka do tego, by był posłuszny
głosowi obowiązku, by opanowywał swą pożądliwość, by Boga i bliźniego kochał miłością szczególną i najwyższą i by mężnie usuwał wszystko, co
przeszkadza w drodze cnoty.
Wystarczy wspomnieć tu z lekka przykłady
z przeszłości (a rzeczy i wypadki, na które wskazujemy, nie są przez nikogo podawane w wątpliwość)
i tak: że społeczeństwo ludzkie z gruntu zostało
odnowione przez chrześcijańskie instytucje, że to
odnowienie pchnęło rodzaj ludzki ku wyższym celom, a nawet zawróciło go z drogi zguby ku życiu
i tak go wzbogaciło, iż ani przedtem lepszego okresu nie było, ani w przyszłości nie będzie. Że wreszcie początkiem i końcem tych dobrodziejstw jest
Jezus Chrystus; jak bowiem wszystko od Niego
pochodzi, tak też wszystko do Niego odnosić należy. Kiedy mianowicie światło Ewangelii oświeciło
cały świat, a ludy poznały wielką tajemnicę Wcielenia Słowa i Odkupienia, wówczas żywot. Jezusa
Chrystusa, Boga – Człowieka wniknął w społeczeństwo ludzkie i tchnął w nie wiarę, przykazania i prawa. Dlatego jeśli społeczeństwo dzisiejsze ma być
uleczone, to stanie się to tylko przez odnowienie
życia chrześcijańskiego i instytucji chrześcijaństwa.
Społeczeństwa, będące w stanie rozkładu,
słusznie upomina się, że winny wrócić do swoich
początków, jeśli się chcą odrodzić. Doskonałość
bowiem każdego społeczeństwa polega na dążeniu
do celu, dla którego powstało, i na takim zbliżaniu
się do niego, iżby wszystkie ruchy i wszystkie działania społeczne pochodziły z tej samej przyczyny,
która dała początek stowarzyszeniu. Stąd odchylenie od celu jest zepsuciem; powrót do celu – uleczeniem.
To samo zaś, co mówimy o organizmie państwowym, najściślej stosuje się do warstwy ludzi,
którzy żyją z pracy, a których jest olbrzymia liczba.
I nie należy myśleć, że Kościół tak jest zajęty pracą
nad duszami, iż zaniedbuje to, co należy do życia
śmiertelnego i ziemskiego. W szczególności, jeśli
chodzi o proletariat, to Kościół chce i zdąża do tego, by się podniósł ze stanu nędzy i by zdobył lepsze warunki materialne. A niemałą już w tym dziele
pomoc daje przez to, że ludzi wzywa i wychowuje
do cnoty. Obyczaje bowiem chrześcijańskie zachowywane pilnie wywierają wpływ korzystny na stan
gospodarczy społeczeństwa; zyskują mianowicie
łaskę Boga, początku i źródła wszystkich dóbr, powściągają nadmierne pożądanie bogactw i rozkoszy (1 Tm 6, 10), dwie plagi życia ludzkiego, które
często biedakiem czynią bogacza obsypanego dostatkami; powodując zaś zadowalanie się warun-
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kami życia i utrzymania skromnymi, obyczaje te
uzupełniają dochody oszczędnością i chronią ludzi
od występków, które pochłaniają nie tylko małe
majątki, ale i bardzo wielkie fortuny i które niszczą
bogate ojcowizny.
Ponadto dla dobra warstw biednych tworzy
i popiera Kościół instytucje mogące złagodzić ich
nędzę. A tak się w tej dziedzinie zaznaczył, że nawet wrogowie cześć mu oddają.
Potęga to miłości bliźniego u pierwszych chrześcijan sprawiła, iż bogaci często wyzuwali się
z własnego mienia, aby ubogim pomóc; dlatego
„żadnego między nimi nie było niedostatecznego”
(Dz 4, 34). Diakonom, dla tego celu postawionym,
powierzyli Apostołowie obowiązek codziennego
rozdziału jałmużny, a św. Paweł Apostoł, jakkolwiek
pochłonięty troską o wszystkie kościoły, nie cofał
się jednak przed podejmowaniem trudnych podróży, aby ubogim chrześcijanom osobiście udzielić
wsparcia. Pieniądze te były zbierane przez chrześcijan na każdym z ich zebrań; a Tertulian nazywa
je „skarbcami miłości”, ponieważ używano ich „na
utrzymanie i grzebanie biednych, na pomoc dla
biednych sierot obojga płci, dla starych sług i dla
ofiar klęsk” (Apol. II. 39).
W ten sposób powstał majątek, który Kościół
ochraniał ze szczególną pieczołowitością, jako
mienie rodziny ubogich. Szedł nawet tak daleko, że
tworzył stałe instytucje dla nieszczęśliwych,
oszczędzając im w ten sposób upokarzającego
wyciągania rąk po jałmużnę. I tak Kościół, wspólna
matka bogatych i ubogich, opierając się na miłości,
którą sam w stopniu wysokim wszędzie rozpalił,
zakładał zgromadzenia zakonne i wiele innych pożytecznych stowarzyszeń, które swą dobroczynną
działalnością obejmowały prawie wszystkie rodzaje
nędzy.
Jest dziś wprawdzie wielu, którzy podobnie, jak
niegdyś poganie, atakują Kościół z powodu tej właśnie jego wspaniałej akcji miłosierdzia i w jej miejsce tworzą państwową dobroczynność, lecz nie
zdoła przemyślność ludzka niczym zastąpić chrześcijańskiej miłości, która się cała oddaje pożytkowi
bliźnich.
Jeden tylko Kościół ma tę cnotę, która z Najświętszego Serca Jezusowego bierze początek;
a dalekim jest od Chrystusa ten, kto odszedł od
Kościoła.
Encykliki społeczne Kościoła Katolickiego
Biblioteka Diecezji Świdnickiej
Redaktor serii: Ks. Jarosław M. Lipniak
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Świdnica 2005
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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)

ROZDZIAŁ V
WSPÓŁPRACA RODZINY LUDZKIEJ
53. Jedną z najgłębszych odmian ubóstwa, jakich człowiek może doświadczyć, jest samotność.
W gruncie rzeczy także inne formy ubóstwa, łącznie
z materialnymi, rodzą się z izolacji, z tego, że nie
jest się kochanym albo z trudności kochania. Różne
rodzaje ubóstwa często rodzą się z odrzucenia miłości Bożej, z pierwotnego tragicznego zamknięcia
się człowieka w sobie, uważającego, że sam sobie
wystarczy albo że jest tylko faktem nieznaczącym
i przejściowym, „obcym” we wszechświecie, powstałym z przypadku. Człowiek jest wyalienowany,
kiedy jest sam albo oderwany od rzeczywistości,
kiedy rezygnuje z myślenia i wiary w pewien Fundament15. Cała ludzkość jest wyalienowana wtedy,
gdy powierza się tylko ludzkim projektom, fałszywym ideologiom i utopiom16. Dziś ludzkość wydaje
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się o wiele bardziej interaktywna niż wczoraj: ta
większa bliskość powinna się przemienić w prawdziwą komunię. Rozwój narodów zależy przede
wszystkim od uznania, że stanowią jedną rodzinę,
współpracującą w prawdziwej komunii i składającą
się z podmiotów, które nie żyją po prostu jeden
obok drugiego17.
Paweł VI zauważał, że „świat cierpi z powodu
braku myśli”18. Słowa te zawierają stwierdzenie, ale
przede wszystkim życzenie: potrzebny jest nowy
rozmach w myśleniu, by lepiej zrozumieć konsekwencje faktu, że jesteśmy jedną rodziną; oddziaływanie między ludami na ziemi zachęca nas do
tego rozmachu, aby integracja odbywała się raczej
pod znakiem solidarności19 niż marginalizacji. Podobna prawda zobowiązuje do krytycznego
i uwzględniającego wartości pogłębienia kategorii
relacji. Chodzi o zadanie, którego nie można spełnić tylko z pomocą nauk społecznych, ponieważ
wymaga wkładu takich dyscyplin, jak metafizyka
i teologia, aby w sposób jasny pojąć transcendentną godność człowieka.
Ludzkie stworzenie, jako posiadające naturę
duchową, realizuje się w relacjach międzyosobowych. Im bardziej je przeżywa w sposób autentyczny, tym bardziej dojrzewa jego tożsamość osobista.
Człowiek dowartościowuje siebie nie izolując się,
lecz nawiązując relacje z innymi oraz z Bogiem.
Tak więc ważność tych relacji nabiera charakteru
fundamentalnego. Odnosi się to również do narodów. Dlatego bardzo pożyteczna dla ich rozwoju
jest metafizyczna wizja relacji między osobami.
W tym zakresie rozum znajduje inspirację i ukierunkowanie w objawieniu chrześcijańskim, zgodnie
z którym wspólnota ludzi nie wciąga w siebie osoby, unicestwiając jej autonomię, jak ma to miejsce
w różnych formach totalitaryzmu, ale bardziej ją
dowartościowuje, ponieważ relacja między osobą
a wspólnotą to stosunek osobowej pełni do innego
rodzaju pełni20. Podobnie jak wspólnota rodzinna
nie anuluje w sobie tworzących ją osób i jak sam
Kościół dowartościowuje w pełni „nowe stworzenie”
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(Ga 6,15; 2 Kor 5,17), które przez Chrzest włącza
się w jego żywe Ciało, tak również jedność rodziny
ludzkiej nie anuluje w sobie osób, narodów i kultur,
ale czyni je bardziej przejrzystymi wobec siebie
nawzajem, bardziej złączonymi w ich prawowitej
różnorodności.
54. Temat rozwoju zbiega się z tematem włączenia na zasadzie relacji wszystkich osób
i wszystkich narodów do jednej wspólnoty rodziny
ludzkiej, budowanej w solidarności na fundamentalnych wartościach sprawiedliwości i pokoju. Ta perspektywa znajduje decydujące światło w relacjach
między Osobami Trójcy w jedynej Bożej Substancji.
Trójca Święta to absolutna jedność, ponieważ trzy
Osoby Boskie stanowią czystą relacyjność. Wzajemna przejrzystość między trzema Osobami Bożymi jest pełna, a więź jednej z drugą jest całkowita,
ponieważ stanowią absolutną jedność i jedyność.
Bóg pragnie także nas przyłączyć do tej rzeczywistości komunii: „aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy” (J 17,22).
Kościół jest znakiem i narzędziem tej jedno21
ści . Również relacje między ludźmi w dziejach
powinny jedynie wyciągnąć korzyści z odniesienia
do tego boskiego wzorca. Zwłaszcza w świetle objawionej tajemnicy Trójcy Świętej rozumie się, że
prawdziwe otwarcie nie oznacza odśrodkowego
rozproszenia, lecz głębokie wzajemne przenikanie.
Wynika to także z powszechnych ludzkich doświadczeń miłości i prawdy. Podobnie jak miłość
sakramentalna między małżonkami łączy ich duchowo w „jedno ciało” (Rdz 2,24; Mt 19,5; Ef 5,31)
i tak, iż z dwojga, jakimi byli, czyni z nich relacyjną
i rzeczywistą jedność, tak też analogicznie prawda
jednoczy między sobą ludzkie dusze i sprawia, że
myślą jednakowo, przyciągając je i jednocząc
w sobie.
55. Objawienie chrześcijańskie o jedności rodzaju ludzkiego zakłada metafizyczną interpretację
humanum, w którym relacyjność stanowi istotny
element. Również inne kultury i religie uczą braterstwa i pokoju, a więc są bardzo ważne dla integralnego rozwoju ludzkiego. Nie brakuje jednak postaw
religijnych i kulturowych, które nie przyjmują w pełni
zasady miłości i prawdy, i w konsekwencji hamują
prawdziwy rozwój ludzki albo wprost mu przeszkadzają. Dzisiejszy świat jest przeniknięty pewnymi
kulturami o podłożu religijnym, które nie kierują
człowieka do komunii, ale izolują go w poszukiwaniu indywidualnego dobrobytu, ograniczając się do
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zaspokajania jego oczekiwań psychologicznych.
Również pewne mnożenie się dróg religijnych podejmowanych przez małe grupy, albo nawet pojedyncze osoby, oraz synkretyzm religijny mogą być
czynnikiem rozproszenia i braku zaangażowania.
Możliwym negatywnym skutkiem procesu globalizacji jest tendencja sprzyjająca takiemu synkretyzmowi22, ożywiająca formy „religii” oddalające nawzajem od siebie osoby, zamiast prowadzić je do
spotkania, i oddalające je od rzeczywistości. Równocześnie utrzymują się czasem spuścizny kulturalne i religijne zamykające społeczeństwo w statycznych kastach społecznych, w magicznych wierzeniach lekceważących godność osoby ludzkiej,
w postawach uległości wobec tajemnych sił. W takich sytuacjach rodzą się trudności w przyjęciu miłości i prawdy, ze szkodą dla prawdziwego rozwoju.
Z tego powodu, jeśli z jednej strony jest prawdą, że rozwój potrzebuje religii i kultur różnych narodów, to z drugiej strony również decydujące światło w relacjach między Osobami Trójcy w jedynej
Bożej Substancji. Trójca Święta to absolutna jedność, ponieważ trzy Osoby Boskie stanowią czystą
relacyjność. Wzajemna przejrzystość między trzema Osobami Bożymi jest pełna, a więź jednej
z drugą jest całkowita, ponieważ stanowią absolutną jedność i jedyność. Bóg pragnie także nas przyłączyć do tej rzeczywistości komunii: „aby stanowili
jedno, tak jak My jedno stanowimy” (J 17,22). Kościół jest znakiem i narzędziem tej jedności23. Również relacje między ludźmi w dziejach powinny jedynie wyciągnąć korzyści z odniesienia do tego
boskiego wzorca. Zwłaszcza w świetle objawionej
tajemnicy Trójcy Świętej rozumie się, że prawdziwe
otwarcie nie oznacza odśrodkowego rozproszenia,
lecz głębokie wzajemne przenikanie. Wynika to
także z powszechnych ludzkich doświadczeń miłości i prawdy. Podobnie jak miłość sakramentalna
między małżonkami łączy ich duchowo w „jedno
ciało” (Rdz 2,24; Mt 19,5; Ef 5,31) i tak, iż z dwojga,
jakimi byli, czyni z nich relacyjną i rzeczywistą jedność, tak też analogicznie prawda jednoczy między
sobą ludzkie dusze i sprawia, że myślą jednakowo,
przyciągając je i jednocząc w sobie.
56. Religia chrześcijańska oraz inne religie mogą wnieść swój wkład w rozwój pod warunkiem, że
Bóg znajdzie miejsce również w sferze publicznej,
ze szczególnym odniesieniem do wymiaru kulturowego, społecznego, ekonomicznego, a zwłaszcza
politycznego. Nauka społeczna Kościoła zrodziła
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się, aby domagać się tego „uprawnienia obywatelskiego”24 dla religii chrześcijańskiej. Negowanie
prawa do publicznego wyznawania własnej wiary
i do działania, aby prawdy wiary kształtowały również życie publiczne, powoduje negatywne konsekwencje dla prawdziwego rozwoju. Wykluczenie
religii ze sfery publicznej, podobnie jak fundamentalizm religijny z drugiej strony, przeszkadzają w spotkaniu osób oraz w ich współpracy dla rozwoju
ludzkości. Wtedy życie publiczne zostaje pozbawione motywacji, a polityka przyjmuje postać ucisku
i agresji. Istnieje niebezpieczeństwo, że prawa
człowieka nie będą respektowane, ponieważ albo
zostają pozbawione ich transcendentalnego fundamentu, albo nie zostaje uznana wolność osobista.
W laicyzmie i fundamentalizmie zatraca się możliwość owocnego dialogu i pożytecznej współpracy
między rozumem a wiarą religijną. Rozum zawsze
potrzebuje oczyszczenia ze strony wiary, i odnosi
się to także do rozumu politycznego, który nie powinien uważać się za wszechmogącego. Religia
potrzebuje zawsze oczyszczenia przez rozum, by
ukazać swoje autentyczne ludzkie oblicze. Przerwanie tego dialogu pociąga za sobą bardzo poważne ryzyko dla rozwoju ludzkości.
57. Owocny dialog między wiarą a rozumem
czyni bardziej skutecznym dzieło miłosierdzia
w zakresie społecznym i stanowi najbardziej właściwe ramy dla rozwijania braterskiej współpracy
między wierzącymi a niewierzącymi we wspólnej
perspektywie działań na rzecz sprawiedliwości
i pokoju ludzkości. W Konstytucji duszpasterskiej
Gaudium et spes Ojcowie soborowi stwierdzali:
„Według niemal zgodnej opinii wierzących i niewierzących wszystko, co jest na ziemi, powinno być
odnoszone do człowieka jako do jego centrum
i punktu szczytowego wszelkiego istnienia”25. Dla
ludzi wierzących świat nie jest owocem przypadku
ani konieczności, ale planu Bożego. Rodzi się
z tego dla wierzących powinność zespolenia swych
wysiłków ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, innych
religii lub z niewierzącymi, aby ten nasz świat rzeczywiście odpowiadał na plan Boży: żyć jak jedna
rodzina pod wejrzeniem Stwórcy. Szczególnym
przejawem miłości i przewodnim kryterium braterskiej współpracy wierzących i niewierzących jest
niewątpliwie zasada pomocniczości26, będąca wyrazem niezbywalnej ludzkiej wolności. Pomocniczość jest nade wszystko pomocą dla osoby poprzez autonomię ciał pośrednich. Tego rodzaju po-
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moc zostaje ofiarowana, gdy osoba oraz podmioty
społeczne nie potrafią działać samodzielnie i zakłada zawsze celowość emancypującą, ponieważ
sprzyja wolności i partycypacji w podejmowaniu
odpowiedzialności. Pomocniczość szanuje godność
osoby, w której dostrzega podmiot zawsze gotowy
do przekazania czegoś innym. Uznając we wzajemności wewnętrzną konstytucję istoty ludzkiej,
pomocniczość stanowi najskuteczniejsze antidotum
na jakąkolwiek formę paternalistycznego asystencjalizmu. Może ona być wyrazem zarówno zróżnicowanego artykułowania planów, a więc wielości
podmiotów, jak też ich koordynacji. Chodzi więc
o zasadę szczególnie stosowną do zarządzania
globalizacją i do jej ukierunkowania na prawdziwy
rozwój ludzki. Żeby nie stworzyć niebezpiecznej
władzy uniwersalnej typu monokratycznego, zarządzanie globalizacją powinno cechować się pomocniczością, wyrażaną na wielu poziomach i różnych
płaszczyznach nawzajem współpracujących. Globalizacja z pewnością potrzebuje władzy, poniewa
ż stawia problem osiągnięcia globalnego dobra
wspólnego; jednakże taka władza powinna być zorganizowana w duchu pomocniczości i różnicowania
kompetencji27, aby nie naruszała wolności i by okazała się konkretnie skuteczna.
Ojciec Święty Benedykt XVI,
Encyklika Caritas in Veritate,
Wydawnictwo M, Kraków 2009


____________________________
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Por. JAN PAWEŁ II, Enc. Centesimus annus, 41: I.e., 843-845.
Por. tamże.
17
Por. tenże, Enc. Evangelium vitae, 20: I.e., 422-424.
18
Enc. Populorum progressio, 85: I.e., 298-299.
19
Por. JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1998, 3:
AAS 90 (1998), 150; tenże, Przemówienie do członków Fundacji Centesimus annus pro Pontífice (9 maja 1998), 2: Insegnamenti XXI, 1
(1998), 873-874; tenże; Przemówienie podczas spotkania z władzami i
korpusem dyplomatycznym, Wiedeń (20 czerwca 998), 8: Insegnamenti
XXI, 1 (1998), 1435-1436; tenże, Przestanie z okazji Dnia Katolickiego
Uniwersytetu Najświętszego Serca (5 maja 2000), 3: Insegnamenti
XXIII, 1 (2000), 758.
20
Według Św. Tomasza, „rafio partis contrariatur rationi personae” [w:]
III Sent. d. 5, 3, 2; również „Homo non ordinatur ad communitatem
politicam secundum se totum et secundum omnia sua” [w:] Summa
Theologiae I-II, q. 21, a. 4, ad 3um.
21
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogmat. Lumen gentium, 1.
22
Por. JAN PAWEŁ II, Przemówienie podczas publicznej sesji Papieskich Akademii Teologicznych i św. Tomasza z Akwinu (8 listopada
2001), 2: Insegnamenti XXIV, 2 (2001), 676.
23
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogmat. Lumen gentium, 1.
24
JAN PAWEŁ II, Enc. Centesimus annus, 5: l.c., 798-800; BENEDYKT
XVI, Przemówienie do uczestników IV Krajowego Kongresu Kościoła
we Włoszech (19 października 2006), l.c., 471.
25
N. 12.
26
Por. PIUS XI, Enc. Quadragesima anno (15 maja 1931): AAS 23
(1931), 203; JAN PAWEŁ II, Enc. Centesimus annus, 48: I.e., 852-854;
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27
Por. JAN XXIII, Enc. Pacem in terris, 74.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
 Ks. Abp Kazimierz Majdański

„HONOR I OJCZYZNA” BEZ BOGA?
Spotkanie ze Sztabem Generalnym WP 24.08.1993 r.
(dokończenie)
będą na zawsze przeklęte? Czy rzeczywiście Europa tego chce? Nie sądzę, nie sądzę. Tylko to my
takie mamy credo: skoro do Europy, to bez Boga.
Czy sama Europa nie stoi na progu przepaści
i zapaści? Hedonistyczna Europa – jak Grecja, jak
Rzym. Kto będzie bronił?
Uczą przecież naszej młodzieży programowo –
ja to wiem i odpowiadam za każde słowo – rozwiązłości i hedonizmu. Od trzynastego i czternastego
roku życia. Co to będzie za wojsko? Już nie mówiąc o tym, co to będą za rodziny. Jakim to Polakom na tym zależy? I jakim to przyjaciołom Polski
na tym zależy? Widziałem żołnierza, który był może
nawet bohaterem w czasie wojny, a potem mówił
do mnie we Fryburgu Szwajcarskim: „Teraz, jak
będzie wojna, dam 50 dolarów, niech się biją”.
Pewnie u nas i tego nie dadzą, bo skąd wezmą? Brońmy się przed utopią, przed straszną utopią demokratyczno-liberalną: wszystko wolno! Droga do totalitaryzmu!

III. Odejść od Boga – dlaczego?
Jakie nadzieje wiążemy z przekreśleniem na
sztandarze polskim „Bóg”, zostawiając „Honor
i Ojczyzna”? Jakie nadzieje wiążemy z odejściem
od Boga? Skąd takie nadzieje?
1. Odpowiedź pierwsza: przecież to już przerabialiśmy – dwa systemy bezbożne wzięły nas
w kleszcze w czasie wojny, a jeden po wojnie. Nie
oskarżam nawet ateistów i mogę powiedzieć, że
nawet wśród nich mam przyjaciół, ale system!
A Rosja teraz: Co tam się dzieje? A NRD teraz: co
tam się dzieje? I dlatego tak serdecznie ostrzegam
– jako Polak – brońmy się przed tą spuścizną!
2. A nasza młodzież – w nurcie tej spuścizny?
A nasz Jarocin? A nasze polskie drogi?
Bez Boga nie ma honoru i nie ma Ojczyzny!
3. Tak, ale jest wejście do Europy!
Przecież to jest nieporozumienie. Przecież my
nie jesteśmy dziady żebrzące u wrót Europy o jakiś
łaskawy chleb! My w niej jesteśmy od dawna i ona
nam zawdzięcza bardzo wiele! Dlaczego mamy
„wchodzić do Europy” – jak mówią – za cenę
wszystkiego, co nam było drogie i co nas prowa
dziło szczęśliwie między dwoma potężnymi sąsiadami: od Mieszka I aż do Powstania Warszawskiego. I co otrzymamy w zamian? Pytanie może tu
brzmieć strasznie: „Co mi za to dacie, a ja... wam
Go wydam” (Mt 26, 15). Co nam za to dacie, Europejczycy? Dadzą trzydzieści srebrników... Czy nie
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IV. Czego czynić nie wolno?
1. Nie można robić eksperymentów na człowieku.
Pytamy więc o to, gdzie jest człowiek bardziej
pijany niż w Polsce? Szczyty pijaństwa – teraz.
I pytamy o to, czy człowiek w Polsce nie staje
się bardzo agresywny? I pytamy o to, choć chcemy
to zrobić delikatnie: czy patrząc na dyskusje przedwyborcze, młodzież nasza nie uczyła się agresji?
Nie wolno się wypowiedzieć, nie wolno dokończyć
zdania. Już, już! Bo to nie o myśli chodzi. „Ale mu
przyłożył!” – To jest argument! Prawdopodobnie ci,
którzy się nim posługują, nie zdają sobie sprawy,
jaki to straszny argument.
Jaki człowiek? Kto o nim myśli? Także lansując
tzw. europejskie programy wychowawcze.
2. Nie można robić eksperymentów na społeczeństwie! Lenin razem z Marksem zrobili taki szalony eksperyment. Jaka otchłań cierpień. U nas też.
3. Nie można robić eksperymentów na historii!
Narody, które tracą pamięć, giną. A nam tłumaczą:
„Co było, jest nieważne”. Historia – od Piastów – co
za mądrość, czy nie dynastia największa – piastowska? Jagiellońska była wspaniała, ale budowała na tym, co było, a oni budowali z niczego. Jaki to
pomysł Mieszkowy – Dagome Iudex. Co za rozmach Chrobrego: od Cedyni nad Odrą do Kijowa
nad Dnieprem. Wtedy – bez czołgów i bez samolotów.
Albo dynastia Jagiellonów – wspaniała! Nie
znać tej historii? Zapomnieć?
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A po wiekach – Konstytucja Trzeciego Maja –
co za niezwykła historyczna przygoda! A potem –
„ku pokrzepieniu serc” – dzieła Matejki i Sienkiewicza. A może się nie podobają – właśnie dlatego, że „historyczni”, właśnie dlatego, że wychowywali.
I Bogurodzica – na wszystkich polach bitew!
To wszystko do lamusa – dla jakiegoś mętnego
eksperymentu.
A teraz – przeszkadza nam konkordat. Tak cudownie idziemy do Europy. Wprawdzie tam wszystkie państwa mają konkordat, ale po co to nam?
Moglibyśmy być pierwszym postępowym państwem
bez konkordatu! Moglibyśmy zaimponować!
Programem szczytowym parlamentarnym, a teraz przedwyborczym – reforma gospodarcza. Nic
innego też zdaje się wyborców nie interesować.
A człowiek? Czy rzeczywiście syty? „Bądźmy syci,
jak w Europie” – powiedział ktoś. I umierajmy jak
w Europie! – Tego nie dodał. Na „sytość” trzeba
zapracować. Tego też boją się dodawać. A gdzie
odrodzenie moralne, gdzie kultura, gdzie edukacja
narodowa – prawdziwa, jak tego chcieli założyciele? Czy załatwimy ją strajkami – dziś nauczycieli,
jutro – uczniów? Nie można robić eksperymentów
na człowieku i na społeczeństwie.
4. Ale nade wszystko nie można robić eksperymentów na Bogu. „Pan Bóg nierychliwy, ale
sprawiedliwy”. Nie pozwoli z siebie szydzić – bez
końca. Idzie przez Europę i przez Polskę wołanie:
„Żyjmy tak, jakby Pana Boga nie było!”
„Pan Bóg nierychliwy...”
V. Niektóre rady
Proszę mi te rady wybaczyć, bo choć się czuję
ciągle młody, to chyba spośród Panów jestem wiekiem najstarszy. Więc bardzo proszę pozwolić mi
na niektóre rady, obok tych, które wynikają
z poprzednich refleksji.
1. Po pierwsze: nie być człowiekiem zaskoczonym agresją i potęgą sił przeciwnych Bogu. Nie bać
się tego. Frossard uważa, że dla obecnego pontyfikatu słowami najbardziej charakterystycznymi są
słowa Pana Jezusa: „Nie lękajcie się!”. I taki też
tytuł nosi jego książka – Dialogi z Papieżem.
Trzeba wiedzieć: tak było, tak jest i tak będzie:
zmagania. Ważne jest to, po której ja jestem stronie! To jest jedynie ważne! Pozorne zwycięstwa
robią wrażenie. „Nie lękajcie się!” Gdzie są wojenne
zwycięstwa – potężne – bezbożnych tyranów?
Było tak ciężko w czasie wizyty pasterskiej Papieża Jana Pawła II w Holandii, że kardynał Joachim Meisner – był wtedy biskupem Berlina – zapytał Papieża ze współczuciem: „Czy Ojciec Święty
może tu choćby zmrużyć oczy, w tej Holandii”.
A Papież: „A dlaczego miałbym tu być pozbawiony
snu? My stoimy na skale! Niech inni się lękają!”.
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2. Druga rada. Odsyłam do Księgi Sędziów:
Jak to było ze zwycięstwem Gedeona? Więc być
człowiekiem nie nieufnym, lecz być człowiekiem
zaufania: zaufać Bogu i Chrystusowi. Jak wiecie
Panowie, została niedawno wyniesiona na ołtarze
prosta zakonnica, siostra Faustyna, znana po całym świecie. Znana przez to wołanie, które tak
ogromnie jest światu potrzebne (Papież napisał o
tym encyklikę): „Jezu, ufam Tobie!” „Boże, ufam
Tobie!”. To przeciw pokusie nieufności od początku.
3. Po trzecie: myśleć. – Ponownie proszę nie
gniewajcie się, Panowie. To przecież rada aktualna
dla każdego Polaka, a naprzód dla mnie. Myśleć
samodzielnie – nie cudzym myśleniem. Chcieć myśleć!
Kiedyś pojechałem ze „Sport Tourist” na wycieczkę do Chorwacji, nad Adriatyk. Piękne przeżycia! Choć przecież wrażenia także bardzo różne,
natknąłem się tam na ludzi, którzy byli jakby przede
wszystkim zainteresowani śliwowicą. Ale nawet ci
ludzie poszli ze mną do kościoła, by razem się modlić. Pięknie śpiewali. Było też spotkanie z polskimi
kelnerkami, które uprzedzały: „My kończymy pracę
dopiero o północy”. Otóż wśród różnych doświadczeń było takie: nie mogliśmy iść na spoczynek
przed godziną drugą w nocy, bo był dancing tuż
obok, w należącym do hotelu parku i wrzask niesamowity. Gdy spacerowałem opodal, zbliżył się do
mnie redaktor wybitnie ateistycznego pisma i zapytał: „czy ksiądz wie, dlaczego taki hałas? Bo młodzi
nie chcą, żeby do nich ktokolwiek cokolwiek mówił.
Mają dość!”.
A może to trzeba było tak rozumieć: „Nie trzeba, żeby do mnie ktokolwiek cokolwiek mówił i nie
trzeba, żebym ja myślał”.
4. Znać historię, którą łatwo fałszować. Jak budował państwo Mieszko? Przepraszam za ten nawrót, wydaje mi się ważny. Kto uczył w Polsce rolnictwa i sadownictwa? Kto uczył budować? Kto
widział katedrę w Pelplinie – jest nią zachwycony,
bo jest olbrzymia, wspaniała i pobudowana na błotach – tak budowali cystersi! I tak uczyli budować.
Kto uczył Polaków pracować od samego początku?
Pewnie nigdy Słowianie nie byli pracowici. Ale benedyktyni powtarzali stale: „Ora et labora”. Módl się
człowieku, ale też i pracuj. „Kto nie chce pracować,
niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy
wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie
pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.
Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu
Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem,
własny chleb jedli” (2 Tes 3, 10b-13). To są słowa
Pawła Apostoła, który powołuje się na Pana Jezusa.
Znać historię ostatniej wojny, obiektywną,
prawdziwą. Znać plany Hitlera – warto, bo się w tej
chwili sprawdzają! Znać plany Stalina – po wojnie.
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5. I piąta sprawa, niesłychanie ważna! Co to
znaczy „państwo prawa”? I w imię państwa prawa –
wszystko!
Trzecia Rzesza to było państwo prawa. Nikt nie
strzegł prawa jak hitlerowcy!
I na procesie Chrystusa też wołano: „My mamy
Prawo”.
Więc – ostrożnie, ostrożnie! Bo w imię prawa
można na przykład pozbawić życia. Wyraźniej:
okrutnie zabić niewinnego człowieka. Był w prasie
komunikat: w tych dniach w Krakowie zabito dziecko poczęte z gwałtu. W imię prawa – darujcie! –
podpisanego.
Czy my wiemy, o czym mówimy? Czy my wiemy, co robimy? Jest tak, że w Holandii uchwalono
prawo o eutanazji, już tam dawno praktykowane –
podobnie jak w Stanach – i gdy biskup Sgreccia,
sekretarz Papieskiej Rady Rodziny, oświadczył: „To
jest prawo hitlerowskie”, zawezwano w Hadze nuncjusza, żeby się tłumaczył. Z czego?
6. I sprawa ostatnia (nie mogę o niej nie mówić): „Rodzina Bogiem silna”. Mam ze sobą artykuł
Heleny Wahl z ostatniego „Słowa” niedzielnego
„Rodzino, gdzie jesteś?”. Radzę lekturę tego artykułu, byśmy znali prawdę.
Tędy idzie nasza przyszłość. – Kto o tym mówi? Rodzina, „wspólnota życia i miłości” – kto o tym
mówi? Demografia rozstrzyga i będzie rozstrzygać.
Nieobecni nie mają racji! Są obecni na przykład
Ukraińcy, więc mają rację!
Rozwiązłość – uczona tak gorliwie w tej chwili
w Polsce – od niczego nie chroni. Służę jednym
z najnowszych numerów „Europe today”. Wstępny
artykuł mówi o tym, jakie to kłamstwo mówić o tym,
że prezerwatywa chroni przed AIDS. Najwyżej do
70%. A kto zaręczy tym innym? Jeżeli tu jest
w ogóle coś do zaręczenia.
Rozwiązłość od niczego nie chroni i do niczego
nie przygotowuje: człowiek staje się bezwolną
amebą. Już teraz niszczy to tę rodzinę, którą oni,
młodzi, mogliby tworzyć.
Czy o tym wiemy? Czy o tym myślimy? Mam tu
z sobą taką książeczkę niewielką i przy tej książeczce trochę się poskarżę. Myśmy dwa lata temu
za cenę wielkich wysiłków, a także dużych pienię-

dzy, wydali tę książeczkę: „Stworzeni do miłości.
Rozmowy Jana Pawła II z młodymi”. Kto tak umie
z nimi rozmawiać jak On. Powiedzieli różni ludzie:
to nas nie interesuje, potrzebne są recepty gotowe.
Otóż chcę powiedzieć: recepty nic nie pomogą,
jeżeli człowiek młody nie nauczy się myśleć! Tego
uczy Jan Paweł II. I dlatego... ta książeczka leży
odłogiem. Oglądać barwne zdjęcie z Papieżem – to
bardzo piękne, ale to nie wszystko.
***
A teraz takie dwa wydarzenia na zakończenie,
żeby nam było lżej na sercu. Myślę, że u nas są
dokonywane bardzo piękne wysiłki, chyba zbyt mało znane, zbyt mało popularyzowane.
Wspomnę o tym, że kiedyś w niedzielę, jakby
przypadkowo, oglądałem edukacyjne wysiłki pana
Bogusława Kaczyńskiego, który zebrał gromadkę
dzieci w Żelazowej Woli i uczył ich tam najpiękniejszej muzyki polskiej. A zakończyło się to zbiórką
dzieci przed pomnikiem Chopina. A co by ten Chopin powiedział o współczesnej muzyce, którą uwielbiają Polacy? A może nie uwielbiają, może została
im narzucona, została im wmówiona przez na wpół
dziką inspirację. Mam, tu, całą dokumentację – pomijam.
I drugie wydarzenie. W ostatnich dniach ktoś
mnie namówił, by posłuchać recitalu Marka Grechuty. Jakie to urocze, jakie to piękne i swojskie, i kulturalne. Śpiewał bardzo krótko, gdzieś tam przez
północą.
Jednakże ani panu Markowi Grechucie, ani panu Bogusławowi Kaczyńskiemu nie radzimy rezygnować. Dobro zwycięży. Piękno – też!
Bo ostatecznie zwycięży Pan Bóg.
A dzisiaj zwyciężyła Wasza, czcigodni Panowie, cierpliwość, za co bardzo dziękuję.
Ks. Abp Kazimierz Majdański, „Honor i Ojczyzna”
bez Boga? Spotkanie ze Sztabem Generalnym
WP 24.08.1993 r. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 1993



 Ks. Abp Stanisław Gądecki

„NIE SAMYM TYLKO CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK”.
30-LECIE SOLIDARNOŚCI ROLNIKÓW
I Niedziela Wielkiego Postu. Poznań, Kościół Najświętszego Zbawiciela, 13.03.2011
Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy w Środę Popielcową wielkopostną drogę
pokuty. Popiół przypomniał nam o nietrwałości naszej ziemskiej egzystencji i skierował nasz wzrok
ku Chrystusowi, który – przez swoją śmierć i zmar-
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twychwstanie – otworzył nam drogę do egzystencji
trwałej, do wiecznego życia. Dzisiaj – w I Niedzielę
Wielkiego Postu – liturgia słowa przybliża nam
fragment Ewangelii o kuszeniu Jezusa.
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I. KUSZENIE JEZUSA
Chrystus – pełen Ducha – toczy walkę z szatanem, przygotowany przez czterdziestodniowy
post. Czterdzieści dni i czterdzieści nocy odosobnienia Jezusa na pustyni zdaje się być echem
czterdziestodniowej próby, jaką musiał przebyć
Mojżesz, przed napisaniem konstytucji Izraela,
czyli Dekalogu z („I był tam [Mojżesz] u Pana
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa
przymierza – Dziesięć Słów”. – Wj 34, 28). Pustynia stała się dla Jezusa nie tylko miejscem odosobnienia i modlitwy, ale i polem walki z szatanem, który przede wszystkim stara się podważyć
prawdę o synostwie Bożym Jezusa.
1. „Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego:
»Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem«”. Późniejsze wydarzenia
ewangelijne wskazują, że taki gest leżał w granicach możliwościach Jezusa. Zbawiciel dokonał
przecież cudownego rozmnożenia chleba, karmiąc
nim tłumy (Mt 14,13-21).
Jezus, odpowiadając szatanowi, odwołuje się
do komentarza wypowiedzianego przez Mojżesza
w Księdze Powtórzonego Prawa na temat próby,
na jaką zostali wystawieni Izraelici po wyjściu
z Egiptu: “Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię
prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat
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na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać,
co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu,
czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię
manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko
chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. [...] Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami,
by żyć w bojaźni przed Nim” (Pwt 8,2-6).
Tę dawną mowę Mojżesza Jezus skomentuje
– w kazaniu na Górze – w następujący sposób:
„Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co
będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy
się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że
tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie
się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam
o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień
swojej biedy” (Mt 6,31-34).
Pan nasz wiedział bowiem, że ludzi zazwyczaj
bardziej interesuje chleb doczesny aniżeli niebieski: „Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli
znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości.
Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale
o ten, który trwa na wieki...” (J 6, 26-27). W Jezusowej odpowiedzi udzielonej szatanowi nie kryje
się żaden nakaz odrzucenia potrzeb materialnych,
a jedynie stwierdzenie, że potrzeby te są czymś
istotnym, ale nie najistotniejszym. One nie mogą
być jedynym i największym pragnieniem ludzkiego
serca. Prawdziwe życie człowieka zależy przede
wszystkim od pokarmu, jakim jest Prawo Boże.
2. Drugie kuszenie Jezusa dokonuje się
w Mieście Świętym – w Jerozolimie. Diabeł cytuje
słowa Psalmu 91: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą”
(91,11-12). Szatan pragnie, aby Jezus niejako
„wymusił” cudowne ocalenie siebie od pewnej
śmierci. W odpowiedzi Jezus nie domaga się od
Boga ochrony własnego życia i zdrowia w zamian
za synostwo Boże. Kategorycznie odmawia diabłu,
cytując ponownie Księgę Powtórzonego Prawa:
„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
swego” (Pwt 6,16); nie będziesz kusił Boga. Tymi
słowami powierza Bogu bez zastrzeżeń swój los
na dobre i na złe, podobnie jak uczynił to Hiob. Nie
domaga się od Boga doczesnej nagrody za święte
życie, czego spodziewa się wielu ludzi religijnych
w sposób nieautentyczny.
3. „Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata
oraz ich przepych i rzekł do Niego: »Dam Ci to
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon«”.
Po dwóch nieudanych próbach diabeł wyprowadza Jezusa na wysoką górę, aby pokazać Mu
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wszystkie królestwa świata. Wiadomo, że tego rodzaju góra nie istnieje. Ewangeliście chodzi więc
raczej o nawiązanie do góry Nebo, z której Bóg pokazał Mojżeszowi wszystkie zakątki Ziemi Obiecanej. W zamian za hołd złożony diabłu, Jezus ma
otrzymać od diabła zarząd nad całym światem. Ma
złożyć hołd stworzeniu, zamiast Stworzycielowi.
„Idź precz szatanie” – mówi i przytacza znów słowa
z Księgi Powtórzonego Prawa: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Pwt 6,13). Jezus jedyną cześć
i chwałę oddaje swemu Ojcu. Od Ojca też otrzymuje wszelką władzę.
Tak to, na wszystkie pokusy Zbawiciel odpowiada, cytując Boże przykazania. Mogąc strącić
szatana do piekła, nie użył swojej mocy, a tylko
powtórzył treść przykazań, dając nam przykład
swojej cierpliwości. Uczynił tak po to, abyśmy za
każdym razem, kiedy cierpimy ze strony ludzi niegodziwych, odpowiadali raczej nauczaniem niż zemstą (por. Grzegorz Wielki, Hom. 16).
Jezus jednoznacznie zwyciężył złego ducha.
„Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od
Niego aż do czasu” (Łk 4,13). Później, w trakcie
publicznej działalności Zbawiciela, usłyszymy jeszcze często o atakach szatana przegrywającego
walkę z Chrystusem.
II. KUSZENIE CZŁOWIEKA
Jezus wystawił się na kuszenie przez diabła,
aby pokazać, że również Jego uczniowie – podobnie jak On – będą kuszeni oraz by nauczyć nas,
w jaki sposób trzeba konfrontować się z pokusami.
Walczył jako pierwszy, aby nauczyć nas sposobu
zwyciężania nieprzyjaciela: „objawił się po to, aby
zniszczyć dzieła diabła” (1J 3,8).
„W Chrystusie bowiem – uczy św. Augustyn –
ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie
wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie;
od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dal zaszczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał
swoje zwycięstwo” [św. Augustyn, Komentarz do
Psalmów, Ps 61, 2-3].
1. Jego przykład jest tym bardziej użyteczny, im
lepiej zdamy sobie sprawę z tego, że działanie szatana i innych złych duchów – jak uczy Pismo Święte
– obejmuje cały świat. „Cały świat – powie św.
Jan – leży w mocy złego” (1 J 5,19). O tym
świadczy przypowieść Chrystusa o „roli”, którą jest
świat, o dobrym nasieniu i o chwaście, który diabeł
zasiewa wśród pszenicy, starając się wyrywać
z ludzkich serc to dobro, jakie zostało w nich „zasiane” (por. Mt 13,38-39). Szatan, »władca tego
świata« (J 12, 31), działa także dziś. Jego obecność w historii ludzkości nasila się w miarę jak
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człowiek i społeczeństwa oddalają się od Boga.
Wtedy wpływ złego ducha może się łatwiej zakonspirować. Najskuteczniej zaś może działać wtedy,
kiedy uda mu się skłonić człowieka, by zaprzeczył
jego istnieniu. Każdy człowiek doświadcza tym
większych pokus ze strony szatana, im mniej zdaje
sobie z tego sprawę.
Szatan również dzisiaj pozostaje „zabójcą”,
czyli niszczycielem nadprzyrodzonego życia, jakie
Bóg od początku zaszczepił w nim samym. Stara
się zniszczyć życie wedle prawdy, życie w pełni
dobra, nadprzyrodzone życie łaski i miłości. Dlatego
autor Księgi Mądrości pisze: „śmierć weszła na
świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,24).
2. Człowiek, stworzony przez Boga w stanie
sprawiedliwości, za podszeptem Złego już na początku swojej historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój
poza Nim. Poznawszy Boga, nie oddał Mu czci jako Bogu, lecz zaćmione zostało jego bezrozumne
serce i służył raczej stworzeniu niż Stworzycielowi.
I tak, człowiek, wzbraniając się uznać Boga za
swój początek, burzy swoją autentyczną relację do
swego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie czy to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Stąd człowiek staje się wewnętrznie rozdarty (por. KDK, 13).
Św. Augustyn powie: „Życie nasze w pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ
postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten,
kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt
też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez
uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi
się poprzez walkę, a walczyć można tylko wówczas, gdy się stanie w obliczu pokusy i nieprzyjaciela”. Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to
jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako
jedna wielka, dramatyczna walka.
To pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego
Pan Jezus w tak stanowczy sposób kończy modlitwę „Ojcze nasz”. I nie wódź nas na pokuszenie,
wybaw nas od Zła, wybaw nas od Złego. Spraw,
abyśmy nie zgrzeszyli niewiernością, do której namawia nas ten, który od samego początku był niewierny.
3. Oczywiście, działalność szatana nie eliminuje wolnej woli oraz odpowiedzialności człowieka ani
nie niweczy zbawczego działania Chrystusa. Chodzi raczej o konflikt pomiędzy siłami zła a siłą odkupienia.
„Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo?
Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim
odnosisz zwycięstwa. Chrystus mógł trzymać dia-
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bła z dala od siebie. Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie” [św. Augustyn, Komentarz do Psalmów, Ps 61,
2-3].
W tej sytuacji Kościół – doświadczony nauczyciel ludzkości – podsuwa nam stare i nowe narzędzia tej codziennej walki z podszeptami złego:
są nimi modlitwa, sakramenty, pokuta, uważne słuchanie słowa Bożego, czujność i post. Matka Kościół zachęca to wewnętrznej walki, która decyduje
o kształcie naszego życia. Jedynie przez oczyszczenie sumienia można osiągnąć zwycięstwo, zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym.
III. 30. ROCZNICA ZJAZDU ZJEDNOCZENIOWEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ”
Jak wygląda ta wojna między dobrem a złem na
płaszczyźnie społecznej, w perspektywie związku
zawodowego rolników?
Otóż bolesna i turbulentna historia powstania
Związku Rolników Indywidualnych dowodzi, jak
niesłychanej determinacji potrzeba, aby dobro mogło zwyciężyć. Aby rolnicy mogli zyskać przysługujące im prawa. Aby mogła zniknąć jawna dyskryminacja stanu chłopskiego. Aby rolnicy mogli w pełni
uczestniczyć w życiu społecznym. Uznanie praw
pracowniczych stanowi od zawsze problem trudny
do rozwiązania, ponieważ dokonuje się wewnątrz
złożonych procesów historycznych i instytucjonalnych, stąd jeszcze dzisiaj nie można uznać tej
sprawy za zakończoną. Znaczy to, że prawdziwa
solidarność między rolnikami jest jak ciągle aktualna i niezbędna.
Jakimś symbolem tej walki stał się Piotr Bartoszcze, współtwórca NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność Chłopska”. Następnie uczestnik
Zjazdu Zjednoczeniowego związków zawodowych
rolników w Poznaniu w dniach 8-9.03.1981 roku, na
którym powołano Ogólnopolski Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych. Jeden z sygnatariuszy porozumień bydgoskich w kwietniu 1981
roku. Internowany w stanie wojennym; inwigilowany
przez SB; wielokrotnie przesłuchiwany i rewidowany a następnie zamordowany w trakcie rozwożenia
wydawnictw podziemnych – między 7 a 8 lutego
1984 – prawdopodobnie przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa. Jego ciało odnaleziono ze
śladami pobicia i duszenia, a on sam osierocił
czworo dzieci, z czego najmłodsze urodziło się po
śmierci ojca. Śledztwo umorzono „wobec niestwierdzenia przestępstwa”.
Związek zawodowy jest – w naturalny sposób –
wykładnikiem walki o sprawiedliwość społeczną,
o prawa ludzi pracy wedle poszczególnych zawodów: Jednakże „walka” ta winna być traktowana
jako normalne staranie o właściwe dobro; nie jest to
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natomiast walka przeciwko innym. Będąc przede
wszystkim narzędziem solidarności i sprawiedliwości, związek zawodowy nie może nadużywać instrumentów walki. Ze względu na swoje powołanie
powinien przezwyciężać pokusy korporacjonizmu.
Winien też umieć sam, za pomocą odpowiednich
norm, regulować swoje postępowanie i oceniać
skutki swoich postanowień w perspektywie dobra
wspólnego.
Ale do zadań związku zawodowego należy –
oprócz pełnienia funkcji obrony i dochodzenia swoich praw – zarówno reprezentowanie pracujących,
przyczynianie się do harmonijnej organizacji życia
gospodarczego, jak też kształtowanie ich świadomości społecznej, aby ich członkowie czuli się aktywną częścią– zgodnie z umiejętnościami i zdolnościami każdego z nich – całego dzieła gospodarczego i społecznego rozwoju oraz uczestnikami
budowania powszechnego dobra wspólnego. Związek zawodowy powinien współpracować z innymi
podmiotami społecznymi i interesować się kierowaniem publicznymi sprawami. Organizacje związkowe mają obowiązek wpływania na władze polityczne, aby należycie uwrażliwiać je na problemy pracy
i angażować na rzecz realizacji praw pracowniczych.
Jednakże związki zawodowe nie mają charakteru „partii politycznych”, które walczą o władzę
i nie powinny też podlegać decyzjom partii politycznych ani mieć z nimi zbyt ścisłych związków.
W takiej bowiem sytuacji łatwo tracą łączność
z tym, co jest ich właściwym zadaniem, to znaczy
zabezpieczenie słusznych uprawnień ludzi pracy w
ramach dobra wspólnego całego społeczeństwa,
stają się natomiast narzędziem do innych celów.
(KNSK, 305-30).
Wiemy też, że demokracja ma to do siebie, iż
nie ukazuje żadnego konkretnego celu, ponieważ
jej największym osiągnięciem jest wolność. Wolność zaś nie jest celem, tylko możliwością, którą
można wykorzystać. Demokracja stwarza jedynie
warunki do realizacji wielkich celów. Umiejętność
wykorzystania w wolności, jaką daje demokracja,
polega na dostrzeżeniu hierarchii wartości i w konsekwentnym sięganiu po dobra najwyższe. Kto
zainwestuje swe siły i potencjał materialny wyłącznie w dobra przemijające, szybko straci
wszystko.
Statut Związku (zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sądowym w dniu 20.06.2007 r.) 81:
§ 1.
[...] Związek [...] jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie
krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami
„Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.
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§ 5.
Związek działa na rzecz ochrony własności,
praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków i ich rodzin oraz na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi i rolnictwa, a w szczególności:[...] kultywuje i rozwija etykę zawodową
producentów żywności oraz solidarność między
rolnikami; wychowuje w duchu służby Ojczyźnie
w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”[...].

ZAKOŃCZENIE
„O Panie, człowiek, który w raju zagubił wytkniętą mu drogę, jak mógłby bez przewodnika
odnaleźć ją na pustyni, gdzie pokusy są tak liczne,
wysiłek w zdobywaniu cnoty trudny, upadek
w błędy łatwy? [...] Udziel nam więc łaski, abyśmy
Cię naśladowali według tego, co napisano: »Pójdziesz za Panem Bogiem twoim i będziesz z Nim
zjednoczony«. Spraw, abyśmy szli Twoim śladem
i mogli powrócić z pustyni do raju” (św. Ambroży).


30. rocznica powstania NSZZ RI „Solidarność”. Kazanie wygłoszone w kościele Najśw. Zbawiciela w Poznaniu

 Ks. Abp Stanisław Wielgus

W MOJEJ OJCZYŹNIE ROLNICZY STAN KARMIŁ I BRONIŁ

Rolniczy stan w naszym kraju od tysiąca lat
niesie chleb swojemu narodowi i broni go, gdy jest
taka potrzeba, mimo że był w historii krzywdzony
i poniewierany najbardziej ze wszystkich stanów.
O chłopskiej krzywdzie mówili od wieków wybitni
polscy mężowie stanu, wielcy pisarze, poeci i wielcy
kaznodzieje. Mówił o niej w XVI wieku Ksiądz Piotr
Skarga, który za jeden z głównych grzechów ówczesnych możnych – grzechów osłabiających strukturę Rzeczypospolitej i wołających o pomstę do
nieba – uważał okrutny ucisk stanu chłopskiego.
A działający w drugiej połowie XVII wieku, wielki
Mazowszanin biskup i senator Stanisław Jacek
Święcicki, w swojej mowie, wygłoszonej w Sejmie
Rzeczypospolitej, wołał do zebranych tam posłów:
„Ucisk ubogich, zwłaszcza chłopów, jest w Polsce
straszny. Dochodzi do tego, że wolą oni uciekać do
Turcji, w niewolę pogańską, niż mieszkać w Polsce,
gdzie nie tylko uciska się ich ogromnymi podatkami,
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ale i karze w okrutny, niechrześcijański sposób za
lada jaką błahostkę”.
Ten sam polski chłopski lud, krzywdzony i źle
traktowany przez całe wieki, odpłacał za to swojemu
krajowi chlebem ciężko zapracowanym i krwią obficie wylewaną w niezliczonych bitwach o wolność
ojczyzny, która jakże często była dla niego nie matką, lecz macochą. Dawał w ten sposób świadectwo
najwyższej miłości chrześcijańskiej. Ludzie z tego
stanu nie umieli przeważnie czytać i pisać, ale znali
dobrze na pamięć pacierz, a w nim słowa Modlitwy
Pańskiej: „I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Ich siłą, dzięki której trwali w trudnych warunkach, była głęboka wiara w Boga, było ich zaufanie
do Kościoła, ich jedynego oparcia przez długie wieki. Źródła historyczne potwierdzają, że nie było to
zaufanie bezpodstawne. Przez wiele wieków Kościół pełnił w stosunku do stanu chłopskiego nie
tylko funkcję religijną, lecz także funkcję oświatową
i cywilizacyjną. Nie tylko prowadził prosty lud do
Boga i udzielał mu sakramentów, lecz także uczył
go podstawowych, niezbędnych do życia rzemiosł
i technik. To Kościół poprzez swoich proboszczów
i zakonników – cystersów zwłaszcza i benedyktynów – uczył naszych przodków hodowli bydła, zakładania sadów i ogrodów oraz uprawy zbóż. To
Kościół uczył budowy domów, mostów i dróg. To
Kościół zakładał pierwsze szkoły, w których dzieci
chłopskie mogły pobierać naukę, dając im w ten
sposób szanse awansu społecznego. To Kościół
zakładał dla biednego ludu pierwsze sierocińce,
ochronki, domy starców i szpitale. To Kościół, a nie
kto inny, bronił, na ile mógł, chłopów przed samowolą możnowładców, zakazując na przykład magnaterii i szlachcie pod karą klątwy, tratowania
chłopskich pól uprawnych podczas polowań, jak
również napadania na chłopów z bronią w reku.
Przez całe wieki Kościół był najważniejszym autorytetem, obrońcą i ostoją w najróżniejszych spra-
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wach dla polskiego wiejskiego ludu i cieszył się jego
całkowitym zaufaniem.
Nigdy też tego zaufania nie zawiódł. Był bowiem ze swoim narodem w chwilach dobrych
i złych. Razem z tym narodem walczył i cierpiał. Nie
było wojny, ani żadnego z polskich powstań, w których nie braliby bezpośredniego udziału księża katoliccy. Razem ze swoim ludem szli do bitwy, do
więzień, na zsyłki, na Sybir i do obozów koncentracyjnych. Nie jest dziełem przypadku, że w czasie
ostatniej wojny z rak hitlerowców i bolszewików zginęło więcej niż jedna trzecia polskich księży. Żaden
stan nie poniósł takich strat jak stan kapłański. Widoczne to było szczególnie na przykładzie kapłanów
płockich, z których wielu, w tym obydwaj beatyfikowani [...] biskupi – Antoni Julian Nowowiejski i Leon
Wetmański, poniosło śmierć męczeńską. Ponieśli
śmierć męczeńską nie tylko za to, że byli kapłanami, lecz może jeszcze bardziej za to, że byli polskimi kapłanami, wiernymi swojemu ludowi i swojej
Ojczyźnie. Mordowano ich za to, że nie chcieli podeptać różańca, ale i za to, że nie chcieli zdradzić
swojego polskiego ludu, dla którego byli duszpasterzami i przewodnikami. Ten stan rzeczy trwał także
w czasach powojennych. Przez dziesiątki lat to nie
kto inny tylko kapłani polscy stanowili jedyną opozycje, prześladowaną i gnębioną, na różne sposoby,
przez totalitaryzm komunistyczny. To oni stanowili
jedyne oparcie dla wielu prześladowanych i potrzebujących w okresie stanu wojennego. Byli przez
całą historię i są nadal z polskim ludem. Żyją jego
sprawami i problemami. Mają ostrą świadomość
ciężkiego stanu współczesnej wsi polskiej. Większość z nich, wraz z biskupem, który do was w tej
chwili przemawia, to synowie chłopskich rodzin,
którzy dobrze znają krzywdy stanu, z którego się
wywodzą. Którzy znają z własnego doświadczenia
ciężar pracy rolnika. Którzy dobrze pamiętają, jak
przez wiele powojennych lat dręczono chłopskie
rodziny, obciążając je niesłychanie wysokimi podatkami i domiarami. Pamiętają trudności, jakie miał
ich ojciec z zakupem najprostszej maszyny, a nawet
gumowych butów.
Po upadku [...] tzw. socjalizmu realnego, który
musiał upaść, ponieważ wyczerpał wszystkie swoje
możliwości i po prostu zbankrutował zarówno ideologicznie, jak i ekonomicznie, nastąpiły zmiany, na
które polskie społeczeństwo, a zwłaszcza polska
wieś, nie były przygotowane. Upadła większość
PGR-ów. Nagle okazało się, że żywności jest za
dużo i nie ma jej komu sprzedać. Rolnicy znaleźli
się w potrzasku. Niesprzyjające warunki zewnętrzne, brak doświadczenia w zakresie twardej kapitalistycznej gospodarki, zbyt mała troska o rodzime
rolnictwo, a w końcu błędy podejmujących decyzje
ekonomiczne polityków sprawiły, że wieś znalazła
się w niesłychanie trudnej sytuacji. W oczy wielu
rolników zajrzało bankructwo.
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Kościół katolicki, który z chłopami polskimi jest
od tysiąca lat, ogromnie boleśnie odczuwa ich
trudną obecnie sytuację. Zwierzchnik tego Kościoła, Ojciec Święty Jan Paweł II, dał temu wyraz,
wypowiadając [...] w Zamościu znamienne słowa:
„Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed
tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem
czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie
szczędzili również krwi. [...] Wiem, że w dobie
przemian społecznych i gospodarczych nie brak
problemów, które często boleśnie nękają polską
wieś. Trzeba, aby w procesie reform sprawy rolników były dostrzegane i rozwiązywane w duchu społecznej sprawiedliwości”.
Kościół nie musi więc być popychany, napominany i ponaglany przez niektórych polityków, którzy
nie rozumiejąc ani jego misji, ani sposobów działania, chcieliby go wykorzystać instrumentalnie do
swoich celów. Cele Kościoła, choć obejmują doczesne życie człowieka, to jednak nakierowane być
muszą zawsze na nadprzyrodzoność, na Boga.
A sposoby działania Kościoła nie mogą nigdy być
skierowane na burzenie pokoju społecznego, ani na
podsycanie nienawiści.
Chrześcijaństwo jest religią miłości, stąd każde
działanie przeciw miłości jest zawsze jego zdradą,
o czym wyraźnie mówią teksty Pisma Świętego na
dzisiejsze święto przeznaczone.
Chrześcijaństwo istnieje po to, aby nawracać
ludzkie serca, aby je zbliżać do Boga. A czyni to
przez modlitwę, ofiarę, pokutę, pouczenie i napomnienie. Czasem napomina surowo i stanowczo.
Jego zadaniem jest przecież przestrzegać przed
złem, przed niesprawiedliwością i nienawiścią,
a przy tym zawsze wzywać do czynienia dobra.
Dlatego Ojciec Święty w swoim przemówieniu do
polskich parlamentarzystów powiedział, że: „Dzieląc
radość z pozytywnych przemian, jakie dokonują się
w Polsce, winniśmy sobie również uświadomić, że
w wolnym społeczeństwie muszą istnieć wartości
zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka. Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć
kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego. Pragnąłbym życzyć – powiedział Ojciec
Święty – polskim politykom i wszystkim osobom
zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza
szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy,
widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe
na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie
ubogiego i słabego”.
Dożynki w Rypinie, 12.09.1999 r.
Abp Stanisław Wielgus, Moja umiłowana Ojczyzna,
Sandomierz 2010, s. 49-53.
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 Ks. Henryk Nowik

JANA PAWŁA II IDEA SOLIDARNOŚCI LUDZI PRACY

U podstaw każdej wspólnoty ludzkiej znajduje
się osoba. Ona bowiem tworzy ontyczną postawę
życia zbiorowego. Jednostki ludzkie takiej zbiorowości są wyposażone w walor człowieczeństwa
o charakterze osobowym. Wspólnota nie jest sumatywnym zbiorem jednostek, ale organicystycznym
układem całościowym o pewnej strukturze, bogatej
w duchowość, która polega na tym, że każda jednostka w sposób ofiarny uczestniczy w życiu drugiego. Uczestnictwo to zawsze łączy się z ofiarą na
rzecz bycia z drugim, by uczestniczyć w jego życiu,
w jego człowieczeństwie. Takie uczestnictwo nazywa się miłością. Jedynie ona jest godziwą postawą
wobec Boga i względem drugiej osoby. Postawa ta
wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za kogoś i
przed kimś. Jest ona istotna w obszarze ludzkiej
pracy.
Koncepcja pracy jawi się nam w aspekcie ekonomicznym i cywilizacyjnym. W pierwszym przypadku praca jest towarem, w drugim zaś wartością
kulturową. Systemy totalitarne (faszyzm, socjalizm
realny) opisują pracę w kategoriach rzeczowych, po
linii prawa handlowego. Totalitaryzmy polityczne
wyrastają z ideologicznych globalizmów monistycznych, gdzie traktuje się człowieka w sposób rzeczowy. Pracę stawia się tu przed człowiekiem. Ta
orientacja ustrojowa prowadzi do zniewolenia ludzkości. W drugim zaś aspekcie praca jest wartością
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ogólnoludzką, gdyż buduje kultury materialne i duchowe. Stąd tu przed pracą stawia się człowieka,
w jego wymiarach intelektualnych, moralnych, estetycznych i sakralnych. Praca w tych dziedzinach
winna być uczestnictwem w życiu stwórczym Boga
oraz w życiu drugiego człowieka. Uczestnictwo to
jest trudem istnienia. Trud ten wypływa z pracy nad
sobą, w zakresie charakteru, usposobienia i postawy altruistycznej. Jest to bowiem taka sytuacja egzystencjalna, gdy pytamy samych siebie, czy innemu jest dobrze ze mną, czy też źle? Nigdy zaś –
czy mnie jest dobrze lub źle z innym? W sytuacji
tych pytań budzi się świadomość konieczności podejmowania ciągłej pracy nad sobą ze względu na
uczestnictwo w życiu drugiego człowieka. Takie
uczestnictwo generuje kulturę osobistą i społeczną.
Powstające w ten sposób kultury: intelektualne,
estetyczne, moralne i sakralne budują globalizm
pluralistyczny, gdzie właśnie człowiek, o wyposażeniu kulturowym, staje przed pracą w życiu społeczno-gospodarczym i buduje życie zbiorowe w rodzinie, narodzie i w świecie w nurcie globalizmu pluralistycznego. Jego ilustracją może być globalizm
cywilizacji chrześcijańskiej, w szczególności Kościoła Katolickiego, zmierzającego do jednej owczarni
i jednego Pasterza. Wszystko to przebiega w nurcie
międzyosobowych odniesień, czyli w płaszczyźnie
personalistycznej.
Podstawową tezą Jana Pawła II jest stwierdzenie, że Kościół wierzy w człowieka. Wierzy na tej
podstawie, że człowiek jest stworzony na obraz
i Boże podobieństwo, oraz że Stwórca zlecił mu
szczególne zdanie, a mianowicie czynienia sobie
ziemi poddaną. W pierwszym przypadku zasadniczy
problem czynienia sobie ziemi poddaną nie leży w
rozwoju techniki, ale w fakcie pracy człowieka dla
człowieka. Sama bowiem kultura techniczna jest jak
gdyby „neutralna”. Jej bowiem wartość zależy od
stosunku człowieka do niej samej, to jest do dziedziny technicznej działalności ludzkiej. Fundamentalnym komponentem pracy ludzkiej jest zatem sama osoba ludzka. Powinność podporządkowania
ziemi człowiekowi wywodzi się stad, że jest on „obrazem samego Boga”. A jako osoba jest „bytem
podmiotowym uzdolnionym do planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie
i zmierzającym do spełnienia siebie” (Laborem
exercens – LE 6). Ten fakt sprawia, że jednostka
ludzka tworzy się i spełnia przez pracę. Działanie
ludzkie jest czymś wyższym nad światem tylko wtedy, gdy ukazuje osobę jako tę, która panuje odpowiedzialnie. Zatem pierwszą i fundamentalną wartością pracy jest sama osoba ludzka, będąca podmiotem pracy, a nie jej przedmiotem. Jest tak wtedy,
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gdy człowieka stawia się przed pracą i nadaje się jej
w ten sposób personalistyczny charakter. Cywilizacja chrześcijańska w stosunku do antyku dokonała
istotnego przewartościowania ludzkiej pracy, stawiając na pierwszym planie czynnik podmiotowy
pracy. W ten sposób chrześcijaństwo odwróciło
starożytną hierarchię wartości pracy, umieszczając
ją na właściwym miejscu aksjologicznym. Okazuje
się jednak, że mimo katolickiej idei pracy dehumanizacja jej w ciągu dziejów ludzkich ciągle trwa.
Świadczą o tym encykliki papieskie, poczynając od
Rerum novarum Leona XIII, ogłoszonej wówczas,
kiedy to rewolucja techniczna uprzedmiotowiła pracę, czyniąc ją jedynie towarem i to wraz z człowiekiem, albowiem postawiono osobę ludzką „po pracy”. Ta aksjologia pracy trwa nadal, gdyż jest następstwem współczesnych prądów, z obszaru globalizmu monistycznego, o podłożu ideologii liberalistycznej, obejmującej kraje UE i nie tylko. Podobnie
to można powiedzieć o krajach byłego ZSRR i o USA.
„Skoro praca – pisze Jerzy W. Gałkowski – określa
podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi,
jest jego podstawowym zadaniem, a człowiek jest
podstawą wartości pracy, to wartość ta, a także
relacja między człowiekiem a pracą, winna znaleźć
właściwe, czyli centralne miejsce w polityce społecznej i gospodarczej” (Encyklika o pracy ludzkiej
[w:] Jan Paweł II, Laborem exercens. Teksty i komentarze, Lublin 1986, s. 73).
Niesprawiedliwość prawno-moralna, krzywda
strukturalno-społeczna i błąd polityczno-ustrojowy
doprowadziły do powstania tzw. „kwestii proletariackiej”, która znalazła swoje rozwiązanie w rewolucji
francuskiej i bolszewickiej. Okazało się jednak, że to
wszystko się dokonało przy zachowaniu tych samych błędów i tego samego zła, a to dlatego, że
w dalszym ciągu pracę i człowieka traktowało się
przedmiotowo, czyli jako towar. Taki stan rzeczy
stał się „źródłem słusznej reakcji społecznej, [wyzwalając – H.N.] wielki zryw solidarności pomiędzy
ludźmi pracy, a przede wszystkim pomiędzy pracownikami przemysłu” (LE 8). Kapitalizm liberalistyczny (w przeciwstawieniu do solidarystycznego,
który cechuje pomocniczość państwa, głównie
w obszarze klasy średniej), stawiający wartości
ekonomiczne na pierwszym miejscu, nie troszczył
się dostatecznie o zabezpieczenie praw człowieka
pracy, utrzymując, że praca człowieka jest tylko
narzędziem produkcji, której podstawą, czynnikiem
sprawczym oraz celem jest sam kapitał (LE 8). Podejmowano liczne próby reform tego systemu, ale

bezskutecznie. Nawet radykalne zmiany ustrojowe
w postaci kolektywizacji nie przyniosły pożądanych
efektów. Taki stan rzeczy utrzymuje się aż do dziś.
A postępująca proletaryzacja zatacza coraz szersze
kręgi społeczne, nie szczędząc nawet warstwy inteligenckiej – budującej i integrującej pluralizm społeczeństwa przeciw globalizmowi monistycznemu
w formie neoliberalistycznej lub neosocjalistycznej.
Budowa sprawiedliwości społecznej domaga się
powołania do istnienia nowych frontów solidarnościowych ludzi pracy i z ludźmi pracy, ale w duchu
personalistycznym.
W tym duchu godność pracy ludzkiej jawi się
w trzech wymiarach: osobowym, rodzinnym i społecznym. Pierwszy wymiar jest zasadniczy, a to
dlatego, że jest ontologiczną podstawa dla relacyjnych bytów, jakimi są: rodzina i społeczeństwo. Ponadto Bóg wezwał człowieka, by panował nad ziemią, wskazując zarazem na pracę i jej ducha jako
na sposób owego panowania. Ten sposób sprawia,
że człowiek pomnaża swe człowieczeństwo o wymiar Boży, gdyż jest on powołany do istnienia na
wzór swego Stwórcy. Ta biblijna antropogeneza jest
na wskroś teocentryczna i sprawia, że praca ludzka
nabiera znaczenia etycznego. Pracowitość zaś staje
się cnotą moralną (LE 9). Natomiast drugą płaszczyzną aksjologiczną pracy jest rodzina. Praca
ludzka buduje tu życie rodzinne, a ono z kolei tworzy punkt odniesienia dla kształtowania społecznoetycznego ładu pracy ludzkiej (LE 10). I wreszcie
trzecią płaszczyzną wartości pracy jest samo społeczeństwo pojęte uniwersalnie. Do niego należy
osoba ludzka poprzez więzi kulturowe, historię, tradycję i obyczaje całych pokoleń. Dzięki bowiem
uczestniczeniu w wartościach kulturowych człowiek
rozwija swą osobowość i umacnia swą tożsamość
w jedności z narodem.
W trakcie licznych analiz dziedzictwa duchowego Jana Pawła II pogłębia się myśl, zasygnalizowana na początku tych rozważań, że zamach na życie
Jana Pawła II związany był z nieodpartą chęcią
wrogich sił niedopuszczenia do tego, by encyklika
Laborem exercens – konstytucja świata pracy „Solidarność” – ujrzała światło dzienne. Okazało się, że
Jan Paweł II, wiedziony cudem Niebios, nie tylko ją
ogłosił, ale rozwinął jej idee w następnych dokumentach Stolicy Apostolskiej i w licznych wystąpieniach w parlamentach świata oraz w pielgrzymkowych spotkaniach z narodami różnych kontynentów.
Świadczą o tym poniższe teksty, wybrane z dziedzictwa myśli o duchu pracy ludzkiej:

Problem pracy należy od początku do nauczania Kościoła, jego nauki o człowieku, o życiu społecznym, a w szczególności nauki o moralności społecznej, którą wypracowywał wedle potrzeb różnych epok.
Owo dziedzictwo tradycji zostało przejęte i rozwinięte przez nauczanie Papieży związane ze współczesną
„kwestią społeczną”, zwłaszcza w encyklice Rerum novarum. W kontekście tej „kwestii” zgłębianie problemu pracy ludzkiej doznawało ciągłego „uwspółcześniania”, zachowując stale ów chrześcijański zrąb prawdy, który można nazwać odwiecznym (p. 3).
Laborem exercens
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Źródło przeświadczenia o tym, że praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi,
znajduje Kościół już na pierwszych stronach Księgi Rodzaju. Analiza tych tekstów uświadamia nam, że
zostały w nich – przy całym nieraz archaicznym sposobie wyrażania myśli – wypowiedziane zasadnicze
prawdy o człowieku, że zostały one wypowiedziane już w kontekście tajemnicy Stworzenia. (p. 4)
Laborem exercens

Praca rozumiana jako działalność „przechodnia” – to znaczy taka, która biorąc początek
w ludzkim podmiocie, skierowana jest ku zewnętrznemu przedmiotowi – zakłada swoiste „panowanie człowieka nad ziemią”, z kolei zaś panowanie to potwierdza i rozwija (p. 4).
Laborem exercens

Owa uniwersalność, a zarazem wielorakość procesu „panowania nad ziemią” rzuca światło na
pracę ludzką, skoro panowanie człowieka nad ziemią dokonuje się w niej i poprzez nią. W ten sposób wyłania się znaczenie pracy w sensie przedmiotowym, co znajduje wyraz w kolejnych epokach kultury i cywilizacji (p. 5).
Laborem exercens

Ostatnia epoka dziejów ludzkości, zwłaszcza niektórych społeczeństw, niesie z sobą słuszną afirmację techniki jako podstawowego współczynnika postępu ekonomicznego; równocześnie jednak z tą afirmacją powstały i stale powstają istotne pytania, te mianowicie, które dotyczą pracy ludzkiej od strony jej podmiotu, czyli właśnie samego człowieka. Pytania te zawierają w sobie szczególny ładunek treści i napięć
o charakterze etycznym i etyczno-społecznym (p. 5).
Laborem exercens

Okoliczność ta sama z siebie stanowi najwymowniejszą „ewangelię pracy”, która ujawnia, że podstawą określenia wartości pracy ludzkiej nie jest przede wszystkim rodzaj wykonywanej czynności, ale fakt, że
ten, kto ją wykonuje, jest osobą. Źródeł godności pracy należy szukać nie nade wszystko
w jej przedmiotowym wymiarze, ale w wymiarze podmiotowym (p. 6).
Laborem exercens

Te właśnie podstawowe stwierdzenia o pracy wyłaniały się zawsze z zasobów chrześcijańskiej
prawdy, zwłaszcza z samego orędzia „ewangelii pracy”, stwarzając zrąb nowego myślenia, wartościowania
i postępowania ludzi. W epoce nowożytnej, od samego początku kształtowania się ery przemysłowej,
chrześcijańska prawda o pracy musiała się przeciwstawić różnym kierunkom myślenia materialistycznego
i ekonomistycznego (p. 7).
Laborem exercens

Trzeba przeto w dalszym ciągu stawiać sobie pytania związane z podmiotem pracy i warunkami
jego egzystencji. Dla realizacji sprawiedliwości społecznej w różnych częściach świata, w różnych krajach
i we wzajemnych pomiędzy nimi stosunkach, potrzebne są coraz to nowe fronty solidarności ludzi pracy,
a także solidarności z innymi ludźmi pracy. Solidarność taka winna występować stale tam, gdzie domaga
się tego społeczna degradacja podmiotu pracy, wyzysk pracujących i rosnące obszary nędzy, a nawet
wręcz głodu. Kościół jest w tej sprawie żywo zaangażowany, uważa bowiem za swoje posłannictwo, za
swoją służbę, za sprawdzian wierności wobec Chrystusa – być „Kościołem ubogich”. „Ubodzy” zaś pojawiają się jako […] wynik naruszenia godności ludzkiej pracy bądź przez to, że zostają ograniczone możliwości
pracy ludzkiej, a więc przez klęskę bezrobocia, bądź przez to, że się zaniża wartość pracy i prawa, jakie z
niej wynikają, w szczególności prawo do sprawiedliwej płacy, do zabezpieczenia osoby pracownika oraz
rodziny (p. 8).
Laborem exercens

Praca jest dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej „staje się człowiekiem” (p. 9).
Laborem exercens

Wobec współczesnej rzeczywistości, w której struktury wpisało się głęboko tyle konfliktów spowodowanych przez człowieka, i w której środki techniczne – owoc ludzkiej pracy – grają rolę pierwszoplanową
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(wchodzi tu w grę także perspektywa kataklizmu o wymiarach światowych w wypadku wojny przy użyciu
środków techniczno-nuklearnych o niewyobrażalnych wręcz możliwościach zniszczenia), należy przede
wszystkim przypomnieć zasadę, której Kościół stale nauczał. Jest to zasad pierwszeństwa „pracy” przed
„kapitałem” (p.12).
Laborem exercens

Jeśli praca – w wielorakim tego słowa znaczeniu – jest powinnością, czyli obowiązkiem, to jest ona
równocześnie źródłem uprawnień po stronie człowieka pracującego (p.16).
Laborem exercens

Godność pracy na roli. […] Chodzi bowiem o bardzo szeroka dziedzinę pracy na naszej planecie,
o środowisko, które nie zacieśnia się do jednego czy drugiego kontynentu i nie ogranicza się do społeczeństw, które już osiągnęły pewien stopień rozwoju i postępu. Rolnictwo, które dostarcza społeczeństwu
dóbr koniecznych dla codziennego utrzymania, posiada zasadnicze znaczenie. Warunki panujące na wsi
i warunki pracy na roli nie są wszędzie jednakowe, różna też jest pozycja społeczna rolników w poszczególnych krajach. Nie zależy to tylko od stopnia rozwoju techniki w uprawie roli., lecz także, a może nawet
przede wszystkim od uznania słusznych praw rolników i od stopnia świadomości dotyczących całej społeczności etyki pacy.
Praca na roli niesie ze sobą niemałe trudności, jak stały i często wyczerpujący wysiłek fizyczny, znikome uznanie ze strony społeczeństwa, co u ludzi pracujących na roli powoduje nawet poczucie społecznego
upośledzenia i skłania ich do masowego opuszczenia wsi i przenoszenia się do miasta, a więc, niestety, do
warunków życia, które tym bardziej mogą przyczyniać się do wykorzenienia człowieka. Dochodzi do tego
brak właściwej formacji zawodowej i odpowiednich urządzeń, pewien szerzący się indywidualizm oraz
układy obiektywnie nieusprawiedliwione. W wielu krajach rozwijających się miliony ludzi bywają zmuszane
do uprawy cudzej ziemi i są przy tym wykorzystywane przez posiadaczy latyfundiów, bez nadziei uzyskania
kiedykolwiek choćby małego skrawka ziemi na własność. Brakuje form opieki prawnej dla rolników i ich
rodzin na starość, w przypadku choroby lub braku zatrudnienia. Długie dni ciężkiej pracy fizycznej są nędznie wynagradzane. […]. W wielu wypadkach konieczne są więc radykalne i pilne zmiany w celu przywrócenia rolnictwu i rolnikom właściwego znaczenia jako podstawy zdrowej ekonomii w całokształcie rozwoju
wspólnoty społecznej (p. 21).
Laborem exercens

Jeśli Kościół uważa za swą powinność wypowiadanie się w sprawach pracy z punktu widzenia jej
ludzkiej wartości oraz związanego z nią społecznego porządku moralnego – widząc w tym doniosłe swe
zadanie w służbie całego orędzia ewangelicznego – to równocześnie szczególną swoją powinność dostrzega w kształtowaniu takiej duchowości pracy, która wszystkim ludziom pomoże przez nią przybliżyć się
do Boga – Stwórcy i Odkupiciela, uczestniczyć w Jego zbawczych zamierzeniach w stosunku do człowieka
i świata i pogłębiać w swym życiu przyjaźń z Chrystusem, podejmując przez wiarę żywy udział w Jego trojakim posłannictwie: Kapłana, Proroka i Króla, tak jak o tym wspaniale naucza Sobór Watykański II (p. 24).
Laborem exercens

Jest jeszcze jeden aspekt ludzkiej pracy, jeden jej istotny wymiar, w którym duchowość zbudowana
na Ewangelii wnika dogłębnie. Praca każda – zarówno fizyczna, jak umysłowa – łączy się nieodzownie
z trudem. Księga Rodzaju daje temu wyraz w sposób zaiste przejmujący, przeciwstawiając owo pierwotne
błogosławieństwo pracy, zawsze w samej tajemnicy stworzenia i połączone z wyniesieniem człowieka jak
obrazu Boga – owemu przekleństwu, jakie przyniósł ze sobą grzech: „przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia” (Rdz 3,
17). Ów trud zespolony z pracą znaczy drogę życia ludzkiego na ziemi i stanowi zapowiedź śmierci: „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty…”(Rdz 3,19). Jakby echo tych słów przemawia autor jednej z Ksiąg „mądrościowych”: „przyjrzałem się
wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zdałem…”(Koh 2, 11). Nie ma
człowieka na ziemi, który nie mógłby tych słów uznać za własne.
Ewangelia wypowiada także w tym względzie swe ostatnie słowo w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Tam też wypada szukać odpowiedzi na te problemy, tak doniosłe dla duchowości ludzkiej pracy.
W tajemnicy paschalnej zawiera się Krzyż Chrystusa, jego posłuszeństwo aż do śmierci, które Apostoł
przeciwstawia owemu nieposłuszeństwu, jakie obciążyło dzieje człowieka na ziemi od początku (por. Rz 5,
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19). Zawiera się w niej także wyniesienie Chrystusa, który poprzez śmierć krzyżową wraca do swoich
uczniów mocą Ducha Świętego w Zmartwychwstaniu (p. 27).
Laborem exercens

Widziałem zachodzące w mojej Ojczyźnie zmiany. Podziwiałem przedsiębiorczość moich rodaków,
ich twórczą inicjatywę i wolę pracy dla dobra Ojczyzny. Tego wszystkiego z całego serca wam gratuluję.
Przemówienie pożegnalne na lotnisku w Balicach, 10 czerwca 1997, Kraków

U podstaw tych wszystkich modlitewnych spotkań tkwił przecież wielki duszpasterski wysiłek biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, a także całej rzeszy katolików świeckich. Gratuluję tej wielkiej
pracy i życzę, aby przynosiła ona trwałe owoce w życiu Kościoła i w życiu Polski.
Przemówienie pożegnalne....

W czasie tej wizyty Kościół w Polsce objawił się raz jeszcze jako Kościół wielkiej pracy ewangelizacyjnej w nowych warunkach, w jakich przyszło mu żyć.
Przemówienie pożegnalne...

W tej wielkiej pracy, która stoi przed jednoczącym się kontynentem, nie może zabraknąć wkładu polskich katolików. Europa potrzebuje Polski głęboko wierzącej i po chrześcijańsku kulturowo twórczej, świadomej swojej roli wyznaczonej przez Opatrzność.
Przemówienie do III grupy Biskupów polskich,
14 lutego 1999, Watykan

Przed Kościołem w Polsce otworzyła się w ostatnich latach duża przestrzeń dla pracy ewangelizacyjnej. Swym zasięgiem winna ona objąć również wszystkich, którzy działają w świecie mediów, a także
tych, którzy korzystają ze środków społecznego przekazu.
Przemówienie…

Życzę, aby ta apostolska praca, która jest służbą kulturze, prawdzie i miłości kształtowała postawy
chrześcijańskie, wyzwalała zapał apostolski, budowała wspólnotę Kościoła.
Przemówienie…

Jest to poważna i nieustanna praca, która ma na celu pomóc kapłanom, aby stawali się coraz pełniej
i dojrzalej ludźmi wiary i świętości, by umieli strzec w sobie ten wielki dar, jaki został im ofiarowany w obrzędzie nałożenia rąk (por. 2 Tym 1,6) i byli w stanie udźwignąć ciężar tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie
niesie.
Przemówienie…

Zadanie duszpasterstwa akademickiego, którego pulsującym sercem jest kapelania, polega na
kształtowaniu przez cierpliwą i ufną pracę nowego „układu współrzędnych”, w którą można wpisać Ewangelię, a zarazem na wskazywaniu, że źródłem współczesnego zagubienia jest brak świadomości istnienia
Boga.
Spotkanie z uczestnikami kongresu dla uczczenia 50-lecia istnienia duszpasterstwa akademickiego
przy Uniwersytecie La Sapienza, 1 maja 1998,Rzym.

Pragnę życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie
szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na
potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego.
Przemówienie w polskim Parlamencie,
11 czerwca 1999, Warszawa
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Z FILOZOFICZNEJ REFLEKSJI
KS. BPA DRA ADAMA DYCZKOWSKIEGO
I
Akademickie studia ks. Adama Dyczkowskiego
przypadły na lata 1956-1965. Były to czasy stałego
niepokoju intelektualnego z racji konfrontacji
wszechwładnej filozofii marksistowskiej, podstawy
ustroju realnego socjalizmu, ukierunkowanego na
komunizm, o znamionach totalitarnych, z filozofią
klasyczną, o tradycji arystotelesowsko-tomistycznej.
Filozofia marksistowska została uformowana na
bazie nauk szczegółowych, w interpretacji praw
dialektyki, przyjętych od idealisty Hegla (teza, antyteza i synteza) i wyartykułowanych w postaci prawa
wszechzależności zjawisk, przechodzenia ilości
w jakość (i odwrotnie), jedności i walki przeciwieństw. Zjawiska świata, interpretowane ontologicznie, są redukowalne do wiecznie istniejącej materii. Filozofia ta pełniła rolę intelektualnego uzasadnienia ustroju opartego na walce klas i politycznego wychowania pokoleń w duchu negacji Boga
i nieśmiertelnej duszy ludzkiej oraz bezwzględnej
walki z Kościołem jako fundamentem cywilizacji
łacińskiej. Kościół w tej sytuacji historycznej pełnił
swą misję dziejową, akcentując duszpasterstwo
masowe i wychowanie narodu w duchu patriotycznym, na bazie społecznej nauki Kościoła, głównie
w płaszczyźnie tomistycznej, w wersji Szkoły Lubelskiej (o. Albert Krąpiec), zamkniętej na nauki szczegółowe, i w konwencji Szkoły w Louvain (ks. Kazimierz Kłósak), otwartej na nauki empiriologiczne.
Nurty tego tomizmu krzyżowały się na KUL
w aspekcie metodologicznym i epistemologicznym
(ks. Stanisław Kamiński).
Ksiądz Adam Dyczkowski studiował filozofię
przyrody o profilu fizykalnym (kier. sekcji ks. Stanisław Mazierski). W tej sekcji i na specjalizacji
o orientacji biologicznej kształtował się język dialogu
z marksizmem i neopozytywizmem. Był to język
nauk szczegółowych i filozofii tych nauk. Wówczas
znane były polemiki metanaukowe ks. Kłósaka
z teoretykami marksizmu (np. z Adamem Schaffem)
na temat demarkacji dziedzin wiedzy i ich płaszczyzn metodologicznych i epistemologicznych, przy
przyjęciu zarazem empiriologicznej teorii nauk
szczegółowych. Teoria empiriologiczności nauk jest
sprawą istotną dla klasycznej koncepcji prawdy jako
„zgodności myśli z rzeczą” i z racji relacyjnej drogi
poznania istnienia Boga, jako przejście z przygodności realnej rzeczywistości empirycznej do wiecznego istnienia Absolutu.
Ks. Adam w pracy pisanej pod kierunkiem ks.
Stanisława Mazierskiego pt. Definicja prawa przyrody u Izydory Dąmbskiej (Lublin 1961, maszynopis)
poszedł właśnie szlakiem metodologiczno-episte-
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mologicznym, broniąc umiarkowanego empiryzmu
zdań fizykalnych w konfrontacji z konwencjonalizmem.
***
Konwencjonalizm jest prądem myślowym, który
akcentuje istotną rolę elementów umownych w procesie poznania, wartościowania i działania. W etyce
jest poglądem, który głosi, że moralne normy i reguły postępowania wyznaczane są w ramach konsensusu. Natomiast w filozofii prawa system ten głosi,
że źródłem istnienia prawa oraz jego treściowego
zróżnicowania jest umowa społeczna. Konwencjonalizm w kwestii statusu teorii naukowych wiąże się
z instrumentalizmem (teorie naukowe jedynie porządkują dane obserwacyjne, prowadząc do przewidywania zjawisk) i pozytywizmem (obiekty fizyczne nieobserwowalne mogą służyć do opisu stanów
fizycznych np. cząstka elementarna, podobnie pierwiastek kwadratowy liczb ujemnych nie posiada
odniesienia do rzeczywistości).
Prekursorami tego kierunku myślowego byli:
H. Poincaré, E. Le Roy, H. Dingler. Myśl tej orientacji
epistemologicznej można ująć następująco: 1. Zarówno naczelne twierdzenia teorii, jak zasady mechaniki,
zasada zachowania energii i prawa koegzystencjalne
cech, są definicjami. 2. Do tych samych zjawisk odnoszą się różne teorie, ale o wyborze decyduje elegancja i prostota. 3. Jeśli wystąpi niezgodność teorii
z danymi przyrodniczymi, to wówczas: a) następuje
zmiana definicji lub b) dochodzą nowe hipotezy. Przeciwnicy konwencjonalizmu, a nawet Dąmbska utrzymują, że nie ma układów absolutnie odizolowanych,
stąd sama analityczność zdań jest niewystarczająca
do opisu zjawisk bez językowej interpretacji empiryczności definicji (Definicja prawa przyrody…, s. 59).
Konwencjonalizm podniósł problem roli apriorycznych elementów w nauce np. w metrologii –
konwencjonalna istota pomiarów i teoria niepewności ich przebiegu, ale pozostawił problem metodologiczny: jak należy uzasadniać twierdzenia nauki
przez powoływanie się na obserwację? Zagadnienie
to przypadło w udziale indukcjonizmowi (rozwiniętemu przez „Koło Wiedeńskie”), a zdominowanemu
jednak przez dedukcjonizm, odrzucający zasadę
indukcji jako nieuzasadnioną (K. Popper). Metodologiczne te kierunki uzasadniania empirycznych
twierdzeń nauki stały się kontekstem rozważań ks.
Adama Dyczkowskiego w zakresie analizy warunków definiowalności praw przyrody na kanwie rozważań Izydory Dąmbskiej, w głównej jej pracy temu
poświęconej, tj. O prawach w nauce, Lwów 1933.
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Nasz Autor podjął się tego zagadnienia w kontekście poglądu Dąmbskiej na sprawę empiryczności zdań i przytacza definicję roboczą w słowach:
„x jest powiedzeniem empirycznym wtedy i tylko
wtedy, gdy x jest powiedzeniem i x nie jest tautologią formalną (O prawach…, s. 25). Termin „powiedzenie” autorka definiuje następująco: „z jest powiedzeniem wtedy i tylko wtedy, gdy x jest zdaniem
i x jest prawdą lub fałszem” (tamże, s. 23).
Otóż autorka pracy O prawach w nauce do
zdań empirycznych zalicza nie tylko zdania syntetyczne, ale i te zdania analityczne, które nie są tautologiami i które uznajemy na mocy znaczenia wyrazów empirycznych w nich zawartych (tamże, s. 5).
Rodzi się tu problem wartości logicznej zdań empirycznych. Definicję prawdziwości zdań w ogólności
podaje I. Dąmbska w twierdzeniu: „[…] zdanie Z jest
prawdziwe rozumiem w duchu Franciszka Brentano
i Arystotelesa tak, że jeżeli idzie o zdanie twierdzące, to jest ono prawdziwe, gdy stan rzeczy temu
zdaniu przyporządkowany zachodzi, a jeśli idzie
o zdanie przeczące, to jest ono prawdziwe, gdy stan
rzeczy jemu przyporządkowany nie zachodzi” (Prawa fizyki wobec postulatu prawdziwości twierdzeń
naukowych, Lwów 1931, s. 15. Odbitka z Księgi
Pamiątkowej Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
we Lwowie). Na innym miejscu sama Autorka tej
opinii już nie podziela (Irracjonalizm a poznanie
naukowe, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 2 [1937]
s. 83-118; z. 3 [1937] s. 186-212). Każdy bowiem
opis doświadczenia, każde stwierdzenie faktu, zakłada pewne konwencje miernicze i pewne konstrukcje pojęciowe, które także są konwencjonalnie
przyjęte. Dlatego każde zdanie stwierdzające jakiś
fakt jest tylko częściowo odzwierciedleniem obiektywnej rzeczywistości, reszta to wtręty naszego
umysłu bądź to w postaci operacji logicznych, bądź
różnych konwencji (I. Dąmbska, O prawach…,
s. 42). Poglądy na wartość poznawczą nauki po
części zbliżają autorkę do neopozytywizmu (Carnap, Reichenbach, Schlick, Tarski), gdy utrzymuje,
że zadaniem filozofii jest analiza i interpretacja podstawowych założeń nauk przyrodniczych oraz analiza i interpretacja pojęć i metod tych nauk. W zamian
za to filozofia otrzymuje od nauk szczegółowych
naukowy obraz świata, który pozwala jej wyzwolić
się od tego obrazu świata i tych twierdzeń, jakie
daje jej irracjonalna metafizyka (Irracjonalizm…,
s. 211). Pogląd na rolę źródeł poznania różni autorkę od neopozytywizmu w tym, że uznaje empiryzm
umiarkowany, przyporządkowany racjonalizmowi,
który gwarantuje epistemologiczną kontrolowalność
twierdzeń i komunikatywność zdań. W świetle analizy pojęcia empiryczności zdań, w kontekście orientacji filozoficznej autorki, ks. Adam podjął próbę
ukazania analizy Dąbskiej w płaszczyźnie zagadnienia konieczności praw przyrody. Autorka za Humem odrzuca cechę konieczności praw przyczyno-
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wych, utrzymując, że jest to antropomorfizm, gdyż
doświadczalnie takiej właściwości relacji przyczynowej nie stwierdzamy. Jedynie, co można eksperymentalnie zauważyć, to nieodwracalne następstwo zjawisk, wyrażone za pomocą funkcji matematycznej oraz cechę konieczności (w sensie warunkowym: jeśli nie a to nie b) i właściwości czasowej.
Tak jest w przypadku zjawisk fizycznych, dających się opisać w kategoriach ilościowych. Natomiast w naukach biologicznych sprawa jest bardziej
złożona, gdyż poprzednikiem w prawie przyczynowym jest kompleks czynników, a następnikiem
określony efekt, a związkowi przyczynowemu przypisuje się takie cechy, jak: nieodwracalność, następstwo czasowe, konieczność warunkowa (jeśli
nie P, to nie S) i adaptacyjna swoistość P względem
S (uwarunkowana filogenetycznie i ontogenetycznie).
Robocza formuła przyczynowego prawa przyrody jest punktem wyjścia do analitycznej konceptualizacji prawa rzeczywistości empirycznej, podjętej przez I. Dąmbską, która jednoznacznie stwierdza, że „powiedzenie P w języku J jest prawem
wtedy i tylko wtedy, gdy 1) P jest implikacją generalną I w języku J, dotyczącą stałego stosunku zależności między zjawiskami; 2) P nie zawiera absolutnej determinacji czasowej T; 3) zakres Z zmiennych V w implikacji nie jest klasą zamkniętą; 4) P
jest elementem jakiejś nauki” (I. Dąmbska, O prawach w nauce, Lwów 1933, s. 39).
W analizie krytycznej tej formuły prawa w nauce
ks. A. Dyczkowski (Definicja prawa…, s. 35 i n.)
utrzymuje, że jest to definicja realna, gdyż nie odnosi się do jakiegoś wyrażenia, lecz do rzeczywistych zależności między zjawiskami czy stanami
układów fizycznych. Jest ona również definicją równościową, ponieważ zachodzi w niej równość pomiędzy definiensem a definiendum. W sposób wyraźny zostały tu wyodrębniony wszystkie warunki,
które mają stanowić kryterium odróżniające prawa
przyrody od innych twierdzeń empiriologicznych.
Pierwszy warunek domaga się od prawa, aby
wyróżniało ono stały stosunek zależności między
zjawiskami. Aby ten warunek był spełniony, musi
mieć prawo postać implikacji generalnej, w której
występuje kwantyfikator duży. Implikacja taka
stwierdza stały, nie dopuszczający wyjątków związek między zjawiskami (nauki eksperymentalne) lub
między stanami układów (nauki teoretyczne). Tymczasem zauważamy, że autorka odrzuciła bezwyjątkowość zachodzenia związku stwierdzanego
w prawie jako jego kryterium. Przy omawianiu tej
bezwzględności praw, wyrażonej przy pomocy implikacji generalnej, nasz Autor zwraca uwagę, że do
praw w postaci implikacji generalnej należy zaliczyć
prawa dynamiczne. Natomiast, jak słusznie zauważa już sama Dąmbska, prawa statystyczne nie są
implikacjami generalnym – w sensie ścisłym (O pra-
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wach…, s. 52). Podobnie utrzymuje H. Reichenbach,
gdy stwierdza, że prawo statystyczne ma sobie właściwą postać: „jeżeli – to w pewnym procencie”
(Powstanie filozofii naukowej, tłum. H. Gracholska,
Warszawa 1960, s. 160). Wobec tego, mówi nasz
Autor, definicja prawa podana przez Dąmbską jest
zbyt ciasna, gdyż nie mieści w sobie praw statystycznych, a przecież prawa te odgrywają kluczową
rolę, zwłaszcza w mechanice kwantowej i w termodynamice. Zresztą sama autorka usiłuje wskazać
różnicę pomiędzy prawami dynamicznymi a statystycznymi, gdy stwierdza, że prawa kauzalne są
implikacjami generalnymi, czego nie można powiedzieć o prawach statystycznych (tamże, s.168).
Prawo kauzalne dynamiczne odnosi się do związków indywidualnych rzeczy czy zjawisk, lub stanów
układu, zaś prawo statystyczne dotyczy zjawisk
tłumnych. W przypadku tej klasy zjawisk mówi się
również o prawie przyczynowym, ale w roli prognostycznej wieloznacznej, tj. w takiej sytuacji, że nie
można jednoznacznie przewidzieć następstwa danej przyczyny (Bolesław Gawecki, Ludwik de Broglie, ks. Stanisław Mazierski i ks. Kazimierz Kłósak).
Za ostatnim z wymienionych autorów można
powiedzieć, że przyczyną w tym ujęciu, jak już
wspomniano, jest zjawisko P lub pewien kompleks
zjawisk P, które to zjawisko P lub ów kompleks zjawisk P jest stale warunkiem nie tylko wystarczającym, ale też koniecznym (jeżeli nie P, to nie S) pojawienia się jednego ściśle określonego zjawiska
S lub kompleksu ściśle określonych zjawisk S (jak
w przypadku determinizmu zjawisk makroskopowych, znanych z fizyki klasycznej), albo wystąpienia
któregoś, nie dającego się dokładnie przewidzieć,
spośród więcej lub mniej prawdopodobnych zjawisk
danej klasy zjawisk S1, S2, S3 …(jak w przypadku
zjawisk indeterministycznych) – przy czym pojawienie się następnika makroskopowego (fizyka klasyczna) lub mikroskopowego (mechanika kwantowa, genetyka itp.) nie sprowadza za sobą pojawienia się zjawiska P lub kompleksu zjawisk P. Po zrealizowaniu się zjawiska, zwanego skutkiem, można
już jednoznacznie ten skutek przypisać przyczynie.
Wydaje się, że wówczas można by powiedzieć, że
ma tu zastosowanie logiczny model implikacji generalnej, nawet w przypadku kompleksowej anatomii
przyczyny, rozumianej jako całość zjawiska.
W podanej definicji prawa przyczynowego, w myśl
rozważań ks. Kłósaka, ważny jest przysłówek „stale”.
Został on wprowadzony z tego tytułu, że przyrodnik
i psycholog kierują się właściwym sobie „empiriofenomenologicznym” punktem widzenia, głoszącym
zasadę o regularności zjawisk nieodwracalnych
(Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980,
s. 15-18). Nieodwracalność zjawisk przyrody jest
uwarunkowana prawem wzrostu entropii (termiczna
śmierć), a w przypadku biosfery – prawem wzrostu
negentropii (organizacja życia). Zatem nieodwracal-
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ność zjawisk jest uwarunkowana przemianami
energetycznymi kosmosu od chwili powstania
wszechświata aż do chwili jego końca, przez ciąg
stadiów rozwojowych przechodzących przez minimalizację stanów energetycznych układów na rzecz
maksymalizacji w nich informacji. Cały wszechświat
jest układem naczyń połączonych. Stąd konieczność i nieodwracalność relacji przyczynowych jest
uwarunkowana przemianami energetyczno-informacyjnymi zjawisk.
Następny zaś warunek definicji prawa domaga
się, aby ono było twierdzeniem ogólnym. Właściwość ta polega na tym, że zakres zmiennych występujących w prawie jest klasą niezamkniętą
(Dąmbska, dz. cyt., s. 36). Mówiąc w tym przypadku
o klasie niezamkniętej ma się na uwadze trudność,
że na gruncie danego języka nie można rozstrzygnąć czy dana klasa jest skończona (tamże, s. 36).
Przy czym pojęcie klasy nieskończonej nie jest tym
pojęciem, jakie występuje w teorii mnogości. Wydaje się, że autorka taktycznie unika pojęcia klasy
nieskończonej spotykanego w teorii mnogości, bo
nie chce rozstrzygać, czy istnieją empiryczne zakresy nieskończone terminów fizykalnych (tamże,
s. 36). Na tak pojętą ogólność praw przyrody jako
twierdzeń, w których zakres zmiennych jest klasa
niezamkniętą, można się chyba zgodzić. Wydaje
się, że użyty tu termin „nieskończoność” nie ma
charakteru ontologicznego, ale zawiera on sens
metodologicznego założenia.
Kolejnym warunkiem określającym prawo przyrody jest absolutna determinacja czasowa. Autorka
chce tu powiedzieć, że prawo nie wyznacza terminu
a quo ani terminu ad quem zachodzenia związku
(tamże, s. 37). Prawo – zdaniem autorki – mówi
tylko tyle, że ilekroć w jakichś określonych warunkach (przestrzenno-czasowych) zachodzi zjawisko
Z, tylekroć prawdopodobnie wystąpi zjawisko Z`
(tamże, s. 36).
Ostatni wreszcie warunek domaga się, by prawo
przyrody było twierdzeniem empirycznym. F. Renoirte, chcąc wykazać, jak ważną rolę w teorii naukowej
odgrywają prawa, twierdzi, że teoria jest właściwie
syntezą logiczną praw (Elements de critique des
sciences et de cosmologie, Louvain 1945, s. 165
i n.). Jeszcze mocniej podkreślił doniosłość praw dla
teorii P. Duhem, który stawia teorii jako cel przedstawienie w sposób prosty i kompletny pewnego
zbioru praw (La teorie phisique, Paris 1934, s. 24).
Wydaje się, że pogląd, jakoby teoria była logiczną
syntezą praw, nie jest słuszny. Wątpliwość naszego
Autora wydaje się być zasadna, a to dlatego, że
struktura teorii nie jest czysto logiczna. Składa się
ona bowiem z licznych elementów, jak: założenia,
twierdzenia konwencjonalne, prawa, zasady, definicje, fikcje itp., wchodzących w sieć relacji. Niemniej
jednak przyznać trzeba, że prawa przyrody są naj-
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ważniejszym składnikiem teorii, a tym samym całej
dziedziny naukowej.
Jeśli już jest mowa o nauce, to należy nieco
miejsca poświęcić samej koncepcji funkcjonowania
tej dziedziny działalności człowieka. Otóż poznanie
naukowe w sensie ścisłym, a tym samym na poziomie teorii, jest zrelatywizowane do tego, co, jako
takie, daje się bezpośrednio lub pośrednio, w sposób ciągły lub nieciągły, zaobserwować albo jeszcze zmierzyć (zob. ks. Kłósak, Z teorii…, s. 20).
Chodzi tu o przyporządkowanie danych empiriologicznych do rzeczywistości poznawanej, na drodze
obserwacji lub eksperymentu, z weryfikacją (w metodologii indukcyjnej) i falsyfikacją (w metodologii
dedukcyjnej). Do istoty poznania empiriologicznego
należy zatem to, że obejmuje ono terminy obserwacyjne, pozostające w związku definicyjnym do terminów teoretycznych. Wydaje się, że w poznaniu
empiriologicznym realizuje się w jakimś stopniu model antyindukcjonistyczny. Składają się nań twierdzenia ogólne i teorie niefenomenalistyczne, w żadnym przypadku nie wyznaczone jednoznacznie
przez doświadczenie. Drugą składową poznania
empiroplogicznego jest fakt założeń z zakresu teorii
realizmu gnoseologicznego i metafizycznego.
Wbrew „Szkole wiedeńskiej” należy stwierdzić, że
pojęcie znaku nie odnosi się do naszych stanów
świadomości, ale do przedmiotów obiektywnych.
Empiriologiczną koncepcję nauki należy mieć na
uwadze w procesie analiz praw i teorii nauki,
a zwłaszcza w płaszczyźnie polemicznej z innymi
nurtami poznawczymi. W naszym przypadku z konwencjonalizmem, który głosi, że to przyporządkowanie danych empiriologicznych nie jest adekwatne
z racji umownych elementów poznawczych.
Niektóre zasady fizykalne, oraz te prawa koegzestyncjalne, które przypisują przedmiotom cechy
definicyjne, trzeba zaliczyć do twierdzeń analitycznych. Te ostatnie służą do budowy aparatu pojęciowego nauk przyrodniczych i w pewnym sensie
nie podlegają kontroli doświadczenia, bo doświadczenie nie decyduje o ich prawdziwości czy fałszywości. Mimo to nie można tych praw uważać za
arbitralne umowy, bo nie są one całkiem niezależne
od doświadczenia, choćby dlatego, że desygnaty
odpowiadające terminom występującym w prawach
przyrody są realnościami fizycznymi a nie przedmiotami intencjonalnymi sztucznie konstruowanymi.
Nadto doświadczenie decyduje o tym, czy nadają
się one do realizacji zadań, jakie stoją przed naukami przyrodniczymi. Taki czy inny postulat znaczeniowy przyjmuje się nie dlatego, że jest dogodny
do wykonania pewnych zadań, ale dlatego, że jest
on konieczny do wykonania tych zadań (M. Przełęcki, Prawa a definicje, [w:] Prawa nauki, Warszawa 1957, s. 70).
Nasz Autor raz jeszcze powraca do sprawy
czwartego punktu stałej relacji analitycznej, nie bę-
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dącej tautologią, którą Dąmbska próbuje umieścić
w szeroko pojętej klasie empiryczności zdań, opowiadając się w tym kontekście za ideą włączenia do
analitycznych twierdzeń empirycznych praw uważanych za definicje (O prawach…, s. 33), tworzące
naukę, która ma charakter empiriologiczny i konwencjonalny(należałoby sprawdzić, czy weryfikacja
faworyzuje elementy konwencjonalne zdań). Nasuwa się tu jednak trudność metodologiczna, gdyż
prawa empiryczne winne być sprawdzalne. Jeżeliby
jednak to sprawdzanie miało decydować o prawdziwości czy fałszywości tych praw (tzn. o statusie
analitycznych twierdzeń empirycznych), wtedy nie
mogłaby Dąmbska zaliczyć ich do twierdzeń empirycznych, bo doświadczenie nie decyduje o ich
prawdziwości czy fałszywości. Ponieważ wypowiedź
autorki o owej weryfikacji jest ogólnikowa i nieuściślona, dlatego nie da się definitywnie rozstrzygnąć,
czy była ona uprawniona w oparciu o swoją koncepcję empiryczności twierdzeń zaliczyć do twierdzeń empirycznych grupę praw o charakterze analitycznym (s. 64).
Problem konwencji w procedurze formułowania
praw przyrody podjął również na gruncie polskim
Władysław Krajewski (Prawa nauki – Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, Warszawa 1998, s. 120-136). Należy tu przypatrzyć się
sprawie danym obserwacyjnych w kontekście empiryzmu logicznego. W przypadku faktów surowych,
czyli bez opracowania teoretycznego przyrządów,
metodyki eksperymentu oraz przedmiotu badań,
można jeszcze mówić o empiryczności danych obserwacyjnych. Natomiast w przypadku obróbki intelektualnej, danych obserwacyjnych, mówi się już
o faktach uteoretycznionych. „Chodzi o to, że decyzja uczonego – pisał Krajewski – nie tylko nie jest
(jak słusznie zauważył Poincaré) całkiem arbitralna,
ale nie jest też ostateczna (czego już Poincaré nie
dostrzegł). Analizując sprawę konwencji w ustalaniu
faktów, autor ten pisze: „A zatem stwierdzając ilościowy fakt naukowy, oparty na wskazaniach przyrządu, musimy uczynić następujące założenia:
prawdziwość teorii, na podstawie której zbudowano
przyrząd, dobre wykonanie i normalny stan przyrządu, odpowiednie warunki obserwacji i umiejętność
obserwatora, wreszcie – poprawność analizy serii
pomiarów. Widzimy zatem, ilu konwencji, ilu decyzji
wymaga uznanie jednego faktu naukowego” (tamże,
s.125 i n). Analogicznie jest w przypadku faktów
jakościowych, co ma miejsce głównie w naukach
biologicznych. W obszarze np. etologii mówi się
bodźcach w formie: koloru, głosu, zapachu, kształtu,
motywacji, sposobu zachowania się itp. Wymagane
są tu liczne narzędzia badawcze oraz teoria tych
przyrządów. Obserwowany obiekt ma swoją taksonomię, morfologię, anatomię, fizjologię, strukturę
genetyczną i fazę rozwoju w określonym środowisku ekologicznym. Już nawet fakt surowy ma swoją
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listę właściwości, znanych z bogatego doświadczenia potocznego. Biologiczny fakt surowy posiada
zatem duży stopień empiryczności, mały zaś stopień teoretyczności. W przypadku zaś biologicznego faktu teoretycznego jest odwrotnie. Stopień konwencjalności faktu biotycznego wzrasta w miarę
przechodzenia od faktu w stanie surowym do tego
faktu w stanie teoretycznym. Procedura sprawdzania hipotez, opisujących teoretyczny stan faktu biotycznego, nie jest w stanie wyzwolić się od założeń
konwencjonalnych. Są on nieodłączne we wszystkich strategiach badawczych, takich jak: sprawdzanie, wyjaśnianie i przewidywanie. Wydaje się, że
problem konwencjonalnych założeń jest czymś nieodzownym w rozważaniach epistemologicznych
i metodologicznych nauk przyrodniczych, w zakresie badań faktów o cechach ilościowych i jakościo-

wych. Wywodzące się z tych faktów prawa zawsze
będą miały walor konwencjonalny, mimo procedur
weryfikacyjnych, gdyż one są również zorientowane
konwencjonalnie. Dodatkowe założenia badawcze
w postaci konwencji występują w metodologii indukcjonistycznej (weryfikacja) i dedukcjonistycznej (falsyfikacja), co mogło ujść uwadze Dąmbskiej,
w dziedzinie analiz praw przyrody, w aspekcie empirycznym (empiryzm logiczny) i analitycznym. Podjęty przez ks. Dyczkowskiego temat o prawach
przyrody jest wiedzotwórczy (problem oparty na
pytaniu pytajnym), gdyż generuje szereg nowych
zagadnień w zakresie praw przyczynowych, determinizmu i indeterminizmu oraz klasyfikacji praw
i nauk szczegółowych.


 Grzegorz Kubski

ŚMIERĆ KOSZTOWNA (KASPER DRUŻBICKI, † 1662)
II

Wnętrze poznańskiej fary
Fot. seerene, http://obiezyswiat.org

Osobliwość programu Drużbickiego ujawnia się
w liczebności praktyk. Proponuje bowiem ćwiczenia
codzienne, na każdy tydzień, każdomiesięczne,
wreszcie – oprócz tychże wszystkich – „przygotowanie i ćwiczenie doczesne”. A to znaczy, by „na
każdy rok mieć pewne miesiące, dwa, trzy cztery –
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według upodobania – które by albo całe, albo przynajmniej po jednym, po dwa tygodnie na zabawie tej
śmiertelnej [tzn. zatrudnieniu trenowaniem umierania – G.K.] trawione były, wykonywając w nie osobliwym staraniem to wszystko, co się dotychczas”
zalecało czynić.
Już Tomasz à Kempis uważał, że warto się
przygotowywać każdego dnia do śmierci (I, 23).
Codzienne ćwiczenia – według naszego jezuity –
powinny obejmować wiele czynności. Pierwszą zaś
i najważniejszą ma być „słuchanie” – jak to się jeszcze do niedawna po polsku mówiło – mszy św.
Podczas tego uczestnictwa ćwiczący musi skupić
się, z pomocą specjalnie wzbudzonej intencji, na
jednej, wybranej części liturgii. Co od razu zwraca
naszą uwagę, nie jest to część wypełniona proklamacją słowa Bożego, lecz z podniesieniem postaci
Eucharystycznych lub z Komunią św. Wtedy to
uczestnik winien polecić godzinę swojej śmierci
godzinie śmierci Jezusa i Jego Matki. (Albowiem
Drużbicki w pewnych miejscach mówi o zaśnięciu
Najświętszej Dziewicy, w innych zaś właśnie
o śmierci. Te nieścisłości wynikają z faktu, że prawda o formie końca doczesnych trudów Bogarodzicy
w jego czasach nie była jeszcze w języku Kościoła
katolickiego uregulowana precyzją dogmatycznego
sformułowania.) Skoro zaś mowa o „słuchaniu”
mszy św., jest to niewątpliwy dowód, że autor kieruje swój program do osób świeckich lub zakonnych,
które nie mają święceń kapłańskich.
Do zalecanych szczegółowo codziennych czynności należą osobiście odprawiane nabożeństwa do
Maryi i św. Józefa Oblubieńca. Opiekun Chrystusa
Pana jest tu przywoływany jako ten, który należał do

29

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Jego najbliższych, ale także jako ktoś, kto dostąpił
przywileju obecności samego Zbawiciela w ostatnich momentach swego życia. To ostatnie zaś, jak
słusznie zauważymy, nie jest ustalone na podstawie
przekazu którejś kanonicznej Ewangelii, lecz wynika
z wyobraźni twórców apokryfów opowiadających
o Świętej Rodzinie.
Drużbicki przywiązuje wielką wagę do rachunków sumienia; zaznacza, że nie wystarczy jedna lub
tylko dwie takie praktyki na dobę. Pamiętajmy, że
taka właśnie czujność, wyrażająca się oglądaniem
stanu swojej duszy co kilka godzin, jest charakterystyczna dla duchowości ignacjańskiej. W Ćwiczeniach duchownych zaznacza się dwie pory w ciągu
dnia, gdy należy uczynić rachunek sumienia, mianowicie – po obiedzie i po kolacji. Nie możemy nie
zauważyć, że rytmy owych działań są jak najbardziej dyktowane nie czym innym w takim razie, ale
właśnie potrzebami ciała. To jeszcze jeden dowód
na to, że w wielu typach pobożności ono nie jest
tylko w tle, że jego zaangażowanie ciągle jest pewną podstawą, bez której nic się za ziemskiego życia
człowieka nie dzieje z nim samym i przy jego woli.
Jezuita z Poznania nakazuje – wymieniamy dalej z jego programu – pamiętanie w modlitwie o duszach w czyśćcu cierpiących. Radzi jałmużny i posty w ich intencji. No i oczywiście wiele innych jeszcze, niż te już tu wypunktowane, modlitw i rozmyślań. I przy tym, jak dopiero co zauważyliśmy, nie
pozwala zapomnieć o roli fizycznych uwarunkowań
oraz całkiem widocznych symptomach praktykowania ćwiczeń, a to takich jak „przyklękania, ziemi pocałowania, uderzenia w piersi, wstrzymania się od
przyjemnostki jakiej, zadania sobie jakiej przykrości”.
Co do zadawania sobie „jakiej przykrości” nie
znajdziemy w Nauce o przygotowaniu żadnych sugestii o technicznym charakterze. Dosyć powszechnie wiadomo, iż spuścizna chrześcijańskiego piśmiennictwa religijnego dostarczyłaby nam wielu
przykładów wyszczególniania sposobów i narzędzi
samoumartwienia, systematycznego nękania własnego ciała. Wymownych źródeł do takiej wstrząsającej lektury moglibyśmy poszukiwać w średniowieczu. Na ich tle specjalnie zapamiętano opisy, których o własnych praktykach – włosiennicach, krzyżu
wbijającym się licznymi gwoździami w plecy przy
każdym ruchu, a noszonym tak jak plecak, lecz pod
odzieżą, biczykach zakończonych hakami, rozszarpującymi skórę i mięśnie – dostarczył nam na kartach Życia bł. Henryk Suzo. Zadawanie własnemu
ciału razów, bólu w celach pokutnych stanowiło
również formę pobożności praktykowaną przez
osoby świeckie obojga płci. Podstawą tych wszystkich działań była silna potrzeba wynagrodzenia Panu Jezusowi Jego Męki, ale i próba jakiegoś niedoskonałego zbliżenia się własnym odczuciem, własnym doświadczeniem do Chrystusowych cierpień,
czyli idea naśladowania Go. Sam projektodawca De
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imitatione Christi, Tomasz à Kempie, podaje jeszcze inne racje praktyk pokutnych: „Ucz się teraz
umierać światu, abyś wówczas [tj. w godzinie śmierci] zaczął żyć z Chrystusem. Ucz się teraz wszystkim gardzić, byś mógł wtedy swobodnie pójść do
Chrystusa. Karć teraz swe ciało pokutą, ażebyś
mógł mieć potem niezachwianą ufność” (I, 23, 6).
W poglądach ks. Kaspra Drużbickiego na samoumartwianie się ten chrystocentryzm jest podstawowym powodem oraz celem – tak jak u wszystkich
innych mistrzów chrześcijańskiej ascezy. Jak chcą
jego biografowie, on sam nie szczędził sobie dyscyplin, na podobieństwo wielu innych ludzi w jego
czasach – ćwiczył się mianowicie rózgami. O. Florian Jaroszewicz podaje efektowne przykłady. M. in.
autor Nauki o przygotowaniu biczował się podczas
jednego umartwienia tyle razy, ile rok liczy dni, kiedy indziej zaś – ile szkielet człowieka liczy kości,
czyli ok. dwustu.
Dziś trudno jest trafnie uświadomić sobie
szczegóły dawnego fizycznego samoumartwiania
się. Bo z jednej strony, teksty z odległych stuleci
przekazują dane tak drastyczne, że przypominać
mogą najniewybredniejsze pomysły dzisiejszego
kina. Ale tu trzeba pamiętać, że dawne przekazy
dotyczą realiów, w jakich do oczywistości należało
wymierzanie chłosty w trakcie postępowania sądowego, także w armii, w zakonach, w szkołach, na
okrętach, ba, na folwarkach czy w domowym wychowaniu dzieci. Te wszystkie praktyki karania zostały porzucone nie tak dawno, w wielu zakresach
dopiero w XX w. Nic więc dziwnego, że gdy pisarze
pragnęli ukazać swym czytelnikom bohaterów
o niezwykłym samozaparciu, to ich praktyki samoumartwienia, fizycznego nękania samego siebie
musiały być wstrząsające na tle zwyczajnej chłosty,
by heroizm portretowanej osoby tym bardziej jaśniał.
Z drugiej jednak strony, perwersyjnie nieraz
otumanieni co bardziej drastycznymi, a więc silniej
wbijającymi się w pamięć obrazami, nie zdajemy
sobie sprawy, jak kiedyś ostrożnie dozwalano na
większą swobodę w dobieraniu intensywniejszych
praktyk samoumartwiania się oraz jakże one były
jednak elitarne. By nie pozostać gołosłownym, warto się odwołać do autora, którego relacje o zdawanych sobie samemu fizycznych udrękach przekraczały pewne ekstremum wyobrażeń o średniowiecznej duchowości, a więc do samego bł. Henryka Suzona. Tenże dominikanin dobitnie wyjaśnia na
kartach Życia, że stosowanie wielkich umartwień nie
jest każdemu niezbędne do dążenia ku doskonałości. Wybór metod pracy nad sobą zależy bowiem od
indywidualnego wezwania, od osobliwej natury każdego człowieka, a zatem nie to samo jest dla każdego w jego powołaniu dobrem. Decyzja o umartwianiu się musi być zatem głęboko przemyślana
i roztropna, bo nawet niejeden święty przesadził
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w postępowaniu pokutnym. Co więcej, lepszy jest
dla człowieka – przekonuje dalej błogosławiony –
niedobór zadawanych sobie udręk niż ich nadmiar:
„jeśli się naturze odmawia nazbyt wiele i bez umiaru, potem trzeba będzie jej również bez umiaru, zbyt
wiele dać” (przeł. W. Szymona, Poznań 1990). Tak
oto gorliwość bez kontroli rozumu może prowadzić
do skutków przeciwnych, niż chcemy, a wręcz
grzesznych.
Rozsądek, wybór praktyk w zgodzie z własnymi
możliwościami stanowi główną zasadę wielkich nauczycieli duchowości Kościoła. Drużbicki i w tym
jest z nimi zgodny w Nauce, „byle się tylko [jego
czytelnik] do przedsięwziętego końca jako najlepiej
i z roztropnością przygotował”.
Już przy pobieżnej lekturze widać, jak zamiłowanie do numerycznego porządkowania przekłada
się też na zalecenia w książeczce Nauka o przygotowaniu. Bo ścisły kalendaryczny układ praktyk oddaje jakoś temperament autora, oddaje jego gustowanie w ściśle skomponowanych, starannie poukładanych zbiorach. To niewątpliwie temperament kogoś, kto swego czasu był nauczycielem retoryki
i poetyki. Zresztą nie tylko sztuka słowa jego epoki,
bo również architektura jest odbiciem takiego właśnie poczucia piękna, harmonii, ładu. Budowle baroku, kościoły Polski XVII i XVIII w. zdumiewają
przecież wyrafinowanymi, złożonymi układami bardzo, bardzo wielu elementów, które są sobie wzajemnie podporządkowane. Same w sobie skłaniają
do niekończącej się kontemplacji gier, jakie prowadzą światła, wypukłości, tajemnicze głębie intensywnego cienia – powtarzane w wielu szczegółach
sklepień, ścian, gzymsów, arkad i nisz.
Rozsądnie szacując, można się spodziewać, że
każdodzienne ćwiczenia zajmowały ładnych kilka
godzin na dobę, i to jeszcze – rozproszonych na
różne pory od świtu do nocy. Nie były więc możliwe
dla człowieka zajętego typowymi świeckimi zatrudnieniami, nie były też chyba przystępne w pełnym
wymiarze dla zapracowanego braciszka zakonnego
czy zwykłej siostry ze zgromadzenia niekontemplacyjnego. Dostępność wykonania tak bogatego programu ćwiczeń ograniczały też inne, ale za to całkiem dotkliwe czynniki. Dla ówczesnego świeckiego
wynikały one choćby z miejsca zamieszkania. Wiemy przecież, że bywały obszary Rzeczpospolitej,
gdzie ze względu na odległości codzienne uczestniczenie we mszy św. okazywało się niemożliwe, nawet gdy przeważnie dysponowało się transportem
skuteczniejszym niż własne nogi. I ta odległość mogła być przeszkodą tak dla szlachcica, jak i włościanina. A przecież przywilej liturgii w kaplicy domowej,
do tego wraz z księdzem-rezydentem, mieli naprawdę nieliczni spośród szlachty, raczej spodziewalibyśmy się go u magnaterii. W całkiem szczęśliwym położeniu byli w takim wypadku ci, którzy mieli
blisko do kościoła albo mieli domy w miastach.
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Ćwiczenia cotygodniowe w zasadzie są pewnym doprecyzowaniem każdodniowych rozkładów.
Jeśli zatem była mowa o uczestniczeniu we mszy
św., teraz uzupełnia się je o ten szczegół, iżby
wśród tego zdarzała się żałobna lub w intencji zmarłych. Drużbicki dodaje przede wszystkim zalecenia
dogłębnych medytacji, które ćwiczący się ma uprawiać nad swoją własną kondycją duchową. Spowiedzi święte zaś ma tak odprawiać, jakby każda była
ostatnią w jego życiu.
Ćwiczenia comiesięczne są pomyślane jako
wzbogacenie treści praktyk codziennych i cotygodniowych. Człowiek powinien wtedy gruntownie
sobie uświadomić, które z podejmowanych wysiłków w przygotowywaniu się do śmierci były dla niego naprawdę pożyteczne, a z których należałoby
zrezygnować na rzecz innych jakichś działań. W podsumowaniu efektów ma być pomocna uważna rekapitulacja porad zawartych w książeczce Drużbickiego.
Oprócz tego autor zaleca obrać w każdym miesiącu
jakiś stały dzień „na przygotowanie się do takiejże
śmierci przez niejaką próbę jej, co tym sposobem
będzie mogło być”. A znaczy to – ściślej – że
obierzesz sobie w tymże dniu jednę albo drugą godzinę odpowiednią, wolną, przed obiadem albo po obiedzie, w wieczór albo w nocy. W te godziny obrane, odprawiwszy wszystkich od siebie, tak się przed Bogiem
twoim ułożysz, jakbyś już był bliski ostatniej godziny
i właśnie śmierci czekał.

O „ułożeniu się przed Bogiem swoim” wypadnie
jeszcze później coś niecoś stwierdzić. Proponuje się
jeszcze ćwiczenia przydatne w każdym czasie.
A sprowadzają się one w swej istocie do tego, by
ciągle czynić postępy we własnej doskonałości duchowej, zdawać sobie sprawę z własnych niedostatków moralnych i ewidentnych wad, a nade
wszystko – hartować „odwagę duchową, której najbardziej przy śmierci potrzeba człowiekowi, by też
najlepszemu”.
Wreszcie Drużbicki sporo rad udziela tym osobom, które czy to ze względu na wiek, czy na chorobę – bliskie są śmierci. Sam jest przecież jedną z
takich osób. Tworzy dla nich obszerniejsze rozmyślania dotyczące odejścia ze świata. Te rozmyślania, rozpisane na liczne punkty, przede wszystkim
obfitują w zachęty, wręcz zachwalają pożytki i rozkosze dobrego zakończenia życia. A przede
wszystkim – ukazują śmierć jako szczególne i upragnione dobro. Lecz nie jest to takie dobro, o jakie
nieraz się modlą ludzie udręczeni wiekiem, chorobami, ciężarami wszelkiego rodzaju. Nie chodzi o
proste uwolnienie od dotkliwości niesprawnego ciała
i ducha, ale o smak lepszego jeszcze bytu niż doczesny.
Nauka o przygotowaniu nie zawiera wyłącznie
zaleceń i porad. Podobnie jak Ćwiczenia duchowne
założyciela Towarzystwa Jezusowego, niesie też –
tak wprost nazwane przez autora – przestrogi.
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Drużbicki usilnie pragnie uchronić swych adresatów
przed wystawianiem się na niebezpieczeństwo strachu, igranie ze śmiercią, ba, nawet wielką wagę
przykłada do opieki „dobrego lekarza”. Głównie
chodzi o to, aby się nie wystawiać na niebezpieczeństwo nagłego, zupełnie niespodziewanego
zgonu.
Cały program postępowania, proponowany
przez naszego jezuitę, jest przewidziany dla osób,
które uregulowały swoje sprawy doczesne, tak
w zakresie moralnym, jak i materialnym. Teraz zaś
mają jedynie skupić się na coraz intensywniejszym
przeżywaniu własnego przejścia do domu Ojca.
Takie przechodzenie z natury rzeczy jest zawsze
aktem odbywanym w samotności. Jednak samotność, odcięcie się od bliskich przyjmuje w projekcie
Drużbickiego formę zgoła radykalnego wyizolowania się.
Separacja od ludzi od wieków była traktowana
jako istotny środek pomocniczy. Dla bł. Henryka
Suzona jest przedmiotem głównego zalecenia, jakie
sama Mądrość Przedwieczna daje komuś, kto chce
się ćwiczyć w udoskonalaniu swej duszy:
1. Trzymaj się z dala od wszystkich ludzi.
2. Odsuwaj od siebie wszystkie szkodliwe obrazy.
3. Uwolnij się od wszystkiego, co może wprowadzić
do twojego życia lekkomyślność, przywiązanie lub troskę.
4. Wznoś nieustannie swe serce ku ukrytej Boskiej
kontemplacji, mając Mnie ciągle przed oczyma, i nigdy
nie odwracaj ode Mnie spojrzenia (Księga Mądrości
Przedwiecznej, przeł. W. Szymona, Poznań 1983).

Izolacja od kontaktu z otoczeniem została podobnie doceniona w duchowości ignacjańskiej.
Mianowicie adresatowi Ćwiczeń duchownych mówi
się, że jego postępy w odbywaniu programu praktyk będą tym znaczniejsze, „im bardziej odłączy się
od wszystkich przyjaciół i znajomych, i od wszelkiej
troski doczesnej”, im bardziej będzie mógł „żyć
w jak największym odosobnieniu i ukryciu” (20a).
W geście odizolowania się odnajdujemy zupełnie
oczywiste podobieństwo do pobytu proroków na
pustyni czy czterdziestu dni z życia Jezusa, które
były koniecznym przygotowaniem do ważnej próby.
Św. Ignacy uważa bowiem, że odosobnienie niesie
niezwykle pożyteczne skutki. Raz więc – (jako akt
wyrzeczenia się) jest zasługą przed Bogiem, a dwa
– daje swobodę konieczną duszy „do szukania pilnie
tego, czego tak bardzo pragnie” (20b). A wreszcie –
„im bardziej dusza nasza jest samotna i odosobniona, tym bardziej staje się sposobna do tego, by się
przybliżyć do Stwórcy i Pana swego i dosięgnąć Go”
(20b).
Nie godzi się jednak zapominać, iż w chrześcijańskiej pobożności nie brakowało wątku sentymentalnego związanego z ostatnimi chwilami życia.
A zatem nieraz przedstawiano, jak to św. Józef
opuszczał ten świat czule otoczony Najbliższymi.
Ukazywano więc Zbawiciela naszego i Jego Matkę
trwających przy łożu śmierci Ich Najświętszego
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Opiekuna. Także odejście Najświętszej Bogarodzicy kojarzono z bliskim czuwaniem przy Niej wiernych uczniów Jezusa – ze św. Janem na czele,
gdyż z woli Mistrza wypełniał przy Jego Matce synowskie powinności. Wreszcie nawet z samej
Ewangelii wyłania się obraz, jak to podczas egzekucji Chrystusa Pana nie opuszczają Go niektóre
z bliskich Mu osób.
Te sytuacje wydają się bardzo ludzkie, ze
względów uczuciowych jak najbardziej naturalne.
Albowiem śmierć jest nie tylko zapewne głębokim
doświadczeniem dla umierającego, najbliżsi zaś
odstępują go w trwodze, wahając się zazwyczaj
między poczuciem elementarnej solidarności, powinności miłosierdzia (uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała) a osobistym strachem czy smutkiem przed zbliżającym się rozstaniem. Można
więc powiedzieć, że obie strony – umierający i ci,
którzy mu towarzyszą – mogą się znajdować w sytuacji ciężkiej dla siebie próby. Ale nie da się zapomnieć, że ten, który odchodzi, ma nieraz także
możliwość pocieszać tych, którzy zostają na ziemi.
Zalecenia Drużbickiego mają wręcz prowadzić
do wypracowania takich okoliczności, by nie było
w nich sytuacji, jak dopiero co wspomniane. W całej Nauce o przygotowaniu nie ma wątku jakiegoś
silnego związku uczuciowego z kimkolwiek żyjącym
– czy to pojedynczą osobą, czy to jakąś nieanonimową społecznością (poza najogólniej rozumianym
Kościołem), nie ma w ogóle respektu wobec bólu
tych, których umierający zostawią na tym świecie.
Czyżby Drużbicki jako wybitny człowiek, ktoś, kto
osiągnął niezaprzeczalny sukces, nawet w braterskiej wspólnocie zakonnej był aż tak samotny?
Międzyludzkich uczuciowych i moralnych stron
opuszczania życia doczesnego nasz jezuita zapewne w ogóle nie potrafił sobie wyobrazić.
Wprawdzie ucieczka od ludzi w śmierć była brana
pod uwagę przez mistrzów pobożności. Na jedną
z takich osób, autorkę wielce zasłużoną dla chrześcijańskiej ascetyki, Drużbicki nawet się powołuje.
Choć akurat nigdzie dalej w swej książeczce nie
rozwija już przytoczonego za nią aspektu sprawy.
Wzmiankuje pogląd św. Katarzyny ze Sieny (13471380), niewiasty istotnie zafascynowanej pożytkami
wynikającymi ze śmierci cielesnej. Ta mistyczka
jednak sama pisze, jak postrzega międzyludzki
aspekt umierania jako mocno problematyczny.
Pamiętając o zapowiedzi Chrystusa, że królestwo
Boże porywają dla siebie gwałtownicy (Mt 11, 12),
siebie uważała za jedną spośród nich właśnie. Zarazem sądziła, że oto „wdziera się gwałtem do tych,
którzy się nią brzydzą” dla zmaz jej grzechów,
a „ucieka przed tymi, którzy ją uprzejmie miłują i jej
sobie życzą”. To specyfika tej świętej mistyczki, że
w swoich przemyśleniach bardziej niż inni autorzy
zwraca uwagę na potrzeby bliźniego, podkreśla ich
rolę w wysiłku budowania doskonałego życia. Może
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jest to błogosławionym owocem jej kobiecej, czułej
psychiki, której wrażliwość tak bardzo urozmaiciła
dorobek chrześcijańskiej refleksji. Wiele miejsca
Wielka Sieneńka poświęca poczuciu dyskomfortu
i rozterek, sprzeczności targających duszę. Jej
myśl, choć przecież należąca do średniowiecza,
bardziej może kojarzyłaby się ze stereotypem wyobraźni baroku niż, w pierwszej chwili, czytana
przez nas książeczka Drużbickiego.
W każdym razie, w poradniku spisanym przez
naszego poznaniaka „ja” staje w centrum uwagi,
jakkolwiek jest to „ja” całe zwrócone ku Bogu. Autor
w zasadzie powtarza zalecenia znane z Ćwiczeń
św. Ignacego, choć formułuje je bardzo po swojemu:
[...] wcześniej oddal od siebie wszelkie starania,
myśli i kłopoty o sprawach wszystkich do śmierci i do
umierania nie służących. Tak się uwolniwszy od starania
niepotrzebnego, wszystko serce i starania twe obróć do
tej sprawy tak ważnej na cię następującej, w której raz
zbłądzić – znaczy wiecznie zbłądzić – znaczy wiecznie
zbłądzić i wiecznie zaginąć.

I dalej jeszcze:
Rozmowy płonne i nawiedziny czasowi twemu nie
służące albo go ci darmo trawiące przerywaj; a krótkiej
tej chwili, która ci jeszcze na przysłużenie się Bogu zostaje, dobrze zażywaj.
Duchowne zaś rozmowy, zapalające serce do Boga, miłuj i przyjmuj, i przedłużaj, ile pozwoli zdrowie.

Jak z tego widać, to co mogłoby być apelem do
osób zajmujących się umierającym czy go odwiedzających, w Nauce Drużbickiego jest adresowane
do samego opuszczającego ziemskie życie. O ile
przyzwoite i sprawiedliwe jest, by inni szczególną
troską, taktem otoczyli umierającego, o tyle może
nas poważnie zadziwić takie zabieganie, by to on
sam dbał o psychiczny luksus własnego odejścia,
ba, egzekwując dogodności od innych. Coś to trochę przypomina specyfikę asertywności wmawianej
ludziom jako wartość w naszych czasach. Sztuka
umierania, ars moriendi znana poprzednim wiekom, ukazywała przebieg tego procesu, pojmowanego jako wzniosły rytuał, celebrowany w gronie
rodziny i innych zatroskanych osób. Projekt Drużbickiego jest zaś radykalny i maksymalistyczny:
umierający dużo wcześniej powinien rozstać się
z ludźmi, uprzednio już uregulować z nimi wszelkie
sprawy – no, to ostatnie jest zresztą naprawdę rozsądne. A jednak na tle duchowego wysublimowania, które dominuje w dziele naszego jezuity, zaskakuje, że o unormowaniu spraw majątkowych
przypomina się kilkakrotnie (jakbyśmy oto czytali
rady protestanta-mieszczanina, sklepikarza czy
rzemieślnika błogosławiącego ekonomiczny dorobek). Lecz to na pewno jakiś jeszcze inny wątek,
zresztą przez autora nie rozwijany, jedynie na
wspomniane dopiero co powtarzanie zwróciłby na
pewno uwagę każdy krytyczny psychoanalityk.
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Podobnie jak uczeń Scupolego, adept w Drużbickiego kursie doskonałego umierania oczywiście
trwa w przekonaniu, że w decydującej chwili nie
będzie sam, mimo że ma się izolować od doczesnego towarzystwa. Powinien modlić się o to – na
to ćwiczeniami zapracować – aby w ostatnich godzinach znaleźć asystę w osobach Pana Jezusa,
Maryi i świętych patronów. Jakże niewielu ludzi
dziś będzie pamiętać, jak tę głęboką wiarę w obecność Zbawiciela i Jego aniołów i świętych przy konaniu wiernego pieczołowicie pielęgnowały przeszłe wieki.
Mówili o tym głosiciele słowa Bożego, wiele obrazów w naszych kościołach ukazuje podobne sceny, gdy na wzór wizji św. Szczepana z Dziejów
Apostolskich dla umierającego uchyla się zasłona
niebios, a oto ich mieszkańcy już to zstępują po
swojego nowego współobywatela, już to wyczekują
go niecierpliwie. Te sceny nie są zatem tylko
schematem przedstawiania przyjętym przez artystów. Są przecież jednocześnie ilustracją jak najgłębszego pojęcia, że odbywa się świętych obcowanie w tej szczególnej godzinie końca ludzkiego
przebywania w doczesności.
Wśród zaleceń podawanych przez ks. Drużbickiego jedno wydaje się specjalnie intrygujące dzisiejszą niezbyt uduchowioną wyobraźnię. Czytamy oto:
Możesz też niekiedy położyć się jakby w stanie
umierania i tam miernie przymierzaj, co by też czynić
w takim razie, kiedy ciało i zmysły ustaną, a sama tylko
dusza obecna przy sobie będzie, w takim punkcie i razie
dusza ma o sobie radzić.

O „położeniu się w stanie umierania” czytamy
jeszcze kilkakrotnie w Nauce. Choćby jako comiesięczne ćwiczenie wskazuje się podobną czynność
w określonym, stałym terminie:
Obierzesz sobie w tymże dniu jedną albo drugą godzinę odpowiednią, wolną, przed obiadem albo po obiedzie, w wieczór albo w nocy.
W te godziny obrane, odprawiwszy wszystkich od
siebie, tak się przed Bogiem Twoim ułożysz, jakbyś już
był ostatniej godziny i właśnie śmierci czekał.

Intencję tej dyrektywy można rozumieć w odniesieniu do pewnego duchowego ćwiczenia. Chodziłoby więc o znalezienie się w takim a nie innym
położeniu, czyli także – w określonej sytuacji.
W innym miejscu swojej książeczki autor mówi bowiem o „kładzeniu” przed Bogiem – w sensie: poczuciu pewnej określonej dyspozycji moralnej, zrozumieniu własnej sytuacji w odniesieniu do Niego.
Ale nie wyklucza to wszystko faktu, że przytoczone
powyżej słowa należy także odczytać jako zachętę,
aby i ciało przybrało taką pozycję, jaka jest zazwyczaj znamienna dla momentu agonii. Można więc
odczytywać tu oto zachętę, aby układać się jakby
w łożu śmierci, odegrać – jak rolę w teatrze – moment własnej agonii. W tym teatrze osoba wykonująca ćwiczenie jest jednocześnie jedynym aktorem
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i jedynym widzem – na ziemi. Bo trzeba tu dodać,
że sam autor owego scenariusza, ks. Drużbicki,
został zapamiętany z identycznej praktyki. O. Jaroszewicz podawał, że poznański jezuita „do śmierci
najmniej trzy razy się co dzień gotował, rano, w południe
i przed snem, którego czasu na łóżku leżąc i jakby
już konając, wszystkich tych aktów z serca dobywał, które pobożni ludzie umierając wzbudzać
w sobie zwykli”. Nie jest wcale wykluczone, że to
nie pamięć naocznych świadków, współdomowników kolegium jezuickiego przechowała taką informację o próbach doskonałego umierania, bo przecież całe działanie toczyć się miało po odprawieniu
wszystkich. Zatem albo ks. Kasper zwierzał się
szczegółowo ze swoich praktyk ascetycznych, albo
– co bardziej prawdopodobne – sam szczegół ćwiczeń na łożu śmierci został mu przypisany przez
pewną idealizację projektu z czytanej przez nas
książeczki. Samo zaś zalecenie zawiera i tę istotną
treść, że uwzględnia w jakimś stopniu doświadczenie ciała. Bierze zatem pod uwagę konkretnego
człowieka, a nie abstrakcyjny model. Zresztą lepiej
jeszcze pojmiemy sposób rozumowania tego autora, gdy przypomnimy sobie, że był kiedyś nauczycielem retoryki. A zauważmy, iż dawne zalecenia
dla mówców nie ograniczały się do spraw języka,
ale uwzględniały udział ciała w przekazywaniu myśli odbiorcom. Poszczególne gesty, szczegółowy
układ całej sylwetki nie były ignorowane, ale starannie trenowane. Podobnie – dokładnie szkolono
najdrobniejsze ruchy, nieraz bardzo skomplikowane podczas przygotowania alumnów do sprawowania Najświętszej Ofiary w liturgii potrydenckiej. Ciało więc było całkiem nieobojętne, wcale nie na
ostatnim miejscu. Choć było to ciało, że można tak
rzec, dobrze ułożone, podporządkowane wyższym
zamierzeniom, gotujące się do uwielbienia.
Doszukiwanie się przez nas teatralności w ćwiczeniach nie jest pozbawione racji. Wiadomo, jak
bardzo jezuici doceniali wartość przedstawień
w wywoływaniu bogatych przeżyć duchowych.
W prowadzonych przez siebie szkołach – również
dotyczy to Poznania – przygotowywali spektakle
ściśle włączone w proces formacji uczniów. Nawet
w Ćwiczeniach duchownych, co spostrzeżono już
kiedyś, sposób podejścia do proponowanych czynności adepta przypomina myślenie o tworzeniu
spektaklu i jego oglądaniu.
Zresztą stawianie wiernego w rozmaitych zaskakujących na pozór sytuacjach, silnie oddziaływających, było powszechnie stosowanym przez
jezuitów środkiem angażującym. Sama architektura
i wyposażenie kościołów wznoszonych przez ten
zakon w XVI, XVII czy XVIII w. dobitnie o tym
świadczy. Trzeba jednak też powiedzieć, że nie jest
to ani wynalazek jezuitów, ani produkt ich epoki,
gdyż w rozmaity sposób był obecny od niepamięt-
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nych czasów w rytualnych czy innych religijnych
praktykach, i to jeszcze na długo przed chrześcijaństwem. Inscenizację znała tak kultura żydowska,
jak i kulty pogańskie. Człowiek baroku potrafił silnie
odczuwać teatralność, umiał też ją tworzyć. Ale teatralność Ćwiczeń duchownych czy Nauki o przygotowaniu jest zgoła inna. Ówczesna kultura najczęściej do widowiska potrzebowała publiczności,
audytorium. Nie sposób chyba przedstawić sobie
wystawnego sarmackiego pogrzebu, bogatego
w dekorację, rekwizyty, gesty – bez widzów. Tu zaś
widzami, dla których się występuje, działa, są Bóg
i Jego święci.
Wielce pouczający przykład wszechstronnego
działania, wciągnięcia w akcję stanowi poznańska
fara, czyli dawny kościół jezuitów. Na samą tematykę śmierci naprowadza co najmniej kilka znaczących obiektów tej świątyni, wprawdzie wykonanych
długo po pochowaniu w jej podziemiach ks. Kaspra
Drużbickiego. Lecz pamiętajmy, że jego to właśnie
uważa się za ideowego projektodawcę tego kościoła. Niektóre ze wspomnianych obiektów czynią to
zresztą w sposób tak dyskretny, że mogą uchodzić
uwadze. Do tych dyskretnych należy obraz z głównego ołtarza. Namalowany przez jednego z najwybitniejszych polskich artystów pędzla i palety
z XVIII w., Szymona Czechowicza, ukazuje słynną
scenę z życia św. Stanisława Biskupa, mianowicie
wskrzeszenie Piotra – zwane przeważnie wskrzeszeniem Piotrowina.
Jak podaje w Żywotach świętych Pańskich ks.
Skarga, „Piotrowin” to nazwa wsi. Jej właściciel,
noszący imię „Piotr”, sprzedał ją biskupowi Stanisławowi. Królewska intryga spowodowała, że nabywcę oskarżono o bezprawne dysponowanie tą
własnością i stawiono przed trybunałem. Biskup
zaprzeczył swej winie i zapowiedział, że za trzy dni
przedstawi świadka potwierdzającego jego wersję
wydarzeń. Po takim czasie intensywnej modlitwy
przebłagalnej święty wskrzesił Piotra, przywołał go
z grobu do życia, aby dał świadectwo prawdzie.
Wskrzeszony, po spełnieniu swego zadania przed
sądem, zdeklarował chęć powrotu do grobu, gdyż
wolał jak najszybciej doczekać się końca kar
czyśćcowych niż narażać się na ziemi na możliwość dalszego popełniania grzechów.
Wskrzeszonego z tej opowieści zazwyczaj nazywają Piotrowinem. Słuszność, poprawność jakiego właśnie mianowania podlega ocenie językoznawców. Ale jeśli weźmie się pod uwagę zwyczaje
polszczyzny, to wydaje się, iż bardziej prawdopodobne jest stosowanie tego rzeczownika do miejscowości, a nie do osoby, tak właśnie jak to jest
u ks. Skargi.
Kompozycja malarska z głównego ołtarza ukazuje ten epizod, gdy ożywiony Piotr wyszedł już
z grobu. Jego ruchy są jeszcze skrępowane opadającym białym całunem, ale już prowadzi rozmowę
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z biskupem, któremu towarzyszy przepiękny orszak
w kontuszach (czyli strojach współczesnych malarzowi, a nie świętemu, ale wtedy w sztuce o realizm
detali zamierzchłych epok jeszcze nie dbano).
Najciekawsze jest samo ukazanie postaci
przez malarza. Oto bowiem na pierwszym planie
widzimy otwarty grób, usadowionego nad nim
wskrzeszonego Piotra, a naprzeciw tej postaci –
św. Stanisława oraz asystującego mu diakona,
a dalej szlachtę polską. Wszyscy oto przybyli
z procesją do tego grobu Piotra. Szymon Czechowicz miał skłonność do zaznaczania relacji przestrzennych przez odpowiednie skracanie lub wydłużanie sylwetek ludzi lub aniołów w obrazach
przeznaczonych do ekspozycji w ołtarzach, chodziło mu o uprawdopodobnienie oglądania obiektów
umieszczonych powyżej widza. W wypadku wizerunku z poznańskiej fary postąpił podobnie, co
wprowadza wrażenie przestrzeni wypełnionej zróżnicowanymi odległościami od oka obserwatora.
Mimo to wydłużenie sylwetki diakona – wobec
„normalnych” proporcji postaci na dalszych planach
– daje poczucie, jakbyśmy wszystko oglądali nie
tyle z dłuższego dystansu, ale tak jakby tuż spod
jego stóp. To wrażenie nieodparcie narasta, im bliżej obrazu się znajdujemy. Ale wtedy uświadamiamy sobie, że nasze spojrzenie na całą scenę cudu
pada z czeluści dopiero co rozkopanego grobu, że
my sami jesteśmy w tej ziemi, z której cudownie
powstał Piotr. Czy artyście zależało na szoku?
Wiersze i malarstwo z czasów baroku przeobficie oraz na rozmaite sposoby skupiały uwagę na
śmierci. Nierzadko było to nawet szokowanie ohydą, obrazami gnicia, truchła. Artyści nie szczędzili
mocnych wrażeń. To dziecko w kołysce postrzegano jako niemal tożsame z trupem, jako że krótkość
życia zacierała różnicę między becikiem a śmiertelną koszulą. To znowu wszelki urok ciała wytykano jako złudny, zakrywający tylko nieustanny, niepowstrzymany rozkład przed krótkowzrocznością
nierozumnie zauroczonych. Nie brakowało skojarzeń z erotyką, którą kompromitowano marnością
wszystkiego co tylko doczesne. Nie pora teraz, aby
dłużej się zastanowić, ile w tym wszystkim było
stawienia nad wszystko pobożności, a ile zaś
pysznej pogardy dla dóbr stworzonych, która niekoniecznie wynikała z przesłania doktryny głoszonej przez Kościół, bo już prędzej – ze strachu przed
życiem, lęku w istocie manichejskiego. Wydawać
by się mogło, że wobec popularności takich upodobań Szymon Czechowicz miał akurat sposobną
okazję, aby przedstawić Piotra pod postacią ciała w
dalekim rozkładzie. Opowieść zawarta u ks. Skargi
daje po temu powód. Żywotopis informuje przecież,
że ciało wskrzeszonego było „prawie spróchniałe”,
gdy uczestnicy uroczystej procesji otworzyli grób.
Ale pisze też, że na skutek modlitw oraz zachęty
świętego biskupa Piotr się „porwał z ciałem zupeł-
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nym”, a potem w takiej już kondycji trafił przed trybunał, by spełnić powinność świadka.
Zresztą wierny nawiedzający obecną farę spotyka się z obiema sytuacjami. Mianowicie po lewej
stronie głównego ołtarza umieszczono, i to prawie
ćwierć wieku wcześniej niż obraz Szymona Czechowicza, piękny posąg ukazujący postaci św. Stanisława i u jego stóp - Piotra. W tym wyobrażeniu
akurat wskrzeszony wygląda na swe trzy lata spędzone w grobie, jest bardziej szkieletem niż ludzkim ciałem, jest właśnie „prawie spróchniały”. Tymczasem Szymon Czechowicz nie epatuje taką makabrą. Piotr na jego obrazie dysponuje już korpusem zdrowego człowieka. A więc ci wierni, którzy
oglądają tę scenę, ściślej – patrzą na nią z dołu,
tym bardziej nie mają powodu porównywać swojej
kondycji z truchłem. Artyście raczej nie chodziło
o przerażenie stanem towarzyszącym śmierci. Ponad strach przed jej symptomami ważniejsza się
stawała gotowość na wezwanie Kościoła, dyspozycyjność wobec kapłana Chrystusowego, wobec następcy apostoła. Taka interpretacja malarza artysty
stawia wszystkich – obecnych w kościele wiernych
oglądających obraz oraz tych, którzy tak jak Piotr,
już pomarli – wobec obowiązku aktywności w obcowaniu świętych, we wspólnocie zmarłych i żywych. W żywej naoczności daje też do zrozumienia, że śmierć nie może być końcem, kresem dla
ludzkich dążeń.
Rzeźba ukazująca św. Stanisława powstała
ponad sześć dziesięcioleci po śmierci ks. Drużbickiego, a obraz – jeszcze dalszych dwadzieścia lat
później. Nie wiadomo, w jakim stopniu obaj artyści,
rzeźbiarz i malarz znali myśl jezuity pochowanego
w krypcie tej świątyni, choć przecież jego mir trwał
tu długo. Zresztą wyobrażenie postaci Piotra, które
wiernie wobec schematu ukazywania tematu św.
Stanisława urzeczywistnili ci artyści, także – wiernie wobec danych z jego żywota, nasuwa na myśl
kondycję człowieka już umarłego. Drużbicki rozważa natomiast położenie kogoś, kogo dopiero spotka
śmierć, kogoś biologicznie przynajmniej na pograniczu życia doczesnego. Jednak i w zamyśle tematu towarzyszącym malarzowi, i w tyleż dziesięcioleci wcześniejszych rozważaniach poznańskiego jezuity można odnaleźć oddziaływanie tej samej duchowości ufundowanej przez św. Ignacego Loyolę.
Pora przy tej okazji przypomnieć, że przekonania o tym, co się dzieje z człowiekiem po jego
śmierci doczesnej, kształtowały się w świadomości
autorów biblijnych przez długie wieki. Jeszcze
u proroka Izajasza czy w Psalmach znajdziemy
stwierdzenia, które nie pozwalają, by można było
przypuścić sytuację, o jakiej opowiada legenda
o św. Stanisławie, a wręcz przeciwnie.
Prorok Izajasz zapisuje epizod, w którym sam
uczestniczył, dotyczący ciężkiej choroby króla Ezechiasza. Monarcha mianowicie popadł wtedy
w rozpacz z lęku o swe życie. Prorok – za Bożym
natchnieniem – uleczył Ezechiasza, zalecając na
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ranę kompres z fig. Judejski władca, wołając o wybawienie z niebezpieczeństwa, stosował następujące argumenty:
Albowiem nie piekło wyznawać Ci będzie,
ani śmierć chwalić Cię będzie,
nie będą czekać, którzy w dół wstępują, prawdy Twojej.
Żywy, żywy, ten Ci wyznawać będzie,
jako i ja dzisiaj:
ociec synom będzie opowiadał prawdę Twoję.
(Iz 38, 18-19)

Podobną myśl przekazuje Psalmista:
Izali umarłym cuda czynić będziesz,
abo lekarze wskrzeszą, i wyznawać Ci będą?
Izali kto w grobie będzie
opowiadał miłosierdzie Twoje
i prawdę Twoję w zginieniu?
Izali poznane będą w ciemnościach
cuda Twoje,
a sprawiedliwość Twoją
w ziemi zapamiętania?
(Ps 89/88, 11-13)

Grób jest w tym poetyckim języku nazywany
„zginieniem”, „ciemnościami” i „ziemią zapomnienia”. W mowie tych starotestamentowych autorów
natchnionych „śmierć” może mieć różne znaczenia,
nie tylko dotyczyć ciała. Tak zresztą jak w stwierdzeniu Pana Jezusa „dopuść umarłym grześć
umarłe swoje” (Mt 10, 8). Ale Izajaszowi i Psalmiście przede wszystkim chodzi o śmierć doczesną,
którą pojmują jako postawienie człowieka poza
wszelkimi granicami życia, toteż uważają, że tylko
żywi – czyli wyposażeni w żywe ciało – mogą
chwalić swego Stwórcę. Bo myśl autorów biblijnych
dojrzewa powoli dopiero do wyrażenia rzeczy jakże
trudnych do spokojnego pojęcia. Długą drogę musi
jeszcze przejść świadectwo głosicieli Jedynego
Boga, by z całym przekonaniem wyznawać, jak św.
Paweł: „pewienem, iż ani śmierć, ani żywot [...] nie
będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która
jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym” (Rz 8, 33).
Tak samo i śmierć Piotra z legendy o św. Stanisławie nie odłączyła go od tej miłości, a więcej: w trzy
lata po zgonie, wezwany mógł na tę miłość odpowiedzieć świadectwem prawdy.
Duchowość św. Ignacego doceniła „oglądanie
okiem wyobraźni miejsca materialnego”, aby wywoływać odpowiednie stany duszy sprzyjające kontemplacji pobożnych treści (Ćwiczenia duchowne,
p.47). Tę wyobraźnię z pewnością pobudza obraz
z głównego ołtarza poznańskiej fary. Widz już od
samego malarza otrzymuje perspektywę patrzenia
z głębi mogiły, być może, aby tym bardziej doświadczyć, jakże otwiera się przed nim wspaniała
droga, bo na ucztę miłości Bożej, do świątyni nieba, do świętowania w wieczności. Jej przedsmak
budzi – ukazana przez artystę – wizja otwartego
nieba, z którego, jak to bywa w barokowym malarstwie, już przybywają Pańscy posłańcy, aniołowie.
Przecież radość aniołów jest zapowiedziana z po-
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wodu nawet „jednego grzesznika pokutę czyniącego” (Łk 15, 10).
Ćwiczenia duchowne założyciela Zakonu Jezuitów także wskazują możliwość wyobrażenia sobie
siebie samego w skrajnym położeniu. Np. przy medytowaniu o zasadach jałmużny św. Ignacy zaleca:
„Chcę rozważyć, jakbym już był w godzinie śmierci”
(p. 340); „rozważyć, jakbym się znalazł w dniu sądu
Bożego” (p.341). Nie dziwi zatem wyobrażeniowy
element w programie proponowanym przez Drużbickiego. Łoże – choć śmierci, jednak zawsze to
łoże – do którego ćwiczący ma się przymierzać, nie
jest w poradniku jezuity jedynie sprzętem domowym,
do jakiego każdy jest przyzwyczajony. W miarę czytania książeczki uświadamiamy sobie, jak ono się
przeobraża z wygodnego (lub nie) mebla w pełną
mistycznej niemalże treści sytuację duchową. Oto na
dowód 10 rozmyślanie:
Chcę umrzeć w gniazdeczku moim, jako Job św.
mówił: Gniazdo moje to jest:
1. Bóg mój.
2. Najsłodsza wola Boga mojego i zadowolenie ukochanego serca Jego.
3. Łaski Bożej macierzyńskie prawie piersi, którymi
mię Bóg ustawicznie karmił i karmi.
4. Bezdenne miłosierdzie Boże.
5. Rany drogie Pana Jezusa mojego, osobliwie rana
serca Jego najdroższego [...].

Dzisiejszy mniej oczytany z dawnymi tekstami
odbiorca potrzebuje w tym momencie maleńkiej
wskazówki dotyczącej zastosowanych przez Drużbickiego obrazów alegorycznych. Otóż motyw karmiącej piersiami niewiasty oznacza tutaj życiodajne
działanie Matki Eklezji, czyli sakramentalne i słowem Bożym przekazywane nadprzyrodzone dary
rozdzielane przez Kościół. Ale wróćmy do samego
przedstawienia człowieka. Otóż tak jak powyżej
ukazany – nie znajduje się tyle w położeniu spokojnego dystansu, rozwagi i równowagi dorosłej osoby
(a takiego kogoś starano się wykształcić w pogańskiej kulturze Greków i Rzymian). Jest raczej jak
pisklę i dziecko, jak umysły płoche, zdane na opiekunów, ale też jak posłuszny wychowanek, który
dba o to, by wola ochmistrza była jak najstaranniej
spełniona, i jak zakochany, gdy chce ukontentowania „ukochanego serca”. Mowa tu o sercu – jak pamiętamy – nie jest to bez przyczyny, skoro ks. Kasper Drużbicki był twórcą, założycielem tego nurtu
pobożności opartego na głębokiej czci do Serca
Jezusowego i Serca Maryi.
Pamiętajmy przy tej okazji, że w księgach Objawienia Bożego tak Starego, jak i Nowego Przymierza wyraz „serce” oznacza wszelkie władze duchowe człowieka, umysł zaś przede wszystkim (pisze św. Łukasz o Najświętszej Dziewicy, że niezwykłe słowa swego Dziecka „zachowała w sercu
swym” – Łk 2, 51). Emocje natomiast łączono z żółcią czy wątrobą. „Serce płonie” wprawdzie – według
słów Ewangelisty – uczniom, gdy znaleźli się w to-
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warzystwie swego zmartwychwstałego Mistrza, mimo że nie rozpoznali Go od razu (Łk 24, 32). Jednak ten organ ciała niemal na wyłączność przydzielono afektom już później. I oczywiście Kasper Drużbicki posługuje się takim późniejszym wyobrażeniem. Nie bez znaczenia są zasługi bł. Henryka
Suzona dla zbiorowej wyobraźni chrześcijan. Ten
średniowieczny mistyk dominikański wyniósł sprawę
zaangażowania uczuć na wyżyny subtelności. Sugestywnie zapisał bogactwo odcieni przeżywania
(właśnie przeżywania) miłości, jaką żywił do Boga
czczonego przez siebie pod wezwaniem Mądrości
Przedwiecznej. Późniejsze wieki także wniosły tu
swoje przemyślenia, znacząco urozmaicając psychologiczne aspekty wiary. Pamiętajmy, iż kultura
europejska dopiero na etapie trubadurów wypracowała ekspresję szerokiej gamy aspektów miłości
(jeśli chodzi o temat erotyczny). Wprawdzie te środki wyrazu szybko stały się na tyle konwencjonalne,
że banalne i obecne nawet w literaturze słabszej
próby dla mniej elitarnego odbiorcy. Ale pamiętajmy
i o tym, że gdyby św. Teresa z Avili jako dziewczyna
nie naczytała się takich wzruszających romansideł,
może nie miałaby tej poruszającej wyobraźni i wrażliwości, by znaleźć tak żywy, namiętny język dla
oddania udręk i radości związanych z kontemplacją
obecności Boskiego Oblubieńca w sanktuarium jej
duszy.
A zatem afekty w tradycjach chrześcijańskiego
Zachodu nabrały stopniowo większego znaczenia
już w duchowości średniowiecza. W dobie renesansu znalazły uznanie w kręgu Towarzystwa Jezusowego. To właśnie jeden z pisarzy przyświecających
myśli naszego autora, ks. Diego Alvarez de Paz,
przedstawił koncepcję i wzór tzw. modlitwy afektywnej, gdzie nie tylko umysł – jak od wieków przyjmowano – ale również uczucia stają się zasadniczym
siedliskiem doświadczenia mistycznego. A to z kolei
pojmował jako przebiegające w piętnastu stopniach.
Sam Kasper Drużbicki wykazywał podobne zamiłowanie jak jego wspomniany właśnie mistrz. Dobrym przykładem mogłoby być jego dzieło Jesus
passus (wydane po raz pierwszy w Lublinie w 1652
r. i wielokrotnie wznawiane), gdzie ukazuje dwadzieścia stopni doskonałości odpowiadających tyluż
szczeblom mistycznej drabiny Męki i Śmierci – na
wzór drabiny Jakubowej. W Przemysłach zysku
duchownego albo Naukach do prędkiego w drodze
Bożej postępku ósmy właśnie „przemysł” to „gorącość ducha”. Na czymże zatem ona polega? Otóż
na „ochocie, staraniu pilnym i przyłożeniu umysłu
rozumu, woli do sprawy, którą odprawujemy”. Choć
bywa różna – zdaniem naszego jezuity – owa „gorącość”. Jedna bowiem „wewnętrzna i szczeroduchowa”, druga „powierzchowna”, czyli zmysłowa.
Obie mogą występować razem, obie więc wywołują
objawy całkiem podobne.
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Syndromy uczuciowego zaabsorbowania Drużbicki przedstawia z dużą dokładnością. I opis, jakby
choroby, który w Przemysłach roztacza, okazuje się
nie tylko dalece naturalistyczny. Wnosi przecież do
samego wizerunku naszego autora rys wielce sympatyczny. Niechybnie przekonujemy się oto, że ten
człowiek, który uwielbiał układać wszystko w abstrakcyjne, numerycznie porządkowane schematy,
który życie próbował poddawać niemożliwym wręcz
harmonogramom, że nie sposób nie zauważyć
i złośliwie pewnej analogii do ściśle projektowanych
terminarzy dzisiejszych biegaczy z wyścigu szczurów, który postrzegał świat, konfrontując go ze swą
rozległą wiedzą książkową raczej niż bogactwem
zebranego doświadczenia osobistego, otóż że ten
człowiek potrafił wyobrazić sobie całkiem dobrze,
cóż to jest takiego być pod wpływem gorącego
uczucia. Nieważne czy obraz zaczerpnął z innych
książek – jeśli tak, to trzeba uznać jego umiejętność
oceny realizmu charakterystyki. Nieważne, czy opisał stan jemu samemu nadto znajomy. Przecież
kiedyś uczył retoryki, a w niej afektom – ich podziałowi oraz sposobom dobrze unaoczniającego opowiadania o nich poświęcano sporo miejsca. Opis
natomiast wywiera wrażenie, jakby pochodził z szalonego romansu. Otóż „gorącości powierzchownej”
doznajemy:
czując rozgorzenie serca, żył i piersi rozciągnienie i
nadęcie, które z miejsc swoich jakieś poruszenie, głowy
nadymanie i zapalenie, za tym miłe i smaczne łzy z oczu
płyną, często gorące z serca wyrywa się wzdychanie,
wdzięczne ciała osłabienie i zmysłów powierzchownych
jakoby zachowanie i jakieś ustanie pochodzi.

Owa „gorącość” może być współkomponentem
prawdziwej „gorącości ducha”, choć rzekomo nieraz
obie występują z osobna. Przy czym ta pierwsza –
ostrzega nasz jezuita – zdarza się i ludziom brnącym w grzechy, i komuś kto po prostu się upił. Druga zaś zapala nas do rozwijania z namiętnym zaangażowaniem łask wylewanych przez Boga. Rozważania o źródłach i typach emocjonalnego poruszenia są charakterystyczne dla myśli neoplatońskiej
XVI i XVII stulecia. Tak samo – zauważmy dla przykładu – roztrząsano wtedy sprawę nadprzyrodzonego lub tylko z zaburzeń fizjologicznych pochodzącego szału ogarniającego człowieka w stanie poetyckiego natchnienia.
„Gorącości ducha” potrzeba również – czytamy
w Nauce – w przygotowaniu się do śmierci, a mianowicie w ćwiczeniach temu służących zalecanych
w każdym czasie. To stan szczególnego Bożego
upodobania, gdyż „milszy jest Bogu człowiek niedoskonały, aniżeli oziębły, choć doskonały: bo gorącość niedoskonałość pokrywa, pożera, trawi i gładzi: a oziębłość i samą doskonałość niewdzięczną
Bogu czyni”. Upodobanie znalezione w oczach Pana, o którym twierdzi Drużbicki, znajduje zresztą
silny dowód w słowach samego Objawienia.
W Apokalipsie Syn Człowieczy zarzuca bowiem
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Kościołowi w Laodycei, że jest „letni i ani zimny, ani
gorący” (Ap 3, 16), czyli gnuśny – a nie obojętny czy
zaangażowany.
Zaangażowanie uczuć ćwiczącego się lub właśnie umierającego ma się skupiać przede wszystkim na osobie Pana Jezusa konającego na krzyżu.
Za podstawową pomoc w tym skupieniu św. Robert
Bellarmin uznawał medytację o ostatnich słowach
Chrystusa na Golgocie, czyli w istocie rozważanie
tekstu Pisma Świętego. W Nauce o przygotowaniu
Drużbickiego nie brak też między innymi wielu wersetów z Biblii, podanych jako słowa do odmawiania.
Ich formę autor określa jako „westchnienia serdeczne” oraz jako „affekty do Pana Jezusa konającego”.
Jedne i drugie (składają się na nie również pozabiblijne teksty) są zalecane głównie osobom już złożonym wielkim cierpieniem, gdy nie mają dostatecznych sił, by odprawiać dłuższe praktyki pobożne
zbyt forsujące ciało. A że jak już wiemy, autor postrzega człowieka wszechstronnie, nie tylko w zakresie tyczącym się duszy i intelektu, zaleca, by
w tych pobożnych działaniach wspomagać się zmysłem wzroku. Zgodnie z tradycją chrześcijańskiej
modlitwy – która wypraktykowała, aby w ostatnich
chwilach życia dzierżyć w ręce krucyfiks i nań spoglądać. To właśnie zaleca Drużbicki, „obraz Pana
Jezusa umierającego przed oczyma mieć i w ręku
piastować”.
Dzisiejsza pobożność chrześcijańskiego Zachodu z wielkim dystansem traktuje posługiwanie
się wizerunkami. Ich liczebność, tak charakterystyczna dla dawnych świątyń katolickich czy domów
wyznawców, we współczesnym życiu religijnym
bywa nierzadko traktowana jako coś bardzo staroświeckiego lub jako coś specyficznego dla czułostkowej wrażliwości przypisywanej ludziom prostym
i nieuczonym. Na tym przekonaniu ciąży zapewne
swego rodzaju przesąd, który utożsamia obrazy
i figury ze zjawiskiem Bibliae pauperum, ilustracji
z historii świętej dla prostaczków. Strach przed obrazem świętym przejawiany przez niektórych katolików po Soborze Watykańskim II, zupełnie nieuzasadniony literą jego dokumentów, prowadzi do ogołocenia wizualnej przestrzeni wielu świątyń i mieszkań. Łączy się on czasem z naiwnym przekonaniem, że jest niemal niemożliwe, by pobożne wizerunki wzniosły się nad poziom kiczu i brzydoty,
a przecież rzadko kto może sięgnąć po dzieła warte
ustawienia w muzeum. Do tego jeszcze się dołącza
skrajne uintymnienie postaw religijnych, przejawiające się i w tym, by człowieka nie demaskowała
nawet jego najprywatniejsza przestrzeń.
Tymczasem przez wieki tzw. święte obrazy oraz
krzyże to nie tylko oraz nie przede wszystkim Biblia
pauperum. Nie tylko na Wschodzie, ale również na
Zachodzie ich rola była daleko bardziej zasadnicza
niż tylko opowiedzieć, tylko unaocznić. Autor tak
wyrafinowany intelektualnie, a przy tym wrażliwy na
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subtelności sztuki, jakim był niewątpliwie bł. Henryk
Suzo, podał w Życiu, jak to w nieuczęszczanej
przez nikogo innego kaplicy, w której samotnie się
modlił, poumieszczał malowidła i teksty sentencji,
by je kontemplować jako „duchowe obrazy”. O pożytkach wynikających z oglądania dewocyjnych
wyobrażeń nie zapomniał także Wawrzyniec Scupoli. W Walce duchownej poleca, by każdą dobrą
myśl, jaka rodzi się w naszym umyśle, odnajdywać
jako zsyłaną przez Boga i ku Niemu ją obracać. Tak
oto biblijne wersety czytać należy, jakby On wprost
do nas mówił, a nie książka. Patrzenie na wizerunek
Maryi może łatwiej prowadzić do aktów dziękczynienia i rozpamiętywania Jej przywilejów w dziele
Zbawienia oraz niezastąpionego wstawiennictwa.
Wyobrażenia świętych sugerują czerpanie przykładów z życia tych osób. Szczególne zaś miejsce,
uprzywilejowane wespół ze słowem Bożym, ma dla
Scupolego krzyż, gdyż patrzenie nań powinno
uświadamiać, „że jest chorągwią wojska, któregoś
[jest] żołnierzem, że gdy go odstąpisz, wpadniesz w
ręce okrutnych nieprzyjaciół, a gdy za nim iść będziesz, dojdziesz do Nieba ze zdobyczą chwalebną
i wielką”. Oczywiście, chodzi o zdobycze wywalczone przez samego Zbawiciela, w których my możemy
od Niego wysłużyć czy wybłagać swój udział. Taka
myśl o roli krzyża od wieków towarzyszyła chrześcijanom, ks. Kasper Drużbicki dzielił ją żarliwie, a jeszcze pogłębiał własnymi treściami.
Skoro „od zawsze” znano rolę praktyki modlitewnej związanej z adorowaniem krzyża, nic przeto
dziwnego, iż dbano, aby tym bardziej, i to zupełnie
dosłownie, trzymać się go w świadomej chwili konania. Jednak najprawdopodobniej u progu XVII w. taki
pobożny gest nie był jeszcze rozpowszechniony.
Niektórzy znawcy uważają, że znalazł szersze zastosowanie wśród wiernych dopiero pod koniec
owego stulecia, gdy mianowicie częściej zalecano
im kontemplowanie Męki Pańskiej jako formę pobożności właściwą na łożu śmierci. Oczywiście ideę
i przykłady podobnego zachowania znano dużo
wcześniej. Natomiast jakże powszechny był to później zwyczaj, świadczyć będą wkrótce przeliczne
teksty i obrazy ukazujące chwilę śmierci. No i w czasach naszego jezuity także już krążyły podobne wyobrażenia między wiernymi. Był dostępny chociażby
żywot świętego (a wtedy – błogosławionego) Alojzego Ludwika Gonzagi spisany przez jego współbrata z Towarzystwa Jezusowego, Wirgiliusza Ceparego, szczegółowo przedstawiający ostatnie dni
życia tego młodzieniaszka. Ów bohaterski chłopak
nie oszczędzał siebie w posługach niesionych potrzebującym ich ludziom podczas epidemii w Rzymie, aż sam uległ infekcji w szpitalu, gdzie się
udzielał. Kilkadziesiąt godzin przed śmiercią – jak
opowiada hagiograf – wziął w ręce krzyż i nie wypuszczał go już do ostatniej chwili. Drużbicki w Nauce odnotowuje podobny gest przy okazji wspomi-
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nania św. Stanisława Kostki (ówcześnie także dopiero uznawanego w Kościele za błogosławionego).
Polskiego młodzieniaszka-jezuitę autor wymienia
pośród ludzi traktowanych jako dogodne wzorce do
naśladowania przez ćwiczących się w umieraniu
i rzeczywiście umierających.

Alegoria wniebowzięcia św. Stanisława Kostki
wieńcząca główny ołtarz w poznańskiej farze
Fot. seerene, http://obiezyswiat.org

Obaj ci święci Towarzystwa Jezusowego będą
zresztą kanonizowani tego samego dnia w 1726 r.,
a w Polsce ich kult często będzie łączony. We farze
w dwie dekady później powstanie rzeźba ukazująca
moment śmierci św. Alojzego. Są to już czasy nieco
odległe od działalności ks. Kaspra Drużbickiego.
Lecz wspomnienie figury wyobrażającej ostatnie
chwile młodzieńca nie jest w tym miejscu przypadkowe, skoro upieramy się, iż poznańska świątynia
kultywowała duchowość jej ideowego projektodawcy.
Jako się rzekło, gest dzierżenia krzyża przez
konającego stał się przez wieki często praktykowany, zadomowił się w wyobrażeniach malarskich
i rzeźbiarskich. Stał się dla widza dodatkową informacją. Jeśli zatem przedstawiona postać znajduje
się w pozycji leżącej i trzyma krucyfiks, nieraz uniesiony prostopadle do piersi, nie ma wątpliwości, że
autorowi chodzi o moment śmierci, a nie o ukazanie
chorego czy już umarłego. Dla Polaków wędrujących po Rzymie ma swoją sentymentalną wymowę
rzeźba dłuta Pierre`a Legrosa ukazująca św. Stanisława Kostkę, umieszczona w tej samej celi klasztornej, w której on niegdyś powierzył swego ducha
Bogu. Chłopak unosi w palcach pokaźny krzyż do
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różańca. Niechybnie ma to być jeden z ostatnich
jego ruchów, gdyż głowa opada już w sposób charakterystyczny dla agonii.
W obecnej farze poznańskiej zaś, w tej samej
nawie, w której umieszczono epitafium Kaspra
Drużbickiego, w pierwszej od wejścia kaplicy stoi
ołtarz właśnie dedykowany kultowi św. Alojzego.
Między blatem mensy ołtarzowej a obrazem ukazującym młodzieńca wykonano w ścianie podłużną
wnękę (teraz zakrywa ją obraz św. Judy Tadeusza).
W niej z kolei widzimy postać Gonzagi, przyodzianego w zakonną sutannę, leżącego już na łożu
śmierci. Chłopak intensywnie wpatruje się w pasyjkę sporej wielkości krzyża trzymanego przed sobą.
Posążek wykonał najprawdopodobniej Jan Weydlich, ten sam, który wyrzeźbił wspominaną wcześniej Maryję Niepokalaną. Na pewno nie osiągnął
w tej kompozycji poziomu arcydzieła. Jednak samo
ujęcie tematu może wywołać głębokie wzruszenie,
właśnie – poruszyć afekty. Tym bardziej że postać
świętego, jeszcze żywego, ale już umierającego
umieszczono w sposób, który przypomina przedstawienie Pana Jezusa w grobie, wystawiane
w polskich kościołach w Wielki Piątek. Artysta ewidentnie każe kojarzyć śmierć wyznawcy ze Śmiercią i Paschą. Choć w samym rozwiązaniu obu tematów – hagiograficznego i chrystologicznego – zachodzi też znaczna różnica. Otóż w tych dawnych
kościołach, które dysponowały Grobem Pańskim na
stałe wybudowanym przez architektów, postać
zmarłego Pana Jezusa znajdowała się w samej
mensie ołtarza, a nie ponad nią. Natomiast jeśli
chodzi o umieszczanie relikwii ciała świętych, to np.
w kościołach Rzymu umieszczano je tak jak figurę
Zbawiciela w grobie lub tuż ponad ołtarzem (jak
u nas św. Wojciecha czy św. Stanisława Biskupa).
Do tego drugiego typu usytuowania, w nieco odmiennej wersji, częściej stosowanej (tzn. nie w formie konfesji), nawiązuje lokalizacja poznańskiej
rzeźby św. Alojzego, jak i wnęka z relikwiami
w przeciwległej kaplicy św. Rozalii (obecnie Matki
Boskiej Częstochowskiej), a niesie to określone
treści symboliczne. Albowiem ołtarz oznacza Kalwarię i Chrystusa – „kamień odrzucony przez budowniczych”, który stał się związaniem węgła (Mt 21,
42). Wierni zaś, szczególniej – święci, są kolejnymi
„cegiełkami” mistycznej budowli, ich byt zaś cały
wspiera się na owym Kamieniu Węgielnym. Sama
interpretacja śmierci Gonzagi przez rzeźbiarza zdaje się mocno bliska tym wątkom chrystologii, które
są pięknie rozwijane przez Drużbickiego. Uważne
przyglądanie się wnętrzu poznańskiej fary pokazuje,
jakże bardzo wyrasta ono z rdzenia tej duchowości,
którą tworzył nasz jezuita. Do rzeźby św. Alojzego
świetnie pasują jako komentarz niejedne słowa
z Nauki o przygotowaniu. Wybierzmy dwa spośród
tzw. „affektów”, proponowanych już nie tyle osobom

39

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
przygotowującym się do umierania, ale je właśnie
przeżywającym.
Affekt trzeci
Panie mój, Najsłodszy Jezu, na krzyżu w niezmiernych boleściach dla mnie konający i umierający; momentowi śmierci i skonania Twego najdroższego moment konania i śmierci mojej pokornie polecam i ofiaruję, i jednoczę: aby moje skonanie od Twego poświęconym i zapieczętowanym było.
Affekt szósty
Panie mój, Najsłodszy Jezu, na krzyżu w niezmiernych boleściach dla mnie konający, nie w czym innym
nadziei zbawienia mego, ani żyjąc, ani też umierając nie
pokładam, ani też pokładać nie chcę, tylko w przenajdroższych ranach Twoich, i w przenajświętszym konaniu
i umieraniu Twoim, któremeś wszystkiego zbawienia
mego dokonał. Niechże mój Jezu, śmierć Twoja wiecznym żywotem moim będzie.

Zwraca uwagę nieco nachalny zabieg rzeźbiarza interpretującego śmierć św. Alojzego. Mianowicie mimo że postaci z figur ustawionych na ołtarzach całej nawy można uznać za naturalnej wielkości, to młodzieniaszek w niszy jest maleńki, wielkości dziecka. Można to odczytywać jako natrętne
zaznaczenie zbyt młodego – jak na ludzkie odczucia – wieku śmierci tego chłopaka, choć mówiąc
prawdę – to był już młody mężczyzna. Ale o wiele
bardziej niż realizm wyobrażenia tej postaci nasuwa się pewna sugestia symbolicznych treści podsuwana przez artystę. Tego znów warto szukać
w naukach ks. Drużbickiego. Cytowaliśmy już nieco
wcześniej z jego „westchnień serdecznych” określenie łoża śmierci jako „gniazdeczka mojego”, co
autor objaśniał przez „łaski Bożej macierzyńskie
prawie piersi”. Znaczy to, że umierający ma siebie
wobec Zbawiciela postrzegać niczym dziecko.
Właśnie jak dziecko w łóżeczku jest przedstawiony
ten święty. A ponieważ usytuowany w niszy, nie
sposób nie wspomnieć i o ptasim gnieździe, które
nieraz możemy zaobserwować w zagłębieniach
ścian. Przez to przychodzą na myśl nie tylko cytowane przez naszego autora słowa Hioba „w gniazdku moim umrę” (Hi 29, 18); ale i echo słów Pańskich: „Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki
i kamienujesz te, którzy są do ciebie posłani: ilekroćem chciał zebrać dziatki twe jako ptak gniazdo
swe pod skrzydła, a nie chciałoś?” (Łk 13, 34).
Święty ukazuje się nam nie jako ci, którzy odrzucili
Chrystusa, ale jako Jego wyznawca, już mieszkaniec Nowej Jeruzalem. Jakby też rzeźbiarz miał
przed oczyma podczas pracy przy wykonaniu statui
chłopaka i te słowa Chrystusowe, że jeśli nie staniemy się jak dzieci – w domyśle: znowu tak szczerego serca jak one i jak my sami kiedyś byliśmy –
to nie trafimy do królestwa niebieskiego (Mt 18, 3).
Wróćmy jednak jeszcze chociaż na chwilę do
afektów tak charakterystycznych dla duchowości
nauczanej przez Drużbickiego. W programie ćwiczeń mają być one środkiem wzbudzającym do-
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skonałość woli. Są też jakąś kulminacją procesu
duchowego dojrzewania, gdyż jako przemyślane
i bardzo osobiste zajmą wiele miejsca w spisanym
przez nas samych testamencie duchowym. To
wszystko znaczy, że jezuita rozsądnie oceniał, iż
nie zawsze w pełni uświadamiane przez nas stany
rzeczy od razu potrafimy ogarnąć precyzyjną myślą, choć nie gubimy przez to ich wagi. Lecz jeśli
już je spisujemy, to ich spontaniczność, może nawet – gwałtowność – jest kontrolowana, staramy
się, by była rozumna. Mimo tak wielkiego udziału
uczucia w działaniach ćwiczącego się, czynnik roztropności i refleksji jest starannie wprowadzany od
początku realizowania całego programu. Rola tego
czynnika zaznacza się już przy opanowywaniu
strachu. Chodzi o strach przed śmiercią.
Roztropność przeciw strachowi – wydaje się
warunkiem pielęgnowania cnoty męstwa. Może się
nawet kojarzyć, nie bez podstaw, ze stoicyzmem.
Tymczasem starożytny stoicyzm do takiego stanu
psychicznego wcale nie podchodził aż tak racjonalnie. Właściwie utożsamiał go z najbardziej poniżającym człowieka tchórzostwem. Antyczni pisarze
uznawali Tantala na mękach za typ kogoś porażonego takimi emocjami. Jeśli chodzi o strach przed
śmiercią, to Kasper Drużbicki nie uważa go za
hańbiący, lecz za najzupełniej naturalny dla człowieka. Co więcej, na pewno dla niejednego Czytelnika będzie to pogląd daleki od stereotypu barokowej wrażliwości, której w rozmaitych popularnych
opracowaniach przypisuje się obsesję tego tematu.
Nasz jezuita pisał, jako
to z przyrodzenia ludzie mają, iż się śmierci boją i
nie mogą ani też nie mają obowiązku tę bojaźń z siebie
wykorzenić; jednak miarkować tę bojaźń potrzeba, aby
nie była ani zbyteczna albo nieporządna, tak jako bywa
w miłośnikach tego świata i żywota ziemskiego, ani też
niepotrzebna, jaką pod [ów] czas mają ludzie skądinąd
bogobojni, ale ciaśniejsze niżeli trzeba sumienie mający
i samych siebie jakąś rozpaczą albo bojaźnią sądów
Bożych i grzechów swoich trwożący.
Bo i wtedy, i dziś chyba warto powtarzać, że nie jest
głupotą obawiać się owoców własnego złoczynienia, ale
mądrość wiary nakazuje polegać „na dobroci najlepszej
onej istoty Boga i na miłosnym sercu Jego”.

Jak uczy Drużbicki, myśleć o przedmiocie swego strachu nie powinni ci, którzy czują go nadmiernie. Jeśli ów stan ducha wynika z niebezpiecznej,
ciężkiej, życiu zagrażającej choroby, to koniecznie
należy się udać po pomoc do lekarza. Trzeba ściśle przestrzegać medycznych zaleceń, a unikać
środków i sytuacji, które przywodzą człowieka o
wszelkie paroksyzmy, a więc zmartwień, gniewu,
uporu, zbytniego przemęczania się, niektórych potraw, ale i – co jednak bardzo ciekawe – także
przeziębień i nadmiernych radości. Dopiero takie
ogarnięcie się w swym stanie psychofizycznym pozwala na roztropne zajęcie się własną śmiercią,
czyli zajęcie się nią po opanowaniu cielesnych
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i duchowych objawów lęku. Dopiero wtedy potrafi
się rozpoznać coś, co Drużbicki nazywa „powabami
śmierci”.
Te „powaby” – to właśnie zespół racjonalnych
argumentów ukazujących człowiekowi pożytki jego
śmiertelności. Drużbicki pod tym względem nie sili
się na specjalną oryginalność. Co więcej, przeważająca liczba podawanych przez niego „powabów”
jest znana od wieków, występowała nie tylko w myśli chrześcijańskiej, ale i pogańskiej. Należała do
stałego repertuaru motywów pocieszania używanych w europejskiej tradycji. Wystarczy wspomnieć
choćby na Treny Jana Kochanowskiego. Drużbicki
w zasadzie w Nauce o przygotowaniu nie wymienia
autorów, z których czerpie w tym zakresie mądrościowe stwierdzenia, wszystkie je jednak łączy
z podstawowym dla siebie motywem bezgranicznej
miłości Boga do człowieka. Z antycznych myślicieli
sporo zbieżności prowadzi do Cycerona, ale to nic
dziwnego, bo ten rzymski retor i filozof zebrał najwięcej cudzych i własnych argumentów pocieszających dla dotkniętych bólem duszy z powodu
śmierci. I Drużbicki, i Rzymianin pojmują więc ciało
człowieka jako więzienie oraz udrękę, z której
wreszcie będzie on wypuszczony. Łaciński retor
sięga w tym wypadku po jeszcze jedno wyobrażenie, mianowicie ojczyzny, „prawdziwego naszego
mieszkania”, do którego wreszcie możemy powrócić (Rozmowy tuskulańskie, I 49). Jakże to dobrze
znane chrześcijanom rozumowanie, stosuje je bowiem św. Paweł w Liście do Filipian, przekonując
odbiorców, by tęsknili do prawdziwego swego
„obywatelstwa” w niebie (Flp 3, 20). Cyceron uczy,
że póki żyjemy, możemy ulegać wszelkiemu złu (I 31;
I 49), co dla Drużbickiego znaczy też upadać
w „grzech i niedoskonałość”. Obaj autorzy widzą
w umieraniu pokorne spełnienie przez człowieka woli
– bogów, Boga (I 49). Jak natchnieni pisarze biblijni
– twórca Księgi Mądrości (2, 23) i św. Jan ( 12, 47),
jak Cyceron (Rozmowy tuskulańskie, I 49), tak samo Drużbicki za podstawową prawdę uznaje, że
jako człowiek jest stworzony do życia wiecznego.
Jakże pięknie w swym niemal przedewangelijnym
przeczuciu, zgłębiając drogę naturalnego poznania,
wyraził się Cyceron:
Albowiem nie ślepy traf, nie przypadek nas stworzył,
ale winniśmy bez wątpienia nasze jestestwo wszechmocności, która ma na pieczy rodzaj ludzki, która nie
dlatego nas stworzyła i życie nam zachowała, żeby kiedy wyczerpiemy wszystkie dolegliwości, pogrążyć nas
po śmierci w przepaść mąk wiecznych. Bądźmy raczej
przekonani, że nam jest przygotowany port i miejsce
ucieczki, do której obyśmy z rozpuszczonymi żaglami
zawinąć mogli. Jeżeli nas przeciwne wiatry odepchną,
musimy jednak choć trochę później, do niego się dostać
(Przeł. E. Rykaczewski. W: Dzieła. T. 7, cz. 1, Poznań
1874).

Autorzy najmłodszych ksiąg Starego Testamentu rozpoznali w pogańskich przeczuciach działania

ROK XXI, NR 3-4 (156-157) 2011.

Opatrzności, działania Stwórcy, w którego wiarę
przekazali im ojcowie. Natomiast św. Jan, jako autor
listów Nowego Testamentu, a potem i mistycy, tacy
jak bł. Henryk Suzo czy św. Teresa Wielka znaleźli
dla tej Opatrzności wyjątkowe i osobiste imiona wysublimowanego języka miłości. Kasper Drużbicki
nienadaremnie przyszedł na świat u schyłku stulecia, w którym hiszpańska doktor Kościoła wyznawała: „Naturą moją jest ogień”. Stał się więc rzecznikiem kultu Serca Jezusa i Serca Maryi. Na pamiątkę tego faktu wieżę dzwonnicy poznańskiego
kościoła zwieńczono emblematem serca Zbawiciela. Jak już też powiedziano, podobne emblematy
wieńczą sklepienia kaplic Pana Jezusa i Maryi.
W stuleciu wojen, które nękały Europę Środkową,
gdy obce wojska plądrowały ziemie Rzeczypospolitej – a sam kościół i klasztor jezuitów, w formie
swych pierwszych, dziś już nieistniejących budowli
popadły w ruinę, jak i całe miasto, właśnie gdy
urząd rektora sprawował ks. Kasper Drużbicki,
w opatrznościowy sposób przypomniał on i rozpoznał na nowo te treści wiary, które mogły dać
szczególną siłę, mocną motywację ówczesnym
wiernym. W scenerii gruzów opowiadał o Bożym
miłosierdziu, w obliczu licznych wypadków śmierci
ofiar wojen – o Sercu Jezusa dla nich właśnie
z miłości włócznią przebitym.
Kulminacją refleksji o śmierci w Nauce o przygotowaniu jest tekst testamentu, a jest to jednocześnie autorska kulminacja wyrazów Bożej miłości
spisanych w całej książeczce. Prawdopodobne, że
Drużbicki jako wzór podaje swój własny testament
duchowy, jako że niewymuszony ton bardzo osobisty dominuje w całej tej wypowiedzi. A zawiera ona
zapis zamiarów i postanowień o charakterze – jak
nazwa wskazuje – duchowym. Nie jest więc przeznaczony w pierwszej kolejności dla potomnych,
ale dla samego autora. Ma sobie ten tekst wielokrotnie odczytywać podczas ćwiczeń, by kontrolować wywiązywanie się z przyrzeczeń danych Bogu
i sobie. Na świadków spisania nie powołuje się tu
rejentów czy inne osoby żyjące wokół, ale samą
Trójcę Przenajświętszą, Maryję i aniołów. Zmieniać
przyjętego autor nie powinien: „[...] raczej sobie
obieram być zgładzonym, aniżelibym miał w najmniejszym punkcie teraźniejszym ostatnią wolę
moję zmienić”.
Testament składa się z wyznania wiary katolickiej przez samego testatora. Dalej – z wyrażenia
żalu za grzechy. Ale przede wszystkim jest rozbudowaną modlitwą, w której człowiek wypowiada się
na temat własnej kondycji wobec Boga. Dotychczas w Nauce o przygotowaniu przeważał ton raczej neutralny. Teraz ks. Drużbicki daje popis subtelności językowego gustu, wirtuozerii stylu. Baz
wątpienia testament należy umieścić wśród najpiękniejszych tekstów religijnej prozy barokowej
w Polsce:
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Bądź za wszystkie błogosławiony, i za to też samo –
błogosławienie i dziękczynienie moje: boć i ono jest dobrodziejstwem Twoim. A lubo jestem i sam dobrodziełem dobroczynności Twojej, mój Boże, i zewsząd napełnionym i osypanym dobrodziejstwy Twymi, jednak ponieważ Twoje jest przyrodzenie [czyli natura – G. K.]
dobrze mi czynić, a moje – bez dobrodziejstw Twoich
nigdy nie być, dlatego przychodzę teraz do Ciebie, Boga
mego, jako prawdziwie najuboższe stworzenie Twoje,
prowadząc ze sobą przyczyńców moich do Ciebie.

Owi „przyczyńcy” to Najświętsi Wstawiennicy –
Syn Boży, Jego Matka, a nade wszystko „miłosierna dobroć i niepohamowana miłość” Boża, w którą
wierzy bezgranicznie i do końca. Taka jest jego,
wielkiego jezuickiego pisarza doby staropolskiej,
miłość niż śmierć silniejsza. Jako się wiele już razy
rzekło, niemal każdy szczegół wystroju obecnej
fary poznańskiej mógłby wywoływać medytację,
której źródła byłyby obecne w myśli ks. Kaspra
Drużbickiego, choć przecież większość obrazów
i rzeźb jest późniejsza. To samo nasuwa się przy
spojrzeniu na główny ołtarz, tym razem na obraz
Pana Jezusa Miłosiernego, od paru lat wieńczący
tabernakulum. Malowidło w połowie XX w., gdy
jeszcze sam kult Miłosierdzia nie znajdywał oficjalnej aprobaty, wykonał Stanisław Wróblewski, artysta zasłużony dla tej poznańskiej świątyni, a i dla
niejednych domowych zbiorów obrazów w mieście.
Kult zawdzięczamy objawieniom s. Faustyny, ale
teologiczne uzasadnienie bez trudu odnaleźlibyśmy
już w dziełach ks. Drużbickiego.
Wiele osób zwiedza farę. Przychodzą i wycieczki, i indywidualni turyści, wciągani przez niesamowitość kolejnych pomieszczeń. Często słychać pracę aparatów fotograficznych, terkotanie
kamer. Trudno już powiedzieć – znak czasów – czy
więcej osób przychodzi tutaj, by się modlić, czy by
oglądać. Jasne, że połączenie obu celów nie jest
ani wykluczone, ani zdrożne. Jedni i drudzy przybysze nieraz podkreślają, że fara ma bogate wnętrze, pyszny wystrój. Jest to opinia bardzo dziś wie-

loznaczna. Bo kojarzy się z tym, że świątynia skupia w sobie zawartość, która w przeliczeniu na pieniądze byłaby bardzo kosztowna. Dla wielu ludzi
dziś cenny obraz to coś, co ma wysoką cenę. Rzadziej już, niestety, myśli się o kosztach trudu, staranności, wysiłku. Tymczasem w dawnych wiekach
one bardziej przemawiały do serc i sumień niż kwoty pieniędzy. Mozolne wykonawstwo miało wymiar
moralny, rzetelność i precyzja cierpliwego artysty
namacalnie świadczyły o powadze zadania. Detal
mówił nie tylko o samym człowieku, ale też o tym,
co potrafił odczytać z bogactwa świata stworzonego ofiarowanego mu przez Boga. Zatem gdy patrzy
się na dążące do kolektywnego porządku, do symfonii szczegółów elementy otaczające modlącego
się w farze, powinno się zacytować pewien fragment z biblijnego opisu Świątyni. Ba, powinno się
go koniecznie zacytować w przekładzie ks. Jakuba
Wujka, bo przecież to on w tym właśnie miejscu
został pierwszym rektorem kolegium jezuitów (gdy
stał tu jeszcze gotycki kościółek św. Stanisława):
A wszytkie ściany kościelne wokoło wyrzezał rozmaitym rzezaniem i toczeniem: i poczynił na nich cheruby i palmy, i kwiaty rozmaite, jakoby się wydające
z ściany i wychodzące” (1 Krl – Wlg. 3 Krl, 6, 29).

Kosztowność wykonania wystroju Świątyni,
kosztowność wystroju fary – w swoich epokach mówiły o przejęciu się człowieka dziełem, o usilnym
oddawaniu Bogu choćby w małej cząstce tego bogactwa, jakim nas obdarzył. Misterne, czasochłonne, pieczołowite ćwiczenia zaprojektowane przez
ks. Kaspra Drużbickiego w Nauce o przygotowaniu
się do doskonałej śmierci są jak wytwory tych dawnych mistrzów sztuki tworzonej dla Boga, tych kiedyś wynajętych przez króla Salomona, tych przez
dziesięciolecia pracujących w poznańskim sanktuarium. W pośpiechu wydają się zupełnie obce, nie
są z tego świata – ergonomicznych harmonogramów obliczalnych zysków.


 Zbigniew Miszczak

„Przywiązanie, jakie dla Niego mam...”1
Ojciec Henryka Sienkiewicza
„(...) znakomity nasz pisarz Henryk, syn Józefa,
właściciela dóbr Grotki [podkr. Z.M.], wnuk Józefa,
podpułkownika, prawnuk Michała, konfederata barskiego, praprawnuk Marcina, rotmistrza, właściciela
części Krejwan”.
Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, 1929
„(...) Michał, konfederat barski, (...) otrzymał nadanie czy potwierdzenie swego szlachectwa, syn zaś
tego Michała, podpułkownik Józef, żonaty z Teklą
z Niewodowa Niewodowską miał także syna Józefa,
właściciela dóbr Grotki [podkr. Z.M.], żonatego ze
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Stefanią Kolumna Cieciszowską, którego synem jest
znakomity nasz pisarz Henryk Sienkiewicz”.
Polska encyklopedia szlachecka, 1935

W poszukiwaniu portretu Ojca
Na pytanie, czy zachowały się jakiekolwiek wizerunki (portrety lub fotografie) rodziców Henryka
Sienkiewicza, badacze ze smutkiem odpowiadają,
że niestety nie. Jak bardzo wszyscy chcieliby ujrzeć
twarze tych dwojga ludzi, świadczy podpis obok
dwu zdjęć z numerem 20. w pięknie wydanym 2008
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roku albumie Oblęgorek. Muzeum Henryka Sienkiewicza: „Stefania z Cieciszowskich i Józef Sienkiewicz – rodzice pisarza. Reprodukcja z czasopisma »Biesiada« z 1924 r.”2. Czasopismo się jednak
omyliło, czego dowodzą – jeśli chodzi o podobiznę
mężczyzny – ustalenia Marii Bokszczanin. Powtórzmy więc: to Jan Sienkiewicz, przyrodni brat
Józefa3. Natomiast sędziwą kobietą na zdjęciu jest
starsza siostra pani Stefanii, Aleksandra z Cieciszowskich Dmochowska; przekroczywszy osiemdziesiątkę, zmarła ona 19 lat po matce pisarza, która żyła znacznie krócej, bo tylko lat 59.
Ewidentny brak inspiruje zatem nasze poszukiwania, wszelako zapał badawczy, jaki odczuwamy,
studzi świadomość bezpowrotnej straty wielu pamiątek po Sienkiewiczach w okresie II wojny światowej. Dlatego jakaś wzmianka, najdrobniejsza nawet, albo czarno-biała ilustracja ze starego czasopisma może nas naprowadzić na określony trop. Właśnie odkrywamy ciekawy ślad. Analizujemy. Podążamy dalej. Wprost do celu. Odnajdujemy portret
starego człowieka. Przyglądamy się z niedowierzaniem... Czy naprawdę widzimy konterfekt Józefa
Sienkiewicza? To niezwykłe i nieprawdopodobne!
Ależ całkiem możliwe! Jak mogliśmy wcześniej nie
przypuścić, że malarz uwiecznił ojca pisarza?! Brakowało danych umożliwiających identyfikację. Użyczył ich rzetelny periodyk z początku ubiegłego stulecia. (Nasze dawne magazyny! „Tygodnik Ilustrowany”, „Biesiada Literacka”, „Wędrowiec”, „Kłosy”...
Wiarygodne! Przebogate! Nieocenione!) Mimo to
trudno nie żywić żadnych wątpliwości. Spróbujmy je
rozstrzygnąć.
Jest rok 1902. Henryk Sienkiewicz sprowadza
się do Oblęgorka. Tutaj urządza swój dom – okazały, przestronny dom, jakiego nigdy nie posiadali jego
rodzice – a właściwie ogromny pałac ofiarowany mu
przez rodaków – „kasztel”, jak go nazywa. Dotychczas mieszkał z rodziną w kamienicach warszawskich (na Chmielnej, Wilczej, Marszałkowskiej,
w Alejach Jerozolimskich, na Wspólnej), a takie
dwory-pałace mógł jedynie podziwiać, goszcząc
u znamienitych arystokratów i ziemian, np. Starzeńskich. Nic dziwnego, że czuje zadowolenie. „Powoli
przychodzi się tu do jakiegoś porządku – relacjonował pierwsze dni pobytu siostrze Helenie. – Sień,
mój gabinet, mój sypialny, salon, sala jadalna i pokój Babuni [Wandy Szetkiewiczowej – Z.M.] urządzono już bez mała zupełnie, a pokój Dzinki [córka
pisarza – Z.M.] w robocie. Wszystko to jest ogromne i wygląda bardzo ładnie”5. Zarazem mocno się
zmęczył pan Henryk przeprowadzką: „Ale robota
zmorzyła wszystkich – wyznaje dalej. – Nie wiem,
którą już noc źle przesypiam, gdyż tak jak po długim
wincie śnią się karty, tak samo wskutek tych urządzeń ledwie oczy przymknę, mam pełną głowę mebli, obrazów, ram etc. Prócz tego zdźwigałem się
różnymi ciężarami, a że kości i muskuły nie mają już
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dawnej giętkości [gospodarz skończył przed miesiącem 56 lat – Z.M.], więc bolą mnie krzyże, nogi,
ręce i humorek jest odpowiedni”5. Sporo sił kosztowało autora stworzenie pracowni, bądź co bądź
pomieszczenia najważniejszego ze względu na wykonywany zawód: „Pokój jadalny już ukończyłem.
(...) Sień prawie skończona. Mój gabinet również –
odetchnąwszy nieco, informował Marię Babską. –
Po ustawieniu szaf do książek i ukończeniu ścian
musiałem sam układać całą masę książek, chcąc
wiedzieć, gdzie co jest. Zajęło mi to sobotę od rana
do wieczora”6. Zaznaczmy, że pisarz tu zawiesił
interesujący nas portret nad podręczną biblioteczką
z oprawnymi woluminami, co widać na zdjęciu pokoju. Przed dokładniejszym ustaleniem, kiedy zostało ono zrobione, zrekonstruujmy listę ówczesnych
gości Oblęgorka, pomocną w dalszych badaniach.
Siedzibę – wyposażoną i przygotowaną pod
kierunkiem Sienkiewicza (tudzież „Mateczki”, teściowej Wandy) na powitanie domowników oraz
znajomych – najpierw ujrzała Dzinia wraz ze swą
guwernantką May Gardiner i przyjaciółką Zofią Abakanowiczówną przed 20 czerwca, co daje się wydedukować z listu Sienkiewicza do siostry Heleny z 11
czerwca (wyjazd bliskich Dzince panien ostatniego
dnia miesiąca pisarz zapowiedział Marii Babskiej 28
czerwca). Syn Henio ściągnął z Zakopanego na
wiejskie wakacje 26 czerwca (informacja również
podana Babskiej). U progu lipca złożył niedługą
wizytę ks. Zygmunt Chełmicki i kto wie, czy nie
przybył pod Kielce w towarzystwie Sienkiewicza,
który musiał na krótko (14-25 VI) wyrwać się z nowej posiadłości do Krakowa i Zakopanego, następnie Warszawy, w różnych sprawach, m. in. po
książki z warszawskich bibliotek, potrzebne do projektowanej powieści Na polu chwały (daty dzienne
oznajmił autor Helenie – wspomnianym tu listem raz
teściowej – 22 czerwca). Duchowny zaś opuścił
Oblęgorek 2 lipca (o czym Henryk informował Marię
tego samego dnia), a „lustrował” znany sobie teren
już po raz bodaj czwarty7.
Gościnny dom napełniał się coraz większym
gwarem i wesołością, znamionującą beztroski czas
letniej laby. Wreszcie zjechały obie kanoniczki („w poniedziałek lub wtorek” – zniecierpliwiony gospodarz
dopytywał listownie Babską 5 lipca); przyjechał Stefan, bratanek cioteczny Sienkiewicza, i jego siostra
Anna („Anita”) Jaźwińska – dzieci Leona Dmochowskiego z Burca (on po to głównie, by pomóc wujowi
zawrzeć z sąsiadem Adamem Popławskim kontrakt
dzierżawy oblęgorskiej roli); 17 lipca wyjechał stąd
do Lwowa drugi brat cioteczny, Bronisław (pisarz
miał sposobność przekazania listu Adamowi Krechowieckiemu); za to po czterech dniach dołączył
Wyczółkowski – będzie malował w plenerze (grono
obecnych na dzień 22 VII znamy z listu do Godlewskiego). I jeszcze termin jednych odwiedzin lipcowych, potrzebny niebawem do naszych kolejnych
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rozstrzygnięć; chodzi o przyjazd 13. i odjazd 19.
Czesława (plenipotent Sienkiewicza) oraz Cecylii
Gąssowskich (tydzień ustalony przeze mnie na
podstawie korespondencji do Feliksa Łuszczewskiego z 20 VII, a także Józefa Wolffa z 10 VII).
Pobyt niektórych (Dzinki, Henia, Heleny) trwał
dalej przez cały sierpień, stąd Sienkiewicz nie musiał sam witać nowo przybywających i mógł też „wyskoczyć” na kilka dni do Warszawy (co uczynił między 19. a 22., jak zapowiedział Godlewskiemu 18
VIII). Zjawił się wtedy długo oczekiwany siostrzeniec
Ludomir Komierowski (wyjechał około 27 VIII – według listu wysłanego Babskiej 3 IX), po nim zaś
Franciszek i Maria z Wieniawskich Ejsmondowie
(zaproszenie ponowione 27 VIII); ona była córką
popularnego pisarza „Jordana”, który pełnił funkcję
skarbnika w Komitecie, mającym zakupić dla autora
Trylogii posiadłość, i wszedł wraz z zięciem (malarzem) w skład zespołu organizującego obchód jubileuszowy na cześć Sienkiewicza8.
Oblęgorek był nadal „domem otwartym” we
wrześniu. Korespondencja z Babską potwierdza
pobyty następujących osób: Berty Gardiner – siostry
Miss May, sąsiada Eustachego Dobieckiego (list z 3
IX), szwagierki Jadwigi (od 18 IX) i Edwarda (od 19
IX) Janczewskich (listy z 17 i 18 IX). Sezon letni
zakończył dopiero na początku października odjazd
Marii Dembowskiej i babuni Wandy (list do Heleny
z 3 X), gdy niespodziewany mróz i śnieg przedwcześnie zawładnął kielecczyzną, pobielił Baranią
Górę, nabawił Sienkiewicza reumatyzmu. Dzinia
z angielską guwernantką wyjedzie 18., a po kilku
dniach (być może 24.) sam właściciel, wydawszy
ostatnie dyspozycje i skorzystawszy z ponownej
obecności Dmochowskiego przy „układania kontraktu” (listy do Janczewskiej z 16 X i Babskiej z 20 X).
Oblęgorek opustoszeje do następnego lata.
Towarzystwo, jakie skupiło się tam na zaproszenie Henryka Sienkiewicza latem 1902 roku, było
fotografowane co najmniej dwukrotnie. Chyba
w dzień swego przyjazdu, a więc 28 sierpnia (data –
naniesiona zapewne ręką pisarza – figuruje na
zdjęciu zbiorowym9), fotografował Ejsmond. Trzy
fotografie (poniżej zamieszczamy kopie dwu, odbitkę trzeciej w rozdziale piątym), oznaczone nazwiskiem autora, upowszechnił „Tygodnik Ilustrowany”
(25 XI 1916, nr 48, s. 577) po śmierci Sienkiewicza.
W tym momencie jednak nie one będą pomocne. To
zdjęcia z lipca ukierunkowują poszukiwanie intrygującego nas portretu. Panu Henrykowi spodobały się
i – gdy je otrzymał w darze na początku września –
chciał, by zbiór obejrzała Maria Babska: „Ten fotograf, który tu był, przysłał w tych dniach bardzo ładne album Oblęgorka. Mam ochotę przesłać Ci je
przez Stefana, ale byłoby sto razy przyjemniej, gdybyś sama chciała ze Stefanem choć na kilka dni
przyjechać”10. Kiedy dokładnie fotograf zjawił się
i jak informacja o wizerunku Józefa Sienkiewicza –

44

niejako „drugoplanowa”, „uboczna, a dziś (po stu
ponad latach) dla sienkiewiczologii „pierwszorzędna”, wręcz „rewelacyjna”, „przełomowa” – trafiła we
wrześniu do prasy?
Choć dzienna data przybycia Czesława Kulewskiego (Zakład Portretowy i Fotografia „Czesław”
w Warszawie, ul. Chłodna 27) do Oblęgorka nigdzie
nie została zanotowana, możemy ją dość trafnie
określić. Za podstawę wyznaczenia obieram – paradoksalnie – nigdy nie sygnowane nazwiskiem
„operatora” zdjęcie ośmiu osób na werandzie pałacyku. A przecież wykonawcą jest bezsprzecznie
Kulewski, o czym przesądza inna, najbardziej znana
fotografia – już sygnowana – Sienkiewicza z dziećmi oraz jamnikiem siedzącym na słupku). Oba zdjęcia ukazują całą trójkę w tych samych strojach,
z dodatkowymi atrybutami (pisarz podpiera się laseczką, Dzinka dzierży złożony szal), a ponadto
w „towarzystwie” Wykopa. Kiedy zatem odbyła się
sesja zdjęciowa? Podczas obecności Gąssowskich,
skoro są obok sfotografowanych na werandzie:
Henryka, Henia, Dzinki, Heleny Sienkiewiczów, Marii Babskiej i Anny Jaźwińskiej11. Przypuszczam, że
18 lipca – nazajutrz po wyjeździe Bronisława Dmochowskiego i w przeddzień odjazdu Gąssowskich.
Efekty prac Kulewskiego (4 reprodukcje) chętnie przedstawiła „Biesiada Literacka”, której czytelnicy od roku czekali na nową powieść Sienkiewicza
„o Sobieskim”. Aby usprawiedliwić zwłokę, redaktor
Władysław Maleszewski nie tylko przedrukował wyjaśnienie autora, lecz także zamieścił faksymile rękopisu. Łatwo się domyślić głównej przyczyny
znacznego opóźnienia, jaką wymienił twórca: „konieczność urządzenia się w nowej siedzibie i związane z tem rozliczne sprawy”12; najbardziej absorbującą „sprawą” było – dopowiedzmy – podejmowanie gości. Publikacją ciekawych, ale zastępczych
bądź co bądź rzeczy wydawca „Biesiady...” wychodził naprzeciw oczekiwaniom prenumeratorów, próbował złagodzić ich rozczarowanie spowodowane
brakiem odcinków Na polu chwały. W pochlebnej
recenzji Albumu Oblęgorka (źródła ilustracji) użył
kluczowego dla nas sformułowania. Zacytujmy cały
tekst, gdzie odnaleźliśmy właściwy trop:
„Zakład fotograficzny Czesława Kulewskiego
w Warszawie dokonał kilkunastu zdjęć w siedzibie
H. Sienkiewicza w Oblągorku.
Widzimy na nich: dostojnego gospodarza
w otoczeniu dzieci, pałacyk oblągorski z postacią
hussarza polskiego na szczycie, wnętrze dworu;
gabinet do pracy mistrza z portretem ś. p. ojca
jego [podkr. Z.M.]; widoki parku, a między innemi,
źródła mineralnego „Ursus”.
P. Kulewski utworzył z 25-ciu dużych rozmiarów
tablic piękne album, a oprawiwszy je bogato, wraz
z odpowiednią dedykacyą, przesłał mistrzowi.
Ze zdjęć tych, odznaczających się dokładnem
wykonaniem, kilku najpiękniejszemi ozdabiamy ła-
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my naszego pisma, wiedząc, jak żywo wszystko, co
się tyczy osoby Sienkiewicza, obchodzi czytelników
naszych”13.
Czy informacja o portrecie pana Józefa odpowiada prawdzie? Tak, jeśli pochodzi od pisarza,
a tego dowieść, niestety, nie zdołamy. Właściciel
Oblęgorka mógł ją wszakże przekazać fotografowi,
bo na pewno asystował mu podczas realizacji zadania, ukazując posiadłość (dom z zewnątrz i wewnątrz oraz park). Jakkolwiek nie wiemy też, czy
„tablice” w Albumie zostały opisane, nie możemy
zarzucić redaktorowi podania nieprawdy, bo miał on
Album w ręku i cenił wartość szczegółu, co widać
na przykładzie doniesień (redagowanych w tym
samym czasie) o wydzierżawieniu przez Sienkiewicza pól oraz sprzedaży wody źródlanej z Oblęgorka14. Zamiast żałować, iż Kulewski nie sfotografował
portretu, a Maleszewski nie wyszedł poza lapidarne
objaśnienie, doceńmy to, co przekazali. Dzięki nim
mamy przynajmniej warunki do postawienia hipotezy, która nareszcie może być jakąś alternatywą dla
dotychczasowych twierdzeń o braku wizerunku ojca
twórcy Latarnika. Gdyby fachowiec popełnił błąd
i tak ustawił w gabinecie aparat, że lampa zwisająca
z sufitu zasłoniłaby konterfekt, stracilibyśmy bezpowrotnie może ostatnią – kto wie – szansę ustalenia tożsamości sportretowanego staruszka.
Zasługą fotografa jest utrwalenie pierwotnego
kształtu pracowni, gdzie pisarz nieprzypadkowo
umieścił, jeśli wierzyć Maleszewskiemu, portret ojca, do którego – jak sam wyznał – „miał przywiązanie”. Trudno o właściwsze miejsce dla tej pamiątki –
tu Sienkiewicz będzie spędzał najwięcej czasu
w ciszy i skupieniu nad korespondencją, opowiadaniem Dwie łąki, powieściami Na polu chwały, Legiony. Zdjęcie gabinetu – wydane w formie pocztówki
na początku XX stulecia15, teraz nieznane, niezamieszczane w opracowaniach z zakresu sienkiewiczologii16, przejęte dopiero niedawno z „Biesiady
Literackiej” przez Zofię Dernałowicz do edycji Listów
Sienkiewiczowskich17 – już ze względu na swoją
unikatowość jest cenne. A przecież tę wartość podnosi jeszcze widniejąca w oddali twarz na portrecie,
utożsamiona z obliczem Józefa Sienkiewicza, sześć
lat po jego śmierci, przez człowieka tamtej epoki. To
jedyne potwierdzenie istnienia podobizny ojca!
„Dowodu” tego nie wolno więc lekceważyć, choć
zarazem nie można też przeceniać. Co ciekawe,
stwarza on sposobność kolejnych identyfikacji, rozpoznań. Wynika bowiem ze stanu moich badań, że
ówcześnie jeden z tygodników, należący do grupy
niezawodnych pism w kraju, stojących na straży
„narodowego pamiątek kościoła”, zamieścił rysunek
jako osiągnięcie sztuki portretowej znanego artysty.
Wprawdzie komentarz zestawiał paralelnie umiejętności malarza i zdolności pisarskie Sienkiewicza
w kreowaniu postaci, ale nie zawierał odniesień
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biograficzno-rodzinnych, więc nazwisko ojca nie
zostało w nim podane.
Pora zagadkę rozwiązać. Uzyskawszy powiększenie wizerunku (niedoskonałe – oczy są niewidoczne), uważnie przypatrujemy się twarzy: ujęcie
en face, oblicze poważne, mlecznobiałe włosy (bujne mimo starości), takież krzaczaste brwi oraz sumiaste wąsy; mężczyzna w wierzchnim okryciu,
w kurtce (?) rozpiętej, z postawionym kołnierzem.
Charakterystyczne wąsy, długie i proste, są znakiem szczególnym „poszukiwanego”. Rozpoznawczym. Już wcześniej staruszka widzieliśmy! Gdzie?
W „Tygodniku Ilustrowanym” z 21 stycznia 1899
roku (nr 4, s. 70). To „Latarnik” Piotra Stachiewicza!
Nie ma wątpliwości: oba portrety przedstawiają tego
samego człowieka!
Istniały dwa egzemplarze czy jeden? Załóżmy,
że dwa: oryginał i kopia. Oryginalny portret (może
fotograficzny?) – na jasnym tle, oprawiony w ciemne ramy (potwierdzeniem zdjęcie Kulewskiego) –
przechowywał Sienkiewicz. Na podstawie egzemplarza prymarnego kopię sporządził rysownik zapewne po śmierci (25 lutego 1896 r.) ojca pisarza.
Raczej nie jest możliwe, aby pan Józef pozował
krakowskiemu artyście, ponieważ mieszkał w Lublinie, a syna odwiedzał w Warszawie (luty 1887 i maj
1889), natomiast Sienkiewicz lubił często przyjeżdżać do Krakowa, gdzie miał rodzinę, przyjaciół
i znajomych, więc także ze Stachiewiczem, płodnym
ilustratorem swych dzieł, mógł się widywać. Karton
Stachiewicza z plastycznie wyobrażoną fizjonomią
Latarnika wprawdzie posiada Muzeum Narodowe
w Warszawie, ale konterfekt ów jest reprodukowany
niezmiernie rzadko18. Warto wydobyć z potężnych
zasobów ilustracyjnych naszego wiekopomnego
czasopisma bądź ze zbiorów muzealnych i spopularyzować wizerunek najsłynniejszego bohatera polskiej nowelistyki, postaci z lektury szkolnej. To realizacja artystycznie udana i de facto może upamiętniać ojca Henryka Sienkiewicza.
„Na obliczu tem, zda się, czas wypisał niezatarte niczem piętno niedoli i wiecznej tułaczki”19 –
słusznie pisał anonimowy recenzent działu „Rycin”,
myśląc o bohaterze noweli. Jakkolwiek los pana
Józefa (człowieka życiowo trochę niezaradnego) nie
jest na miarę Skawińskiego (bojownika „o wolność
naszą i waszą”), mamy nieodparte wrażenie, iż został podobnie naznaczony nieustannym wędrowaniem20: od Woźnej (między Augustowem a Grajewem), gdzie przyszedł na świat (30 VI 1813), poprzez Wolę Okrzejską (rodzinne sioło swojej żony),
jedną wieś w ziemi radomskiej, kilka mazowieckich
i Warszawę, gdzie osiedlał się z rodziną, (choć zapewnić jej bytu nigdzie nie zdołał), aż po Lublin,
dokąd trafił, aby – wydawało się – spędzić ostatnie
lata u boku córki, a jednak znalazł się ostatecznie
w Warszawie, gdzie zmarł. Nadto jeszcze inne podobieństwa biograficzne łączą obu. Reprezentują
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oni tę samą generację zaangażowanych w walkę
narodowowyzwoleńczą i jako młodzieńcy wzięli
udział w powstaniu listopadowym, więc rok urodzin
1813 pana Józefa może być również datą narodzin
Skawińskiego21.
Znakomicie opracował portrecista cały cykl tzw.
„główek”, czyli podobizn bohaterów Sienkiewiczowskich. Nie ma pewności, czy tworzył z wyobraźni,
czy opierał się na fotografiach modeli, czy też rysował z natury. Jeśli dać wiarę twierdzeniu, iż „jego”
„Zagłoba” to „portret teścia Sienkiewicza”22, czemu
nie wierzyć, że „jego” „Latarnik” to „portret rodzonego ojca pisarza”? Acz dzieła spod jednej ręki doświadczają odmiennego losu: wesoły i chytry „Pan
Zagłoba” jest eksponowany na kartach kompendiów
albumowych23, poważny i uczciwy „Skawiński” –
nieobecny, zapomniany. Stan rzeczy (wart ubogacenia) determinuje Album Jubileuszowy Henryka
Sienkiewicza (zgoda cenzury 16 VI 1897, wydanie
Gebethnera i Wolffa 1898), zawierający 20 heliograwiur; 11 spośród nich wykonał kredką Piotr Stachiewicz. Ilustracje te, do których należy wizerunek
„Zagłoby” en trois quarts, zazwyczaj były i są powielane, dlatego stały się popularne.
W następnych latach po wytwornej edycji artysta kontynuował prace nad powiększeniem galerii.
Rezultat „wizualizacji” „małego rycerza” udostępnił
„Tygodnik Ilustrowany” na początku 1903 r., też
jednorazowo, jak wcześniej innych bohaterów tej
serii. „Wołodyjowski” Stachiewicza jest dziś elementem kolekcji Oblęgorka (miejscem ekspozycji jadalnia pałacu) i stanowi podstawę reprodukcji dla
współczesnych wydawnictw. Dlaczego nie ma „Latarnika”? Dobrze by się stało, gdyby wrócił na pierwotne miejsce, wyznaczone dlań przez samego
Sienkiewicza latem 1902 roku, co potwierdza „Biesiada Literacka” kopią fotografii „gabinetu do pracy mistrza z portretem ś. p. ojca jego”.

„Wnętrze pracowni Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
[z portretem ojca pisarza, Józefa; powiększenie].
Fot. C. Kulewski, Warszawa”,
„Biesiada Literacka” 17 X 1902, nr 42, s. 315

Piotr Stachiewicz, „Latarnik”
(„LIGHTHOUSE-KEEPER FROM ASPINVALL”),
„Tygodnik Ilustrowany” 21 I 1899, nr 4, s. 70
Z moich badań wynika, że jest to prawdopodobnie
portret Józefa Sienkiewicza (1813-1896), ojca Henryka
Na werandzie pałacyku w Oblęgorku stoją od lewej: Cecylia
Gąssowska, Helena Sienkiewiczówna, Anna („Anita”) Jaźwińska,
Jadwiga („Dzinka”) Sienkiewiczówna; na schodach od lewej:
Czesław Gąssowski, Henryk Józef Sienkiewicz, Henryk Sienkiewicz, Maria Babska, [fot. Cz. Kulewski, ok. 18 VII 1902 – Z.M.]
– Zdjęcie 26, [w:] H. Sienkiewicz, Listy, t. IV, cz. 2, oprac. M.
Bokszczanin, Warszawa 2008, po s. 64
Autorstwo i czas wykonania zdjęcia ustalone po raz pierwszy
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Jaki był Ojciec?
Wiemy z listów Sienkiewicza do różnych adresatów o korespondencji, która trwała długie lata
między pisarzem i jego ojcem. Razem nie mieszkali,
ale byli sobie oddani, więc pamiętali jeden o drugim.
Pisemną wymianę myśli oraz uczuć rozwinęli,
a możliwe iż nadali jej formę systematycznego korespondowania, mniej więcej od roku 1874, czyli po
śmierci pani Stefanii. Jakie sprawy poruszali? Na
pewno rodzinne i osobiste (jak zaręczyny, a potem
niepomyślne narzeczeństwo Henryka z „pierwszą”
Marią), bytowo-finansowe (ponieważ syn chciał, by
za pensję dostarczaną co miesiąc żyło się ojcu –
człowiekowi zacnemu, ale bezradnemu wobec trudów losu – wygodnie) albo związane ze stanem
zdrowia starzejącego się pana Józefa. Na drodze
listownej uzgadniali też jego przyjazdy do Warszawy, gdyż autor Latarnika wiódł podróżniczy tryb
życia i w swym mieszkaniu przy Wspólnej nie zatrzymywał się na długo. Sienkiewicz senior ponadto
przekazywał synowi wyrazy podziwu od mieszkańców Lublina. Na świętego Józefa Kalasantego – 23
czerwca – ojciec odbierał „list z życzeniami” imieninowymi, a gdy wnuki podrosły – również list drugi:
od Henia i Dzini. Ostatnie powinszowania („spóźnione”) nadeszły 7 lipca 1895 r. z Zakopanego.
Niestety, nic więcej nie da się wywnioskować
z tego, co pisarz nadmienił Kellerównie, Janczewskiej, siostrze Helenie czy szwagrowi Lucjanowi. Na
wiele nasuwających się pytań o treść i stylistykę
listów Sienkiewicza do ojca nie odpowiemy. Rękopisy zostały bowiem zniszczone lub jeszcze nie są
odnalezione, podobnie jak cała korespondencja
z młodszą siostrą w Lublinie, u której zresztą pan
Józef mieszkał. Ten brak implikuje wyraźne ograniczenia badań nad biografią twórcy Trylogii oraz historią rodziny Sienkiewiczów.
Szukając więc innych źródeł potrzebnych do
naszkicowania portretu – tym razem portretu „duchowego” Józefa Sienkiewicza, najpierw rozpatrzymy nie tyle możliwość rozpoznania charakteru czy
osobowości pana Józefa w którejś z literackich postaci ojców, kktóre wykreował jego syn pisarz, ile
możliwość dostrzeżenia podobieństw między (załóżmy) „pierwowzorem” a ojcem bohatera (zarazem
narratora) Hani, starym Płoszowskim z Bez dogmatu czy nawet papą Pławickim, który przyszłemu zięciowi nie omieszkał iście „po ojcowsku” udzielić rady
na przyszłość: „Pamiętaj, mój chłopcze, że życie to
szereg poświęceń. Trzeba tę zasadę nosić w sercu
i w głowie. Zwłaszcza ci, co należą do uczciwszych
i trochę widniejszych rodzin, nie powinni o niej zapominać” (Rodzina Połanieckich, rozdz. II).
Metoda „biograficzna” interpretacji wspomnianych utworów o tematyce „rodzinnej”, wiodąc do
pewnych uproszczeń w ich odczytaniu, pozwala
jednak bez wątpienia trafnie określić głęboko interioryzowany ideał ojca, jaki autor wyniósł z domu
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i artystycznie przetworzył na kartach nowel oraz
powieści współczesnych. W ogóle nigdy chyba nie
jest tak, że twórcy piszą dzieła w całkowitej izolacji
przed wpływem swej biografii, której budulcem są
przecież nie tylko „nagie” fakty, lecz także „ukryte”
subiektywne uczucia i przeżycia, doznane w różnych okresach wzrastania czy rozwoju psychofizycznego, rozwinięta w dzieciństwie wyobraźnia,
marzenia rozbudzone w młodości etc. Znajomość
życiorysów ludzi najbliższych pisarzowi, także jego
emocjonalnych związków z tymi osobami (powtórzmy: Sienkiewicz nazwał swoją postawę wobec ojca
„przywiązaniem”) umożliwia rozpoznanie „treści
biograficznych” w utworze literackim.
Ojciec – drugoplanowy, ale ważny bohater noweli pt. Hania – „dziedziczy” po Józefie Sienkiewiczu szlachecki rodowód, przeszłość wojskową, status właściciela lub dzierżawcy majątku ziemskiego.
Wpaja synowi (nosi on imię autora – Henryk) wartości przejęte od przodków: wiarę i patriotyzm, honor,
poczucie obowiązku i odpowiedzialności, wierność
danemu słowu, szacunek dla starszych. Ów „posiwiały weteran”, „trochę głuchy” od „huku dział” na
polu bitewnym, odmawiający o świcie każdego dnia
„pacierze poranne”, został tak wyobrażony, iż uosabia znamienne cechy obrońców niepodległości ojczyzny i patriarchów stojących na straży polskich
rodzin (chce, by tradycje patriotyczno-rodzinne były
kontynuowane, dlatego przekazuje następcy „starą
szablę po ojcach” – moment symboliczny), a jednocześnie przywodzi na myśl bardziej szczegółowe
dane o życiu Józefa Sienkiewicza, jakie udało się
zebrać Barbarze Wachowicz: „kończył szkoły OO
Pijarów w Warszawie”, „mając ledwo lat 17, walczył
w powstaniu listopadowym”, „w spadku po ojcu
otrzymał”24 „dobra Grotki w guberni radomskiej”
(„Tygodnik Ilustrowany” 29 II 1896, nr 9, s. 178),
gdzie najpierw przez trzy lata, a potem na innych
dzierżawionych wraz z żoną gospodarstwach będzie uprawiał rolę przez lat 20 (odliczam siedmioletni okres warszawski). Z całą pewnością ta „kryptoautobiograficzna” nowela otwiera przed czytelnikiem perspektywę na dzieje rodziny Sienkiewiczów
– co uzasadnił prof. Lech Ludorowski. Konkluzja
interpretatora brzmi:
„Realistyczny, szlachetny, patriarchalny Ojciec
i epizodyczna postać »anielskiej« Matki funkcjonują
jako osoby idealne, figury symboliczne. Oboje są
wyobrażalni – choć prawie bez wyrazistych cech
»wyglądowych« i bez fotograficznej dosłowności.
Można w nich zobaczyć również wizerunki rodziców
autora. Hania utkana jest bowiem z biograficznych
motywów, autobiograficznych refleksów i aluzji”25.
Komentarz autorki studium biograficznego
o Nobliście, cytującej fragmenty nekrologu pana
Józefa – „odznaczał się zawsze prawością charakteru i gościnnością nadzwyczajną. Był też prawdziwie kroniką żyjącą czasów przeszłych. Pamięć miał
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wyborną. (...) umiał też opowiadać wybornie, językiem pełnym prostoty i malowniczości”26 – sugeruje,
że nie wiadomo, czy taki wizerunek, kreślony 1896
roku, odpowiada prawdzie. Rzeczywiście, ówczesna prasa („Słowo” nr 47, „Kraj” nr 8), ze względu
na „sławę wielkiego syna”, mogła nieco wyidealizować zmarłego, wyolbrzymić jego przymioty i umiejętności. Mogła, ale czy wydawałaby sądy oceniające, nie mając wiedzy? („Tygodnik Ilustrowany” poprzestał na „hasłowej” notce w zbiorowym wykazie
Zmarłych). Formułami charakteryzującymi raczej by
się nie posłużono bezpodstawnie. Wskażmy okoliczności uwiarygodniające powyższe cechy
Józefa Sienkiewicza, istnieje bowiem pilna potrzeba wyrobienia miarodajnej opinii na jego
temat – podkreślmy – w sytuacji, gdy przywołany teraz nekrolog nasuwa myśl, iż twórca Trylogii właśnie od ojca przejął dar słowa, jak od
matki, pani Stefanii, „pociąg do literatury”
[podkr. Z.M.]. (Bardzo źle się stało, że człowiek ten
poszedł w niepamięć! O teściu pisarza, głośnym
„pierwowzorze Zagłoby”, napisano dużo27 – o rodzonym ojcu kilka zdań. Ogromnej dysproporcji nie
sposób dziś zniwelować.)
Po pierwsze, w światku dziennikarzy warszawskich znajdowali się ludzie znający pana Józefa, jak
Mścisław Godlewski. Po drugie, ojciec Sienkiewicza
kształcił się pod kierunkiem zakonników (pijarzy
edukowali dziatwę pod hasłem „Pietas et Litterae”
i ograniczali łacinę na rzecz języka polskiego),
a jako uczeń widocznie rokował nadzieje, bo 1830
roku (może nawet nieco wcześniej) zaczął studiować na Uniwersytecie Królewsko-Aleksandrowskim
w Warszawie. Po trzecie, będąc uczestnikiem zrywu
listopadowego oraz synem żołnierza Kościuszki
i legionów Dąbrowskiego, pan Józef faktycznie znał
historię Polski (od niego pisarz przejął całe to „dziedzictwo historyczne”, mówił bowiem w wywiadzie:
„od dzieciństwa wzrosłem w tradycjach wojskowych
napoleońskich”28 i rozwijał dalej: „W dzieciństwie
mym niemało się nasłuchałem o Antonim Sienkiewiczu, bracie dziadka mego. Miał to być za Stanisława Poniatowskiego, następnie Napoleona, znany
żołnierz”29). Po czwarte, dzięki kontaktom towarzyskim (wykraczającym daleko poza Grotki) spotkał
swą przyszłą żonę, co nastąpiło podczas odwiedzin
Sulistrowskich i Osuchowskich w stronach rodzinnych pani Stefanii, na Podlasiu30. I jeszcze jedna
„okoliczność”, dobrze świadcząca o Józefie Sienkiewiczu (istotna, toteż wnikniemy w nią nieco dalej): skoro podjął on decyzję spłaty długu szwagra
z pensji otrzymywanej od syna (na co Sienkiewicz
nie wyraził zgody i sam uregulował zaległości), był
z gruntu prawym, uczciwym, przyzwoitym człowiekiem, na którym członkowie rodziny mogli się tylko
wzorować.
Henryk, bohater noweli Hania, czerpie wzór
z ojca („uczyłeś mnie nieraz” – mówi). Do akceptacji
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imponderabiliów etycznych rodzic skłania chłopca
umiejętnością współżycia z ludźmi. Znajomość mechanizmu funkcjonowania wspólnoty jako efektu
harmonii stosunków pisarz wyniósł stamtąd, gdzie
się wychowywał, czyli ze środowisk wiejskich. Nie
jest więc dziełem przypadku, lecz wynikiem starannej metody twórczej Sienkiewicza – opartej na sięganiu do realiów konkretnych miejsc i epok, wzorów
językowych, znanych sobie z własnych obserwacji
bądź źródeł wiedzy (literatura, prasa, opracowania
naukowe) – że i postać ojca w obrazie wsi po raz
kolejny „pozwala na snucie domysłów »utożsamiających«” (taką technikę odczytań przejmuję od prof.
Ludorowskiego, jw., s. 22):
„Matka trzymała w domu apteczkę i sama nawiedzała chorych. W czasie cholery spędzała całe
noce w chatach włościańskich wraz z doktorem,
narażając się na śmierć niechybną, a ojciec, który
o nią drżał, przecie jej tego nie bronił powtarzając:
»Obowiązek, obowiązek«. Zresztą, i sam ojciec,
lubo surowy, dawał zapomogi; nieraz darowywał
robociznę, przebaczał mimo wrodzonej popędliwości winy łatwo; płacił nieraz długi za włościan, sprawiał wesela, trzymał dzieci do chrztu; nam kazał
ludzi szanować, starym zaś gospodarzom na ich
powitanie odpowiadał czapką: ba! często nawet
wzywał ich na naradę. Ale też nie można inaczej
powiedzieć, jak że chłopi przywiązani byli do całego
rodu bardzo, czego później niejednokrotnie wyraźne
złożyli dowody” (Hania, rozdz. I).
Bohatera noweli nie przestaje wspierać żona.
Razem borykają się z przeciwnościami, stawiają
czoło problemom domowym i gospodarskim. Tak
również było w życiu Józefa Sienkiewicza od chwili
wręczenia Stefanii Cieciszowskiej obrączki „w parafii Okrzeja dn. 9 czerwca r. 1843, o godz. 11 przed
południem”31. (Ciekawe są losy tej obrączki: będzie
ją potem nosić Maria Kellerówna, a po zerwaniu
zaręczyn dojdzie do „odesłania drogiej mi – wspomina niedoszła żona Sienkiewicza – obrączki Matki
Jego”32; z kolei zostanie podarowana Marii Szetkiewiczównie, lecz po jej śmierci gdzieś się zawieruszy
ku zmartwieniu wdowca: „Chciałbym ją na palcu
nosić, a później dzieciom wraz z moją zostawić”33. –
Czy teściowie zdołali ją na prośbę zięcia odnaleźć?)
Za trzy tygodnie pan młody przekroczy „Rubikon nieuniknionego trzydziestaka”, jest zatem
w wieku, w którym ze wszystkich spraw najważniejsze dla mężczyzny staje się „założenie ogniska domowego, pojęcie żony i stworzenie rodziny”34. Cel
został osiągnięty, teraz trzeba zdobyć środki na
utrzymanie. Mimo skromnych warunków życiowych
– wręcz biedy, jaka Sienkiewiczom dokucza – pani
Stefania dzielnie trwa przy małżonku: i wtedy, gdy
po ślubie tymczasowo osiadają w Grotkach, i gdy
migrują co kilka lat z jednej do drugiej i kolejnych
wsi podlaskich, i gdy mąż jest „tylko skromnym
obywatelem [warszawskiej] Pragi”35. Wobec niero-

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
zerwalności tego związku dziwi nieco „pominięcie”
ojca w liście pisanym przez Henryka z Woli Gułowskiej pod koniec września 1872 roku („zasiedziałem
się już u matki dłużej, niż miałem zamiar”36). Czyżby
pan Józef pracował i przemieszkiwał w Woli Okrzejskiej, gdzie jego szwagier Adam ledwo wiązał koniec z końcem, nie chcąc utracić rodowej posiadłości Cieciszowskich?
Pięciokrotne przeprowadzki Sienkiewiczowie
rozpoczęli od opuszczenia Grotek. Dlaczego właściwie „zdecydowali się” wyjść z „ojcowizny”? Dokonali jej sprzedaży – przyjęto sądzić zwłaszcza na
podstawie źródeł mianujących pana Józefa „dziedzicem” tamtej ziemi. Szkopuł w tym, że Studium
Boleścica-Kozłowskiego (o dziwo dotąd „skrywające” odpowiedź) całkowicie przeczy utartej wersji
zdarzeń! Neguje nawet tytuł właściciela Grotek,
który przylgnął do ojca pisarza! Owszem, dysponował on własnym majątkiem (1832-1843), w każdym
razie nie całymi Grotkami, lecz wyłącznie ich częścią, folwarkiem Laskową Wolą, który ojciec jego
dokupił w r. 1830. Potem dobra Grotki kupił (16 IX
1843) od ojca drugi syn (dwojga imion) Jan-Piotr
(przyrodni brat Józefa) i jednocześnie nabył Laskową Wolę, by po trzech latach (28 VIII 1846) sprzedać całą posiadłość małżonkom Piotrowi i Marii Bażańskim, jednak z zastrzeżeniem, iż jego ojciec
zachowa tam „mieszkanie, jako dożywocie w naturze”37. Umowy dotrzymano: oficer wojsk polskich,
legionista Józef Sieńkiewicz [!]38(dziad Henryka
Sienkiewicza) zmarł w Grotkach.
Nasuwa się pytanie, dlaczego ojciec nie odstąpił wielkiego gospodarstwa (Grotki – „4 mile od Radomia” – liczyły „395 morgów ziemi ornej”) swemu
synowi, imiennikowi, wtedy już żonatemu, lecz
młodszemu synowi (stanu wolnego) z pierwszego
małżeństwa z Anną Oborską39. Zadecydowały
względy rodzinno-finansowe. Jako że Grotki należały do Oborskich od r. 1775, dopiero po śmierci Anny
(zm. 1812) odziedziczył je Józef Sieńkiewicz z synami Adolfem (ur. 1805) i Janem-Piotrem (ur.
1810). Jakkolwiek od 27 marca 1827 r., kiedy dokonano „działów familijnych”, Józef wraz z żoną Teklą
samodzielnie rozporządzali fortuną, „oddali” ją
w ręce syna Oborskiej, którego stać było na zapłacenie ojcu i macosze 9 300 rubli40. Syn Józef poszedł ich śladem, też układając się z JanemPiotrem o cenę Laskowej Woli. Trzy miesiące po
ślubie ze Stefanią najwyraźniej potrzebował pieniędzy. Sytuacja młodych małżonków była skomplikowana od początku, bo nie przebywali na swoim,
a wkrótce zaczęły się im rodzić dzieci: 5 lipca 1844
– Kazimierz, 5 maja 1846 – Henryk, więc – po
sprzedaży Grotek ludziom obcym – dłużej tam
mieszkać kątem nie mogli. Pozostało jedno rozwiązanie: przenieść się w strony rodzinne pani Stefanii,
co też nastąpiło albo przed transakcją (i zostało
przyspieszone narodzinami drugiego syna w Woli
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Okrzejskiej), albo tuż po niej – wczesną jesienią
1846 roku, gdy maleńki Henio miał zaledwie 4 miesiące.
Cdn.

____________________________
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Por.: H. Sienkiewicz, List 27 do K. i W. Szetkiewiczów, Kaltenleutgeben, [4] XII 1885, [w:] Tenże, Listy, t. V, cz. 1, oprac. M.
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układów z p. [Mieczysławem] Halikiem, właścicielem obecnym
Oblągórka. We środę [18 VII – Z.M.] wyjechało do Oblągórka
grono delegatów i biegłych, złożone z ks. rektora Chełmickiego,
radcy Tadeusza Kowalskiego, inżyniera [Kazimierza] Obrębowicza, budowniczego [Hugona] Kudera i ogrodnika Józefa
Gebethnera. Sprawa nabycia daru jubileuszowego jest więc na
dobrej drodze” (Z tygodnia na tydzień. Dar jubileuszowy dla
Sienkiewicza – 21 VII 1900, nr 29, s. 559). „W końcu ubiegłego
miesiąca zwiedził Henryk Sienkiewicz w towarzystwie ks. Z.
Chełmickiego po raz pierwszy swoją nową własność – Oblągórek. Odwiedziny te były zrobione »incognito«” (Kronika powszechna. Osobiste – 13 VII 1901, nr 28, s. 553).
8
„Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Jubileuszowego skarbnik
p. Julian Wieniawski zawiadomił, że do d. 25 bm. ze składek
zebrano 70 315 rub. 89 kop., z których na kupno Oblągórka i
różne roboty wydano 51 249 rub. Do tej pory, mimo kilkakrotne
wezwania, nie zwrócono 196 list składkowych. Uroczysty obchód jubileuszu urządzony będzie około Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu odbędzie się nabożeństwo w kościele,
prawdopodobnie Św. Krzyża, i wręczenie aktu darowizny w sali
ratuszowej, czym zajmą się J. E. ks. biskup Ruszkiewicz i ks.
Chełmicki. Wieczorem odbędzie się przedstawienie w Teatrze
Wielkim, którego urządzeniem zajmą się pp. Fr[anciszek] Ejsmond, M[arian] Gawalewicz, Edward Lubowski i Julian Wieniawski (Jordan). Bilety na to przedstawienie publiczność będzie mogła nabywać w Komitecie” – Kronika powszechna.
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 Leszek Ludorowski

***
wielka chmura przyszła
gdy zasnuła już ziemię
przelała czarę goryczy
zabiła małostkowość
tuszowaną
ciągłym brakiem
żywiołem przyniosła
zniszczenie śmierć
zachłannie
wielu zabrała nadzieję
rozbijając ją
o miliony kropli łez
tony spienionego nieszczęścia
wartkim nurtem
zrównała wszystko i wszystkich
zerwała wały w sercach
ale wzbierając przyniosła
falę poruszenia i pomocy
na suchym
płaskowyżu codzienności
wysoką na 916
ile na wodowskazie
braterstwa szacunku dobroci
do jutra ubędzie 27
20 V 2010

***
mamo mamo
ptak upadł
to nie ptak dziecko
to samolot
metalowy kadłub
rozsypany na tysiąc kawałków
jęczy i płonąc krzyczy
bezgłośnie
to koniec
ich ciała
zastygły niemal natychmiast
a dusze wbiły się w niebo
jak dobrze, że krótko cierpieli
ich bliscy nie widzieli
strug nafty i krwi
kiedy teraz
siedząc w kapciach
przed telewizorem
oskarżamy się nawzajem
czy ktoś z nas wie
co to znaczy
rozbić się nagle we mgle
obcej choć bliskiej ziemi
z siłą 100 G
zabrakło sekund
by nić życia ocalić
przed zerwaniem
ironia losu
że zwykła brzoza
więcej widziała
niż najlepsza czarna skrzynka
bardziej niż o sobie
pomyślmy o nich
niż kto
po co
i jak
oni już wiedzą
życie jest takie kruche
a wielu z nas twardo obstaje
przy swoim
wykuwa pomnik z kamienia
w sercu
17 X 2010
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 Halina Turkiewicz

„[...] KOCHAĆ DWA KRAJE UROCZE” CZYLI O WSPÓŁCZESNEJ
POEZJI POLSKIEJ NA LITWIE
A książek tośmy całą bibliotekę napisali.
A krain tośmy co niemiara zjeździli.
Bitew dużośmy, dużo przegrali.
Aż i nie ma, ni nas ni Maryli1.

Refleksja tegorocznego Jubilata, Czesława Miłosza, wyjęta z jego poematu Miasto bez imienia,
wymaga, jak się wydaje, uzupełnienia. Widząc
w dokonaniach literackich swojego pokolenia kontynuację długowiecznej wileńskiej tradycji poetyckiej,
pisarz już w latach sześćdziesiątych XX wieku jakby
antycypuje ten czas, kiedy o jego generacji będzie
się mówić jako o karcie zamkniętej. Z dzisiejszej
perspektywy, śledząc rozwój polskiego życia literackiego w Wilnie czy, szerzej, na Litwie, możemy
powiedzieć: tak, już dawno odeszli spośród żyjących filomaci i filareci z Mickiewiczem na czele,
odeszli także żagaryści, spośród których wywodzi
się Noblista, ale to nie znaczy, że zaistniała zupełna
pustka.
Przywołany utwór Miłosza był napisany w 1965
roku. Kondycja ówczesnej polskiej literatury na Litwie miała się nie najlepiej. Stwierdzenie „[…] nie
ma, ni nas ni Maryli” mogło wtedy oznaczać, że nie
ma także poezji. Tymczasem w Wilnie, nawet tuż po
wojnie, poezja polska na Litwie, chociaż nieśmiało,
znowu kiełkowała, znowu się odradzała, bez względu na to, że pokaźny zrąb wcześniejszej tradycji
literackiej został na pewien czas wyrugowany z oficjalnego życia, tym bardziej, że znacząca część
pisarzy opuściła miasto, udając się do Polski bądź
nawet dalej, nie wyobrażając sobie życia w zniewolonym kraju. Poeci, którzy, wbrew i na przekór
wszystkiemu, coś tam jednak tworzyli, nie mieli najczęściej możliwości opublikowania swoich wierszy,
bo właśnie wiersze, do dzisiaj zresztą, przeważają
w dorobku literatów polskich na Litwie.
Jedyną gazetą codzienną od 1953 r. był „Czerwony Sztandar” (dziś: „Kurier Wileński”), który dopuszczał na swoje łamy także twórczość literacką,
była ona jednak odgórnie sterowana, poddawana
cenzurze, dbającej przede wszystkim o poprawność
ideologiczną tekstów. Sytuację w tym zakresie naświetla w pewnym stopniu monografia Józefa Szostakowskiego Między wolnością a zniewoleniem,
w której jest analizowana Prasa w języku polskim
na Litwie od września 1939 do 1964 roku (WilnoWarszawa 2004). Przez długie lata jedyna na Litwie
gazeta polskojęzyczna, niezależnie od jej ideologicznych naleciałości, spełniała mimo wszystko
wielką misję, jeżeli chodzi o pielęgnowanie języka
polskiego. Udzielając swoich łamów ludziom twórczym, przez spory kawał czasu była prawie jedyną
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trybuną, rozpowszechniającą poetyckie słowo polskie na Litwie.
Zasługa gazety polegała też na tym, że stała się
ona swego rodzaju poradnią dla młodych ludzi, dosiadających Pegaza. Z tą gazetą współpracował
m.in. Władysław Abramowicz (1909-1965), poeta
polsko-litewski, tłumacz, historyk kultury, archiwista.
To on, już zaraz po jej zaistnieniu, w 1954 roku założył przy „Czerwonym Sztandarze” Koło Literackie,
które stanowiło przede wszystkim szkołę dobrego
pisania, było czymś w rodzaju warsztatów dla początkujących literatów. Z lepszym i mniejszym skutkiem Koło to działało w latach 1954-1956 oraz
1958-1965. Czasem bardziej, czasem mniej regularnie odbywały się organizowane przez Koło spotkania, odczyty, wieczory literackie. Przedwczesna
śmierć Władysława Abramowicza w 1965 r. zahamowała na pewien czas działalność Koła Literackiego.
Odrodziło się ono dopiero w 1978 r. z inicjatywy
Marii Łotockiej, lwowianki, przybyłej do Wilna na
studia polonistyczne w ówczesnym Wileńskim Pań-
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stwowym Instytucie Pedagogicznym (dziś: Wileński
Uniwersytet Pedagogiczny). Po ukończeniu studiów
Maria Łotocka, sama pisząca wiersze, podjęła pracę w gazecie i stała się animatorką spraw literackich. Od 1982 r. pracą Koła zaczęła kierować
dziennikarka i publicystka Jadwiga Kudirko. W tym
okresie coraz bardziej aktywnie udzielali się poeci,
którzy ukończyli, m.in., polonistykę i dzisiaj są znanymi poetami, publicystami, naukowcami, jak, na
przykład, Romuald Mieczkowski, Henryk Mażul,
który był także przez pewien czas kierownikiem
Koła, Józef Szostakowski i inni.
Ta rozproszona w prasie poezja na początku lat
80. XX w. stała się także przedmiotem dociekań
naukowych. Krzysztof Woźniakowski, badacz krakowski, wydał nawet broszurę Polska literatura Wileńszczyzny 1944-1984 (Kraków 1985). W bardziej
widoczny sposób współczesna literatura polska
zaistniała jednak dopiero wtedy, kiedy pojawiła się
możliwość wydawania tomików zbiorowych, niebawem też autorskich.
Za swego rodzaju cezurę w rozwoju literatury
polskiej w powojennej Litwie należałoby uznać rok
1985, bo właśnie wtedy ukazała się nieduża antologia poetycka Sponad Wilii cichych fal, wydana
w Kownie, przygotowana przez Jadwigę Kudirko
i Stanisława Jakutisa, czyli znowuż przez dziennikarzy Czerwonego Sztandaru. Była to „pierwsza jaskółka”, która stała się „kamieniem milowym”, jeżeli
chodzi o odradzanie się słowa polskiego w powojennej Litwie.
Przypomnijmy, że zawierała ona wiersze piętnastu autorów, wśród których znalazły się nazwiska
zarówno nestorów (Jadwiga Bębnowska, Michał
Wołosewicz), jak też poetów należących do najmłodszej wówczas generacji (Romuald Mieczkowski, Henryk Mażul). Nieduża na pozór książeczka
zawiera po kilkanaście tekstów każdego autora
i unaocznia wielkie zróżnicowanie ówczesnej poezji
polskiej na Litwie. Występuje tu wielki rozrzut, zarówno tematyczny, jak i w sferze poetyki. Oczywiście, jest to poezja bardzo jeszcze nierówna, jeżeli
chodzi o poziom artystyczny. Są wiersze, z których
naprawdę tchnie poezja, ale są także teksty, w których dominuje patos publicystyczny. Należy pamiętać, że nie zawsze wola samego autora go dyktowała.
Słowem wstępnym opatrzył ten zbiorek poeta litewski Eduardas Mieželaitis, który niebezpodstawnie napisał m.in.:
Jaka wspólna cecha twórczości autorów tego zbioru
najbardziej rzuciła mi się w oczy […]? Wydaje mi się, że
wszyscy autorzy tej antologii pozostają wierni tradycji
wielkiego Poety Adama Mickiewicza, której credo z całą
młodzieńczą namiętnością tak dobitnie wyraża jego wileńska programowa Oda do młodości.
Czytając wiersze autorów tego zbioru, czułem w nich
wielką miłość do tej ziemi, którą tak kochał i poetyzował
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nasz wspólny Wieszcz. A najpiękniejszym dziecięciem tej
miłości jest przyjaźń. To chyba najlepsza tradycja. Taki
most przyjaźni, mówiąc słowami Jarosława Iwaszkiewicza, właśnie pozostawił nam Adam Mickiewicz. Poeci
młodszego pokolenia muszą się troszczyć o umacnianie
tego mostu. Ten tom poezji wzbogaca wielogłosowy
i wielojęzyczny Parnas naszej republiki2.

Pomijając może nieco zbytnią koturnowość tego
wywodu, trzeba przyznać, że poeta litewski trafnie
uchwycił istotną cechę poezji polskiej na Litwie, jaką
jest przywiązanie do ziemi rodzinnej, do „małej ojczyzny”, jak dziś zwykło się mówić, do tradycji Mickiewiczowskiej. Wrócimy jeszcze do tego wątku,
omawiając podstawowe motywy poezji, tworzonej
przez polskojęzycznych autorów Litwy.
Przypominając już właściwie historię współczesnej polskiej literatury na Litwie, nie sposób nie napomknąć o kolejnych inicjatywach wydawniczych,
które zaczęły popularyzować omawiane zjawisko
także poza granicami Litwy.
W 1986 r. w Warszawie ukazała się bardziej
skromna objętościowo, ale bardziej wyważona, jeżeli chodzi o poziom artystyczny zamieszczonych
wierszy, antologia Współczesna polska poezja Wileńszczyzny. Wybór tekstów, wstęp i opracowanie
zawdzięczamy tym razem autorom krakowskim,
Jackowi Kajtochowi i Krzysztofowi Woźniakowskiemu. Na antologię złożyły się wiersze dziesięciu autorów, należących do różnych generacji. Są to, według kolejności, jaka występuje w zbiorku: Michał
Wołosewicz, Jadwiga Bębnowska, Aleksander
Śnieżko, Maria Łotocka, Romuald Mieczkowski,
Wojciech Piotrowicz, Sławomir Worotyński, Aleksander Sokołowski, Henryk Mażul oraz Jan Ciechanowicz (jako autor aforyzmów).
Porządkując ówczesną polską poezję na Litwie,
wyodrębniając jej najważniejsze nurty, autorzy
wstępu stwierdzili m.in.:
Mniej więcej do przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych próby literackie autorów z Wileńszczyzny
nie przedstawiały większych wartości, dość nieudolnie
naśladując wzorce okolicznościowej wierszowanej publicystyki. Dopiero w ostatnich latach dokonał się wyraźny
„skok” jakościowy – obecnie można już mówić o polskiej
literaturze Wileńszczyzny jako zjawisku estetycznym, nie
zaś tylko jako o ciekawostce etnograficzno-socjologicznej3.

Wymienieni autorzy wyodrębnili trzy zasadnicze
nurty w poezji polskiej na Litwie lat osiemdziesiątych XX w.: pisarstwo ludowe (głównie Michał Wołosewicz), obywatelską retorykę (głównie Aleksander Śnieżko) i tzw. synkretyczną twórczość nowoczesną, którą reprezentowaliby pozostali poeci,
gdyż trudno było znaleźć dla nich jakiś wspólny
mianownik.
Oczywiście, żadna klasyfikacja nie jest precyzyjna, a cóż dopiero klasyfikacja poezji, w której tyle
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zjawisk „przejściowych”, nakładających się na siebie. Najważniejszy w tym wszystkim był jednak fakt,
że poezja polska na Litwie się odradza, że jest już
także zjawiskiem estetycznym, że warto ją publikować i o niej pisać.
Ponieważ ta konstatacja o odradzaniu się poezji
polskiej na Litwie przypadła na połowę lat osiemdziesiątych, zbiegła się ona niemal z nadzieją na
odrodzenie Państwa Litewskiego, co stało się faktem w roku 1990.
Jeszcze przed tym wydarzeniem, w kwietniu
1989 r., przy Związku Pisarzy Litwy powstała Sekcja
Literatów Polskich, której prezesem został Aleksander Sokołowski. Od tego czasu mówi się o „zrzeszonych” i „niezrzeszonych” pisarzach polskich na
Litwie. Wspomniana sekcja stawia sobie m.in. za
cel promowanie współczesnej polskiej literatury na
Litwie (organizacja wieczorów autorskich, zwłaszcza z okazji ukazania się nowego zbiorku czy też
jubileuszu któregoś z pisarzy), wspieranie twórczości młodych autorów, w miarę możliwości ułatwia im
debiuty, czym się zajmują, oczywiście, także pisarze „niezrzeszeni”. Organizuje też sporadycznie
konkursy dla twórczej młodzieży uczniowsko–
studenckiej, mające na celu wykrywanie nowych
talentów.
Jeżeli chodzi o inne inicjatywy pisarskie, zaistniałe w odrodzonej Litwie, tym razem wychodzące
już z kręgu pisarzy „niezrzeszonych”, warto wymienić Maj nad Wilią. Pomysłodawcą tej imprezy jest
poeta Romuald Mieczkowski, redaktor kwartalnika
Znad Wilii, współwłaściciel polskiej galerii artystycznej Znad Wilii. Od kilkunastu już lat, w najpiękniejszym bodaj miesiącu roku, do Wilna przybywają na
kilka dni literaci z ościennych, czasem też dalszych
państw, by razem z miejscowymi twórcami dawać
świadectwo istnienia i niezbędności poezji. Każdy
taki „maj poetycki” ma swoje hasło, w zależności od
przypadających na dany rok jubileuszy literackich
czy innych wielkich dat. Ubiegłoroczny Maj nad Wilią był, na przykład, poświęcony 600-leciu bitwy pod
Grunwaldem. Wpisały się już do historii „maje” poświęcone żagarystom, jak też Tadeuszowi Konwickiemu, Sławomirowi Worotyńskiemu i in. W ramach
wspomnianej imprezy poetyckiej odbywa się także
zazwyczaj konkurs poetycki dla młodzieży twórczej,
co też sprzyja poszukiwaniu talentów i, w razie potrzeby, ułatwia możliwości startu dobrze obiecującym adeptom pióra.
Poeci przyjeżdżają i odjeżdżają, wróćmy zatem
do tego, „co po wszystkim pozostaje”, mówiąc słowami Leopolda Staffa. A zostaje, oczywiście, poezja, jeżeli ma odpowiedni poziom, jeżeli zasługuje
na publikowanie i popularyzowanie.
Jaka jest, czym żyje współczesna polska poezja
na Litwie, czy rokuje jakieś większe nadzieje na
przyszłość?
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Pytanie jest, bez wątpienia, trudne, tym bardziej, że tak je stawiając, co właściwie oceniamy?
Dorobek, w przeważającej mierze poetycki, który
zaistniał na szerszą skalę w ostatniej dekadzie XX
wieku, kiedy na miejscowy i polski rynek wydawniczy zaczęły trafiać pierwsze zbiorki autorskie. Jest
on często znacznie starszy niż sugeruje data ogłoszenia drukiem konkretnego tomiku, gdyż zwłaszcza pierwsze zbiorki zawierały wiersze i te najnowsze, i te gromadzone od dłuższego czasu „w szufladzie”, gdyż nie było możliwości publikacji.
W roku 1990 ujrzały światło dzienne takie, na
przykład, dobrze rokujące, tomiki poetyckie, jak Sławomira Worotyńskiego Kontrasty i analogie, Romualda Mieczkowskiego Co bym stracił? i W Ostrej
Bramie, Alicji Rybałko Wilno ojczyzno moja…, Zbigniewa Maciejewskiego Dokąd?... , Aleksandra Sokołowskiego Wiatraki historii i in. W 1991 r. ukazały
się kolejne zbiorki: Marii Łotockiej Rozmowa, Henryka Mażula Doszukać się orła oraz Iliady, Romualda Mieczkowskiego Wirtuozeria grubo po północy,
Alicji Rybałko Listy z Arki Noego oraz Opuszczam
ten czas, Sławomira Worotyńskiego Podróż. Były to
owe pierwsze jaskółki, jeżeli chodzi o zbiorki autorskie, zapowiadające w przyszłości jakieś większe
żniwo poetyckie, co kolejne lata zresztą potwierdziły.
Nie zajmujemy się tutaj bibliografią, więc nie
będziemy wymieniali corocznego pokłosia literatów
wileńskich, tym bardziej, że powstały już tego rodzaju prace bibliograficzne, do których możemy
zainteresowanych odesłać. Mam tu na myśli Słownik polskich pisarzy współczesnych Wileńszczyzny,
przygotowany przez Eugeniusza Kurzawę i wydany
w Zielonej Górze w roku 1995, jak też inny cenny
informator bibliograficzny autorstwa Henryka Szylkina i Doroty Szagun Polskie pióra znad Wilii (Zielona Góra 2001 i inne wydania).
Należy podkreślić, że ukazanie się wspomnianych i tych następnych, niewymienionych jeszcze
zbiorków autorskich literatów wileńskich było możliwe dzięki temu, że, po pierwsze, ukazujące się od
1989 r. czasopismo Magazyn Wileński zainicjowało
serię wydawniczą Biblioteka „Magazynu Wileńskiego” , promującą twórczość miejscowych autorów.
Po drugie, wielką pomoc w propagowaniu produkcji literackiej twórców wileńskich okazują do dzisiaj wydawcy i koledzy po piórze w Polsce. Wymieńmy, dla przykładu, zasłużoną dla autorów wileńskich Oficynę Literatów i Dziennikarzy „Pod
wiatr”, prowadzoną przez Romualda Karasia, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz
Wydawnictwo WSP w Zielonej Górze, gdzie osobą
szczególnie zasłużoną, jeżeli chodzi o popularyzowanie pisarzy wileńskich, jest poeta Henryk Szylkin,
autor wymienionych broszur bibliograficznych
i wstępów do wielu zbiorków tychże literatów.
Literatura polska na Litwie jest, oczywiście,
częścią składową literatury polskiej, tej powstającej
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w kraju, i tej rodzącej się gdziekolwiek indziej, gdyż
piśmiennictwo polskie jest nierozerwalną całością.
Chociaż jest ona tworzona poza krajem, nie ma
statusu literatury emigracyjnej, bo wychodzi spod
piór Polaków, którzy „od dziada pradziada” są zakorzenieni na Litwie, zamieszkują najczęściej jej południowo-wschodnie tereny, czują się „na swoim”.
Pisarze ci (zapewne nie tylko oni) przeżywają
swego rodzaju rozdwojenie, gdyż, będąc głęboko
wrośniętymi w realia litewskie, czują jednocześnie
przynależność do kultury polskiej. Ich twórczość
rodzi się często jakby na styku dwóch ojczyzn
i dwóch kultur. Z jednej strony, są duchowo zrośnięci z Polską, z Macierzą, jak ją często określają,
z innej, nie wyobrażają siebie w oderwaniu od ojcowizny, od swojej „małej ojczyzny”, od „[…] tych pagórków leśnych”, od „tych łąk zielonych, szeroko
nad błękitnym Niemnem (najczęściej, oczywiście,
nad Wilią) rozciągnionych”. Ich specyficzną sytuację
najlepiej chyba wyraża wiersz Henryka Mażula,
zaczynający się od incipitu „Na klęczkach bym ku
Polsce ruszył”. Niektóre realia, na szczęście, już się
zdezaktualizowały, Polska jest dzisiaj bardziej w
zasięgu ręki, ale polsko-litewska dwoistość Polaka
wileńskiego nadal jest odczuwana:
Na klęczkach bym ku Polsce ruszył
Poprzez kolczaste druty granic,
Gdyby nie Wilno, które z duszy
Nie da się wykołować za nic.
Myślami zdążam więc za Grodno
A sam wsłuchany w Wilii poszum
Wraz z Ostrobramską w parze zgodnej
Za dwie Ojczyzny modły wznoszę4.

Jeżeli chodzi o odczuwanie tej „polsko-litewskiej
dwoistości”, to ujawniła ją także Lucyna Bukowska,
poetka o parę pokoleń młodsza od Mażula, w wierszu Dwa kraje:
Potrzeba mi wiatru znad Wilii
i polskiej mowy znad Wisły.
Potrzeba mi dumy Warszawy
i ciepła perełki mej – Wilna.
Potrzeba mi wiary i mocy
by kochać dwa kraje urocze.
Więc spoglądając na niebo – proszę.
Udziel nam Łaski, o Ostrobramska,
a Częstochowska nas, dzieci, uchowaj!
A potem cichutko odmawiam pacierz –
za moją Ojczyznę i Macierz5.

Jednym z wyróżników współczesnej polskiej literatury na Litwie jest także to, że niemal wszyscy
pisarze czują się w pewnym sensie spadkobiercami
wielkich tradycji poetyckich dawnego Wilna, zwłaszcza tradycji romantycznej. Ktokolwiek bierze za pióro, ma zazwyczaj świadomość, że przyszło mu żyć
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i tworzyć w przestrzeni wsławionej niegdyś przez
Mickiewicza. To, bez wątpienia, zobowiązuje, to
wywołuje czasem kompleksy, bo, z jednej strony,
nie sposób nie powtarzać: „my wszyscy z Niego”,
a z drugiej, nie sposób też nie uświadamiać, jak
daleko nam do Niego, co się zazwyczaj uwypukla w
tekstach głębiej myślących poetów, jak, na przykład,
w wierszu Alicji Rybałko:
ON w dal spogląda. Myśmy tacy mali.
Nasze usta są całkiem malutkie.
Wilno patrzy na nas z tej dali
i coś mówi bramami na kłódkę…6

Istotnym motywem poezji polskiej na Litwie jest
właśnie tematyka Mickiewiczowska, która może być
uznana za jedną z cech wyróżniających. Ostatnio
coś się na pewno zmienia, ale dla poetów starszej i
średniej generacji jest to wyróżnik naprawdę istotny.
Pomijamy tu problem poziomu artystycznego. Tematyka Mickiewiczowska, tak samo, jak każda inna,
bywa penetrowana raz mniej, raz bardziej pomysłowo, ale jest dość często obecna w poezji wileńskiej. Są to zazwyczaj nie tyle odwołania do twórczości Wieszcza, ile do jego biografii, tej, związanej
z Wilnem, czy, szerzej, obszarem byłego Wielkiego
Księstwa Litewskiego, naznaczonym obecnością tu
niegdyś autora Ballad i romansów.
Można powołać się nawet na autorów, którzy
mają w swoim dorobku szczególnie dużo wierszy
o tematyce Mickiewiczowskiej: Michał Wołosewicz,
zwany piewcą legendarnej miłości Adama i Maryli,
Wojciech Piotrowicz, który i jako poeta, i jako dociekliwy badacz-amator penetruje tematykę Mickiewiczowską, Sławomir Worotyński, Romuald Mieczkowski i in. Szerzej pisałam na ten temat w artykule
Motywy Mickiewiczowskie we współczesnej polskiej
poezji na Litwie7.
Nie zapominają poeci polscy na Litwie także
o bliższej tradycji, o przedwojennej poezji żagarystów, co w Roku Miłosza chciałoby się szczególnie
podkreślić. Ujawnia się ona, czasem świadomie,
częściej może nawet bezwiednie w bardziej mrocznej tonacji wierszy młodszych autorów, co unaoczniła w jakimś stopniu antologia poetycka Wschód
nad Rossą (Wilno – Mrągowo 2000), wydana z inicjatywy Sławomira Rudnickiego, pisarza mrągowskiego i Sekcji Polskiej przy Związku Pisarzy Litwy
w osobie Aleksandra Sokołowskiego, skomponowana w zasadzie z ówczesnej poezji uczniowskostudenckiej.
Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z tego, że
są to porównania i analogie wielce przybliżone, trochę jakby przerysowane. Bo znowu chodzi o to samo, jak w przypadku przywoływana motywów Mickiewiczowskich: nie tyle o autentyczną znajomość
poezji żagarystów, ile o uświadomienie, że chodzimy tymi samymi ulicami, które oni przemierzali, że
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chcemy także zostawić jakiś ślad po sobie, że może
warto jakieś tradycje wskrzesić.
W 1992 r., w związku z przyjazdem na Litwę
Czesława Miłosza, pod oficjalnym patronatem
Związku Pisarzy Litwy była podjęta próba wskrzeszenia międzywojennej tradycji Śród Literackich
w Celi Konrada byłego klasztoru bazylianów. Inicjatywa jednak dość szybko upadła.
Dzisiaj, z lepszym, jak się wydaje, skutkiem,
jest kontynuowana przez Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Prawda, zwężony jest nieco zakres
omawianej na „środach” tematyki, bo dotyczy on
głównie zagadnień związanych z romantyzmem
i Mickiewiczem, ale inicjatywa jest godna uwagi.
Czuwa nad jej kształtem dyrektor muzeum Rimantas Šalna. Wśród polskojęzycznych poetów Litwy
najbardziej są tutaj zaangażowani Wojciech Piotrowicz i Józef Szostakowski.

Stanisław Kaplewski, Brama klasztoru Bazylianów

Bez względu na mniej lub bardziej udane własne realizacje i kontynuacje dawnych konwencji,
współcześni polscy poeci Litwy otaczają zatem kultem zarówno tradycję Mickiewiczowską, jak też tradycję przedwojennej awangardy wileńskiej. W jednej ze swoich wypowiedzi na łamach prasy w Polsce Henryk Mażul bardzo wyraziście potwierdził
przywiązanie poetów wileńskich do pięknych miejscowych tradycji:
Pamiętamy, że romantyzm zaczął się w Wilnie, stąd
wziął początek cały ciąg prześwietnych nazwisk klasyków
aż do głębokiego westchnienia Miłosza „Nigdy od ciebie
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miasto nie mogłem odjechać …”. Proszę mi wierzyć, że
my, tam nad Wilią, czujemy wielką odpowiedzialność za
słowo poetyckie i będziemy się starali jak najdłużej trwać
przy nim. Naszym celem tworzenia, który mamy szczególnie na uwadze, jest nawiązanie do tych przewspaniałych tradycji literackich, tak nieodległych, bo żyjących
jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to
w Wilnie pierwsze skrzypce w polskiej poezji grała tak
mocna grupa jak Żagary, które wydały noblistę8.

Deklaratywnie podkreśla się czasem własne
terminowanie w obu „szkołach”, skromnie uświadamiając swoją jakoby „małość”, dokonując niemal
„rachunku sumienia” za to, że do dzisiaj – użyczmy
znowu sformułowania Mażula – „Miłosz na zmianę
czeka”.
Na wyróżnik, jakim są motywy Mickiewiczowskie w poezji literatów polskich na Litwie, nakłada
się często inny, nie mniej istotny i często z tym
pierwszym sprzężony. Są to niezwykle częste
w omawianej poezji motywy wileńskie, co można
ładniej ująć, przywołując w charakterze motta Miłoszowskie „Nigdy od ciebie miasto…”.
Poeci w różnoraki sposób przywołują mniej
i bardziej odległą przeszłość miasta, o której przypominają Góra Gedymina i Góra Trzykrzyska, nobliwe mury uniwersytetu i nagromadzenie obiektów
sakralnych, wśród których, z oczywistych względów,
zdecydowanie przeważają kościoły, jak i różnego
rodzaju „sanktuaria świeckie”, związane z pobytem
w grodzie Mickiewicza, Słowackiego, Kraszewskiego i innych „królów-duchów” kultury polskiej. Nie
rozwijam tego wątku szerzej, gdyż w swoim czasie
poświęciłam mu osobny artykuł9.
Do jakich konkluzji prowadzi najczęściej przywoływanie duchów i obiektów przeszłości, związanych z grodem Gedymina? Podobnie, jak to miało
miejsce w poezji międzywojennych regionalistów
wileńskich, tak i w dorobku poetów współczesnych
chlubna przeszłość grodu jest często konfrontowana z mniej chyba jednak chlubnym „dzisiaj”. Jeżeli
wiersze powstawały wcześniej, to gorszą „dzisiejszość” unaoczniały w nich realia epoki radzieckiej.
Jeżeli później, po roku 1990 – to relikty danej epoki
bądź także, nie zawsze tylko powabne, konsekwencje odzyskanej przez Litwę wolności.
Jak w okresie poprzednim, tak i w ostatniej dekadzie XX wieku, już w Litwie niepodległej, istotnym
tematem refleksji poetyckiej jest problem zachowania tożsamości, problem przynależności do języka
i kultury polskiej. Im większą satysfakcję daje przynależność do kultury polskiej, używanie języka,
w którym tworzyli Mickiewicz, Słowacki czy Miłosz,
tym większy niepokój ogarnia piszących, którzy
uświadamiają ewentualne zagrożenia dla kultury
i języka polskiego na Litwie. Język polski egzystuje
tu i kształtuje się, jak wiadomo, w warunkach tzw.
tygla kulturowego, w sytuacji dość częstej interferencji, w której udział biorą głównie języki takie, jak
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polski, litewski, białoruski, rosyjski i, w przypadku
młodszych pokoleń, częściowo także już angielski.
Z jednej strony, jest to zjawisko pozytywne, stanowiące o specyfice mowy polskiej na Litwie. Z drugiej, ma też swoje negatywne skutki, które stają się
nieraz także przedmiotem refleksji poetyckiej. Do
sytuacji wspomnianego „tygla” nawiązuje puenta
wiersza Romualda Mieczkowskiego Lekcja polskiego:
O – nasza kresowa mowo –
ileż języków musisz uszanować
wypowiadając jedno polskie słowo10

Poeci polscy na Litwie, jak można przypuszczać, wkładają zapewne większy wysiłek w szlifowanie słowa niż ich koledzy po piórze w Polsce,
gdzie mniej trzeba się raczej zastanawiać, czy jakieś użyte słowo jest rusycyzmem czy lituanizmem
itp.
Oczywiście, jeżeli chodzi o motywy najczęściej
występujące w poezji literatów wileńskich, nie można się ograniczyć do nazwania tylko tych regionalnych, związanych z przestrzenią, w której powstają
wiersze. Zupełnie równolegle, w dorobku tych samych poetów, występują też motywy bardziej uniwersalne, egzystencjalne. Taka tendencja zaczęła
się właśnie nasilać na początku XXI wieku, zwłaszcza po wejściu Litwy do Unii Europejskiej, po uzyskanej możliwości penetrowania, i realnego, i wirtualnego, bardziej odległych obszarów.
Zawsze, zresztą, w poezji polskiej na Litwie były
obecne mniej czy bardziej udane wiersze, będące
refleksją na temat takich czy innych zagadnień egzystencjalnych: sens i uroda życia, natura i kultura,
cierpienie, przemijanie, miłość, śmierć, tworzenie,
poszukiwanie wartości, w tym też metafizycznych itd.
Jakie kryteria należałoby zastosować dla dokonania prezentacji „składu osobowego” współczesnej
polskiej literatury na Litwie? Ponieważ występuje w
niej dość duże zróżnicowanie, zarówno jeżeli chodzi
o tematykę, o eksponowane przeżycia, jak też o
poetykę, zastosujmy na początek najbardziej formalne z proponowanych niegdyś przez Kazimierza
Wykę kryteriów wyodrębniania pokoleń literackich:
biologiczną przynależność pisarza do tego samego
odcinka czasowego, wspólny czy podobny wiek
twórców, wspólna (czasem) poetyka.
W danej chwili, jeżeli brać pod uwagę literatów,
którzy mają na swoim koncie chociaż jeden czy dwa
wydane zbiorki autorskie, można stwierdzić, że
twórczość literacką uprawia na Litwie około czterdziestu piszących po polsku autorów.
Na początku lat 90. XX wieku odeszli swego rodzaju miejscowi „nestorzy” współczesnej polskiej
poezji na Litwie: Jadwiga Bębnowska (1916-1993)
i Michał Wołosewicz (1925-1991).
Najstarsze pokolenie literackie reprezentuje
więc dzisiaj głównie Aleksander Sokołowski (ur.
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1935), który ma na swoim koncie z dziesiątkę zbiorków poetyckich, spośród których wymieńmy: Kolce
losu (Wilno 1992), Kontrasty (Zielona Góra 1993),
z posłowiem wspominanego już Henryka Szylkina,
Podanie o zwrot ziemi (Warszawa 1993), ze wstępem Zbigniewa Jerzyny, Dzierżawa (Warszawa
1996) i in.
Autor omawianych zbiorków, jak i większość
współczesnych poetów polskich na Litwie, preferuje
wiersz biały. Zaczynał jako poeta zafascynowany
tematyką kosmiczną, ostatnio zaś, zwłaszcza po
powrocie na ojcowiznę, i jako gospodarz, i jako literat jest zaprzątnięty owym powrotem na wieś. Nieodłączne składniki poezji Sokołowskiego stanowią
motywy odradzającej się, znowu tętniącej życiem
„sadyby”, prac i narzędzi gospodarskich, zwłaszcza
tych, które pamiętają rękę matki czy ojca. Dość
częsty jest motyw pasieki, obserwacja pracowitości
pszczół, zmian pór roku i dostosowania do tego
rytmu swoich prac.
Dość liczna jest, nazwijmy ją umownie, „generacja 1940”, którą reprezentowałyby takie oto nazwiska: Wojciech Piotrowicz (ur. 1940), Mirosława
Wojszwiłło (ur. 1941), Władysława OrszewskaKursevičienė (ur. 1942), Maria Łotocka (ur. 1944),
Aleksander Śnieżko (ur. 1945), Alina MałaszkinaMorka (ur. 1948). Do tego pokolenia należeli także:
Sławomir Worotyński (1942-1983), niezwykle obiecujący, przedwcześnie wytrącony z życia poeta
i Jerzy Surwiłło (1941-2009), dziennikarz, publicysta.
Niepowetowaną stratą dla poezji polskiej na Litwie jest tragiczna śmierć S. Worotyńskiego. Zasadnicze motywy jego twórczości wyrażałyby słowaklucze: śmierć, miłość, kultura, natura. Wiersze poety zdradzają wielkie rozeznanie w historii i literaturze (polskiej i światowej) oraz niezwykłą wrażliwość
emocjonalną, nieprzystosowanie do zimnego, obojętnego często świata. Najobszerniejszy zbiór wierszy poety otrzymaliśmy dzięki wysiłkom siostry Aliny
Izabeli Worotyńskiej oraz dziennikarkom, które dokonały wyboru wierszy i komentarzy krytycznoliterackich o twórczości poety: Jadwidze Podmostko
i Renacie Zielenkiewicz. Jest nim S. Worotyńskiego
Złamana gałązka bzu (Wilno 2005).
Zdarzają się wypadki, że do tego czy innego
pokolenia dopiero dzisiaj dołącza się ktoś, kto od
jakiegoś czasu pisze „do szuflady” i dopiero teraz
decyduje się na opublikowanie jakiegoś tekstu
w prasie, jak jest w przypadku 69-letniej Jadwigi
Kurkulonis.
Dzisiaj niekwestionowanym liderem w tej „grupie wiekowej” jest, bez wątpienia, Wojciech Piotrowicz, którego poezja, z jednej strony, ma wszystkie
ważniejsze znamiona „wileńskości”, a z drugiej,
rości sobie także pretensje do poruszania tematyki
uniwersalnej, ogólnokulturowej, ocierającej się niemal o metafizyczną, wyrażanej za pośrednictwem
intelektualnego, erudycyjnego słownictwa. Dość
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pokaźnie prezentuje się dorobek Piotrowicza, który
głównie dzięki przyjaciołom w Polsce wydał zbiorki
poetyckie: Nec mergitur (Warszawa 1992), Nad
zgiełk i Pamięć (Warszawa 1995). Jest także autorem zbiorków prozy, zdominowanej przez styl gawędziarski: Igła i spowiedź (1998), Podzwonne sośnie (Zielona Góra 1998) oraz W głąb i z bliska
(Krosno 2005). Jak inni autorzy wileńscy, Piotrowicz
często bierze udział w wydaniach zbiorowych, tłumaczy wiersze z litewskiego, czasem też innych
języków. On i Rimantas Šalna śledzą wileńskie tropy Mickiewicza, jego przyjaciół i współczesnych, co
zaowocowało wspólnymi książkami.
Jako poeta jest zafascynowany także tropieniem przeszłości, prawdy, wielkości. Ma tu swoje
istotne miejsce także tematyka Mickiewiczowska.
Niezwykle znacząca w wierszach autora Zgiełku
jest funkcja pamięci, wskrzeszającej i to, co utonęło,
zdawałoby się, w mrokach przeszłości dziejowej,
i to, co zostało przekazane przez pamięć rodzinną,
zwłaszcza przez ojca i matkę. Szerzej rozwija niektóre z tych motywów we wspomnianych zbiorkach
prozy, w których bardzo wyraźnie uwypukla znaczenie „małej ojczyzny”, domu rodzinnego, związanych z nim wspomnień, wśród których, na to, co
naprawdę ciepłe i bliskie, nakładają swój cień realia
minionej epoki radzieckiej.
Jako jedna z reminiscencji przeszłości realia
minionej epoki występowały też czasem w poezji
nieco młodszego od Piotrowicza Aleksandra Śnieżki. Jednakże najdobitniejszą rysą jego twórczości są
motywy patriotyczne: los Polaka z Wileńszczyzny,
jego przywiązanie do „małej ojczyzny”, konkretniej –
do ojcowizny. Poezja Śnieżki jest nasycona kolorytem lokalnym, odniesieniami do folkloru, do miejscowych tradycji i obyczajów. Autor hołduje takim
wartościom, jak dom, rodzina, przekazana przez
przodków wiara.
W ostatniej dekadzie XX w. ukazały się następujące zbiorki poezji Aleksandra Śnieżki, których już
same tytuły mówią za siebie: Ballady i pieśni ziemi
wileńskiej (1992), Nad Wilią (1992), W kręgu Wilna
(1993), Dom pod Wilnem (1994), Wileński Polak
(1998). W 2000 r. poeta dojrzał już nawet do wydania Wyboru wierszy. Pierwsze natomiast lata XXI
wieku powitał takimi zbiorkami, jak W zasięgu wzroku z podtytułem: Impresje graficzno-poetyckie
(2001). Chodzi o to, że integralną część zbiorku
stanowią grafiki Stanisława Kaplewskiego (ur.
1958), znanego w Wilnie plastyka, który, jak niebezpodstawnie zostało to ujęte w nocie biograficznej, „[…] przedstawia konfrontację pomiędzy dobrem i złem, strach współczesnego człowieka przed
otwarciem się na Boga i jego zagubienie we współczesnym świecie. Jedynym ratunkiem dla świata
jest powrót do harmonii z Bogiem i do wartości
chrześcijańskich”11.
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Jednym z głównych motywów twórczości Kaplewskiego, jak i poezji Śnieżki, jest tematyka wileńska, zwłaszcza różnego rodzaju impresje, wynikające z obcowania z przestrzenią Starówki Wileńskiej, szczególnie sakralną, którą współtworzą
głównie świątynie, w przeważającej mierze kościoły.
Zbiorek W zasięgu wzroku rości raczej pretensje do
podejmowania tematyki bardziej uniwersalnej, egzystencjalnej. Skraca się nieco forma wiersza, która
zmierza nieraz do konwencji haiku.
Jeszcze jeden z nowszych zbiorków poety –
W stronę światła (2005) – powstał przy współpracy
z artystą-plastykiem Władysławem Ławrynowiczem
(ur. 1944).
Mniej liczne, ale dość ciekawe i wciąż obiecujące jest „pokolenie 1950”, które reprezentują: Romuald Mieczkowski (ur. 1950), Henryk Mażul (ur. 1953)
i Józef Szostakowski (ur. 1953). W tym wypadku już
łatwiej byłoby mówić o jakimś wspólnym przeżyciu
pokoleniowym i zbieżnych osobliwościach poetyki.
Wszyscy trzej przeszli przez podobne doświadczenie, jakim były przenosiny ze wsi do miasta. Utracili
swoje „małe ojczyzny”, wchłaniane przez miasto,
meliorowane bądź pustoszejące z braku perspektyw. Wszyscy trzej ukończyli polonistykę w Wileńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym (dziś:
Wileński Uniwersytet Pedagogiczny). Wszyscy trzej
także zawodowo są do dzisiaj związani w takim czy
innym stopniu z pracą nad słowem: poetyckim, publicystycznym czy naukowym.
Poezja Romualda Mieczkowskiego wyróżnia się
zacięciem intelektualnym, skrótem myślowym, niedopowiedzeniem. Stale obecnym motywem są
w niej obrazy dzieciństwa, Wilna, reminiscencje
Mickiewiczowskie. Rodzinne miasto jest ostatnio
postrzegane już z nowej perspektywy: w sytuacji
przebywania na „warszawskim bruku”. W Warszawie Romuald Mieczkowski prowadzi filię wileńskiej
galerii artystycznej Znad Wilii. Jest także redaktorem kwartalnika Znad Wilii.
Od początku towarzyszy poecie także tematyka
egzystencjalna, dyktowana przez niepokój moralny,
charakterystyczny dla człowieka współczesnego
i człowieka w ogóle: szarzyzna życiowa a głębsze
wzloty duchowe, smutek przemijania, miłość i jej
odchodzenie, samotność itp. W latach 90. ubiegłego
wieku poeta wydał zbiorki, w których problematyka
regionalna przeplata się z tematyką egzystencjalną:
Co bym stracił (1990), W Ostrej Bramie (1990), Wirtuozeria grubo po północy (1991), Podłoga w Celi
Konrada (1994), Sen w ogrodach Moneta (1996),
Dźwięki ulicy Szklanej (1999). Początek wieku XX
wzbogacił dorobek poety o zasługujący na uwagę
zbiorek Nikt nie woła (2008).
Jako jeden z nielicznych współczesnych autorów polskich na Litwie Mieczkowski uprawia także
prozę, w której dominują motywy wspomnieniowe:
powrót do przeżyć dzieciństwa, do nauk, przekazy-
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wanych przez rodziców i dziadków, do krajobrazów
nieistniejącej już dzisiaj przestrzeni „małej ojczyzny”, którą pochłonęło miasto. Dotychczasową swoją prozę zamknął na razie w zbiorkach opowiadań:
Sennik wileński (1996), Kino objazdowe i inne opowiadania wileńskie (2007).
Niemało wspólnego z poezją Mieczkowskiego
ma także twórczość Henryka Mażula, w której spotykamy się z bogatym konceptem myślowym, bardziej wyszukaną szatą językową. Poezji tej towarzyszy głębsza refleksja filozoficzna i bardziej wyszukana, erudycyjna metafora. Twórczość Mażula
bardziej ciąży ku problematyce egzystencjalnej,
chociaż spod jego pióra wyszedł w swoim czasie
poemat Wilia nie jak Lete, wzorowany na Roku polskim Stanisława Grochowiaka. Ponadto w wierszach autora brzmią czasem echa poetyki Tadeusza Różewicza, nieco rzadziej zdarzają się nawiązania do bardziej klasycznych konwencji.
Henryk Mażul nie należy do autorów, którzy sypią wierszami „jak z rękawa”. Stosuje jakby zasadę
„lepiej mniej, ale lepiej”. Jego wiersze są bardzo
lakoniczne, oszczędne. Poeta unika wielosłowia,
stosuje raczej skondensowane metafory, ciekawe
obrazowo i dość pojemne myślowo. Te cechy poetyki autora ujawniły już pierwsze zbiorki: Doszukać
się orła oraz Iliady, wydane w r. 1991. Ponadto wydał poeta 22 wiersze (2000) oraz tomik niedowidzę
niedosłyszę niepokoję się (2005), który nadal unaocznia skłonność do poruszania tematyki egzystencjalnej, stosowania gier językowych, snucia głębszych refleksji i poszukiwania nie trącących rutyną
sposobów ich wyrażania.
Wiele z tego, co stwierdziliśmy, charakteryzując
poezję Mieczkowskiego czy Mażula, dałoby się powtórzyć, dając zwięzłą opinię o twórczości Józefa
Szostakowskiego. Znajdujemy tutaj i motyw „małej
ojczyzny”, ulokowanej w podwileńskiej wsi, i wspomnienia dzieciństwa, z jego nieodłącznymi atrybutami i odczuciami, jakimi są zapamiętane rustykalne
elementy krajobrazowe oraz jakieś detale w sylwetkach zapracowanych rodziców, świadczące o wyznawanym przez nich systemie wartości.
Poezję Józefa Szostakowskiego cechuje ponadto bardzo głęboka wrażliwość na bolączki świata, w którym przyszło mu żyć. Mówi się o nich często w nieco abstrakcyjny sposób. Jakąś niewygodę,
nieprzytulność egzystencji symbolizują w tej poezji
tak wymowne określenia, jak „głód”, „chłód”, „szron”,
„wiatr” i in.
Szostakowski także nie należy do tzw. „płodnych” autorów, ceni oszczędność słowa, niedopowiedzenie, nie lubi bylejakości. Dotychczasowa
twórczość poety (pomijając, jak i przy charakterystyce innych twórców, udział w wydaniach zbiorowych) zamyka się w kilku niedużych zbiorkach: Nie
ucz się domu (1992), Czerwone gile (1994), Wiersze z listów (1994).
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Nieco młodszą rówieśniczką omawianego w tej
chwili pokolenia poetyckiego jest Irena Duchowska
(ur. 1955), pochodząca z Wileńszczyzny, obecnie
zaś mieszkająca w „samym sercu Litwy”. Kieruje
Oddziałem Związku Polaków „Lauda” oraz Zespołem Pieśni „Issa” w Kiejdanach. Już same nazwy
działających zrzeszeń i stowarzyszeń świadczą o
tym, że pamięta się tutaj o wielkim rodaku, o wywodzącym się z tych ziem Czesławie Miłoszu.
Poetka pamięta o swoim regionie i jego wielkich
synach, dobierając także tytuły do swoich tomików,
wplatając w nie coś regionalnego, o czym świadczy,
na przykład, Głos z Laudy (2005). Sama też zawartość zbiorku, jak trafnie ujęła Halina Karaś, „[…] to
przykład interesującej poezji o wyraźnie regionalnym obliczu. Wiersze w nim zamieszczone nawiązują do tradycji poezji »wileńskiej«, litewskiej. Poruszane tematy, motywy są typowe dla współczesnych twórców wileńskich…”12.
Jeżeli zaś chodzi o bezpośrednich następców,
poetów, którym przyszło się urodzić już w latach 60.
XX wieku, to należałoby wymienić Alicję Rybałko
(ur. 1960), Zbigniewa Maciejewskiego (ur. 1960),
Alinę Lassotę (ur. 1962) i Leokadię Komaiszko (ur.
1963) oraz Teresę Markiewicz (ur. 1960).
Wymieniając przedstawicieli, zwłaszcza przedstawicielki tej generacji, zderzamy się z innym rodzajem umowności klasyfikacji. Wspomniane poetki
traktujemy jako „wileńskie” przede wszystkim ze
względu na ich pochodzenie, na obecność w ich
dorobku tematyki wileńsko-litewskiej. Alicja Rybałko
mieszka dziś w Niemczech, Leokadia Komaiszko –
w Belgii, Alina Lassota częściej przebywa w Warszawie niż w Wilnie.
Niewdzięczna to misja wyłaniać liderów, ale
przy omawianym tu pokoleniu (i w całej chyba
współczesnej literaturze polskiej na Litwie) nie mamy raczej wątpliwości, że jest nim Alicja Rybałko,
nazywana czasem „wileńską Pawlikowską-Jasnorzewską”. Niebezpodstawnie zresztą, bo jej poezję
cechuje głębsza penetracja filozoficzna tematów
egzystencjalnych, wśród których dominują refleksje
o istocie życia, tworzenia, miłości, przemijania, niezwykle istotnej dla kobiety próbie godzenia szarzyzny życiowej i wysokich polotów ducha. Poetka wyraźnie dąży do skrótu myślowego, do odświeżenia
języka poetyckiego.
W latach 90. XX w. ukazały się następujące
zbiorki poetki: Wilno ojczyzno moja… (1990), Listy
z Arki Noego (1991), Opuszczam ten czas (1991),
Będę musiała być prześliczna (1992), Moim wierszem niech będzie milczenie (1995) i in.
W końcu lat 90. w związku z zamążpójściem,
zaszły istotne zmiany w życiu poetki. Zamieszkała
w Niemczech, nie zrywając, oczywiście, kontaktu
z Litwą. Jeżeli chodzi o poezję, wręcz odwrotnie,
motywy litewskie jakby przybrały na sile. Pojawiły
się tony wstrzemięźliwie, niewylewnie, z opanowa-
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niem wyrażanej nostalgii. W niektórych tekstach są
jakby lekkie reminiscencje zawdzięczane lekturze
Miłosza. Podobnie, jak i w przypadku poezji Noblisty, pojawia się czasem zderzenie szczegółu, zapamiętanego z wileńskiej krainy dzieciństwa, młodości, z realiami nowo oswajanej, bardziej, bez
wątpienia, ucywilizowanej przestrzeni. Konfrontacja
tych obu przestrzeni wywołuje właśnie nostalgię za
tym, co przyszło opuścić.
Jednakże Alicja Rybałko potrafi być obecna
w Wilnie nawet z oddalenia. Miłośnicy jej twórczości
otrzymali pokaźny dwujęzyczny tom poezji Wiersze
(Wilno 2003), który jest efektem współpracy z poetą
litewskim Vladasem Braziunasem, tłumaczem wierszy autorki. Wybór tekstów w języku polskim i litewskim uzupełnia dodatek, ilustrujący e-mailową drogę
współpracy między poetami. Jest to najbardziej bogaty zbiór wierszy poetki, zarówno tych wcześniejszych, jak i pisanych już na początku XXI wieku,
świadczący o wciąż niewyczerpanych jej możliwościach twórczych.
Rówieśnikiem Alicji Rybałko jest poeta wileński
Zbigniew Maciejewski, który na co dzień jest dyrektorem Szkoły Średniej im. Rafała Kalinowskiego
w Niemieżu i od czasu do czasu pisuje wiersze.
Wśród społeczności polskiej na Litwie jest znany
także jako pieśniarz, wykonujący zarówno utwory
własne, jak też innych poetów, m.in. ks. Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta,
Edwarda Stachury, Sławomira Worotyńskiego czy
Włodzimierza Wysockiego.
Zbigniew Maciejewski debiutował zbiorkiem
Dokąd? (1990), wydanym nakładem Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Ponadto wydał tomiki Czołem
kameleoni (1994) i Lekcja religii (2001). W r. 2010
ukazał się zbiór wierszy Siewca, który należy uważać za podsumowanie dotychczasowego dorobku
autora. Wiersze Maciejewskiego, jak trafnie ujął to
Waldemar Smaszcz we wstępie do ostatniego tomiku, „[…] wyrosły z jakże ludzkiej potrzeby przekazania innemu człowiekowi własnych radości i smutków, zdumienia i – rzadziej – zwątpienia, zawsze
przezwyciężanego wiarą, że jesteśmy cząstką sensu, nawet jeżeli go nie dostrzegamy”13.
Nie zważając na osobiste czy też przeciwności
losu natury ogólnej, Maciejewski pisze wiersze
zdradzające niemałe bogactwo myślowe, wyostrzoną wrażliwość emocjonalną i troskę o nieszablonowe środki wyrazu, o które batalia jest przecież coraz
trudniejsza przy niesamowitej „wielogłosowości”
poezji współczesnej, przy obsesyjnym przeświadczeniu „już wszystko było co będzie” (Tomasz Jastrun), jakie ogarnęło poetów doby tzw. postmodernizmu.
Poezja Maciejewskiego ma wiele wspólnego
z twórczością Alicji Rybałko: głębokie penetrowanie
problematyki egzystencjalnej, autotematyzm, ironiczno-żartobliwy dystans wobec rzeczywistości
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przedstawionej, oszczędność słowa (jeszcze większa bodaj niż u wspomnianej poetki), stosowanie
oryginalnej, opartej o ambitne źródła kulturowe,
metaforyki itp.
Wśród doświadczeń egzystencjalnych poecie,
jak się wydaje, szczególnie są bliskie motywy cierpienia, przemijania, refleksje o śmierci. Przeświadczenie o nieprzemijalności smutku, bólu, choroby,
przywoływane bardziej bezpośrednio bądź przy
pomocy symboliki „ciernia”, „krzyża”, kieruje myśli
ku sprawom ostatecznym, metafizycznym, ku Bogu.
Problematyka religijna, wyrażana bardziej tradycyjnie, emocjonalnie, jest obecna także w poezji
Aliny Lassoty, która ma na swoim koncie takie
zbiorki, jak Wileńskie preludia (1992), Bez ostatniego kadru (1993), Pogaduszki Agaty (1995) – tomik
opowiadań, Rozmowy z Jezusem z Warszawy
(1998) i in. Jak na poetkę wileńską przystało, lubi
rodzinne miasto, kontemplowane podczas spacerów po Starówce, lubi zakątki, związane z piękną
przeszłością grodu.
Do tejże generacji należy Leokadia Komaiszko,
autorka zbiorków W stronę światła (1992), Motyle
na łąkach dzieciństwa (1993), tomu prozy publicystycznej Nawet ptaki wracają. Zbiór reportaży
o życiu Polaków poza Polską (1999) i in. Poetka kontempluje dzisiaj swoją „małą ojczyznę” także bardziej
z oddalenia, z perspektywy przebywania w Europie
Zachodniej, więc motywy żalu, tęsknoty są raczej
nieuniknione w jej wierszach. Nieuniknione są także
smutki i refleksje na temat nowych obszarów, którym
także daleko do raju, ale dają przynajmniej złudzenie, że „ludzie drogi ścielą ku słońcu”.
„Pokolenie 1960” zdecydowanie zdominowały
kobiety, gdyż mieści się w nim także Teresa Markiewicz, która, tradycyjnym zwyczajem, jest wrażliwa na piękno natury, na jej zmienność nastroju, co
może być świetną otoczką dla przekazywania jakichś własnych radości i smutków, bezpośrednio ich
nie nazywając. Nieobce są także poetce zarówno
tematyka zwykłej szarej codzienności, jak i wyższe
uniesienia duchowe. Debiutancki zbiorek poetki
Zatańcz jeszcze ten raz (2004) jest zdominowany
zwłaszcza przez lirykę kobiecą, która jest kontemplowaniem przeżyć miłosnych bądź nawet przyznaniem się do takiej słabości, jak rozmiłowanie w noszeniu kapeluszy itp.
Zmierzając w kierunku coraz młodszych autorów, wspomnijmy cytowaną już w niniejszym artykule Lucynę Bukowską (ur. 1973), Dariusza Wierbajtisa (Wierzbiewskiego) (ur. 1973) oraz Marię Jakubowską (ur. 1976).
Lucyna Bukowska jest znana wileńskiemu odbiorcy głównie jako autorka tomików Okruchy liryczne (1994) oraz Kwiaty opowiedz… (1996). Poetka
zmierza w stronę tzw. miniatury lirycznej, jeżeli chodzi o unikanie rozlewności i wielosłowia. W swoich
zaś miniaturach częściej zamyka jakieś refleksje
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natury ogólnej, uniwersalnej niż, powiedzmy, reminiscencje wileńskie, poza pewnymi wyjątkami.
Warto w ogóle zaznaczyć, że w miarę pojawiania się coraz młodszych pokoleń na wileńskim horyzoncie literackim zderzamy się coraz częściej z odstępowaniem poetów od tzw. tematyki regionalnej,
lokalnej, ewokującej motywy litewsko-wileńskie.
Prawda, wśród poetów, urodzonych w latach
70. takie osoby jeszcze się zdarzają. Potwierdza to
chociażby poezja Marii Jakubowskiej, zakochanej w
swojej „małej ojczyźnie”, którą stanowi jej rodzinne
Podbrodzie. Poetka nie rezygnuje także z tradycyjnej formy, z wiersza rymowanego, tym bardziej, że
pisuje również teksty dla miejscowego zespołu
„Żejmiana”. Twórczość tej autorki jest nasycona
typowymi elementami, należącymi do kanonu poezji
regionalnej. Składają się nań: ewokowanie rustykalnego najczęściej krajobrazu, wtapianie weń obrazu
domu rodzinnego (ewentualnie „chaty”, pamiętającej babcię, dziadka itp.), przywoływanie nazw topograficznych, dotyczących najściślejszej ojczyzny
(Podbrodzie, Karkożyszki, Święciany, Żejmiana) czy
też, w szerszym znaczeniu, ojczyzny-Wileńszczyzny (Wilia, Kalwaria, Rossa itp.).
W takie tło wpisuje także poetka równie kanoniczny system wartości, którego fundamentem, podobnie jak w wierszach Aleksandra Śnieżki, jest
przywiązanie do swoich korzeni, do rodzinnych tradycji, pielęgnowanie i ochrona polskości oraz wiary,
przekazanej przez przodków. W tej niemodnej na
pozór poezji nie brakuje także refleksji na temat
przyrody, miłości, przemijania itp., świadczących
o niemałej wrażliwości autorki, która zasługuje już
na to, żeby opublikować wreszcie swoje Serce na
oścież, debiutancki zbiorek, który poruszy, być może, także inne serca.
W „pokoleniu 1980” na uwagę zasługują Alicja
Mickielewicz, Romuald Ławrynowicz, Olga Generałowa i in. Próbki ich wierszy, jak też wierszy Renaty
Pszczołowskiej, Gabrieli Zajko i innych początkujących autorów weszły do wspomnianego już zbiorku,
zatytułowanego Wschód nad Rossą.
Pomijając problem różnej, bez wątpienia, wartości artystycznej zamieszczonych w zbiorku wierszy, należy stwierdzić, iż spełnił on swoje zadanie,
pokazując, że poezja w Wilnie żyje, że „ktoś tak
jeszcze rymy kleci”. Prawda, w odniesieniu do poezji młodych autorów określenie Jarosława Iwaszkiewicza należałoby jednak w tym wypadku sprecyzować, gdyż zdecydowanie preferują oni wiersz biały.
Jeżeli mamy zaś oceniać tych autorów od strony rozwijanych przez nich motywów, to zderzamy
się z sytuacją, przypominającą – na innym, oczywiście, poziomie – rozkład sił poetyckich w międzywojennym Wilnie. Tak jak wtedy regionalistów zastąpili
awangardziści, podobnie dzisiaj na pokoleniową
zmianę warty przychodzą młodzi, którzy, po pierwsze, nie zamierzają, jak się wydaje, czynić „wileń-

ROK XXI, NR 3-4 (156-157) 2011.

skość” czy „litewskość” atrybutem wyróżniającym
swojej twórczości; po drugie, dopuszczają czasem
do głosu nastrój, w którym pobrzmiewają niemal
jakieś odległe echa katastrofizmu. Są one wynikiem
nie tyle znajomości dzieł poprzedników, ile obserwacji rzeczywistości otaczającej, która staje się
w ich utworach „rzeczywistością przedstawioną”.
Na obliczu młodej poezji wileńskiej zaważyły,
bez wątpienia, pogłosy zmian społeczno-egzystencjalnych ostatniej dekady. Młodzi poeci nie oceniają
ich bezpośrednio, odwołują się zazwyczaj do obrazów bardziej uniwersalnych, wyrażają jednak niepokój wewnętrzny, swoje rozterki i zagubienie w rzeczywistości, która jest jakby pozbawiona nadrzędnej
zasady, jakiejś nici przewodniej.
Niepewność, nieufność wobec świata, wobec
innego człowieka, a nawet wobec siebie dochodzi
niejednokrotnie do głosu w poezji Romualda Ławrynowicza czy Olgi Generałowej. Tonację minorową
pogłębia też doświadczenie przeżytego w końcu XX
wieku „schyłku” i początku XXI stulecia, które to
doznanie nie przyniosło niczego nadzwyczajnego,
nie stało się jakimś pozytywnym wstrząsem.
Wymienionym autorom wtóruje też czasem Alicja Mickielewicz, uderzając, prawda, w nieco łagodniejsze tony, dostrzegając jednak rażące nieraz
dysonanse w naszej, poddanej gwałtownym metamorfozom, pośpiesznie cywilizującej się rzeczywistości.
Poetka zadebiutowała w 2004 r. wydanym
w Warszawie tomikiem Jak na dłoni. We wstępie
Rekomendacja nazbyt skromna, napisanym przez
znanego warszawskiego historyka literatury Andrzeja Z. Makowieckiego, czytamy m.in.:
Indywidualna wrażliwość demonstrowana w tych
wierszach nie ma nacechowania »kobiecego«, choć manifestowanie specyfiki przeżywania takiej tożsamości
należy ostatnio do dobrego tonu. […] Ogólnoludzka jest
też uważna wrażliwość autorki na niezwykłość zwykłych
oglądów świata, ułomne relacje między ludźmi, starość,
brzydotę otoczenia (niekiedy przemyślnie rewaloryzowaną). Poeci zresztą nie są powoływani do odkrywania
»nowych« uczuć, raczej do nowego ich nazywania14.

Alicja Mickielewicz należy właśnie do tych, którzy potrafią odświeżyć, „odkurzyć” język poezji, zaprzeczając temu, co jest w niej czasem skostnieniem i rutyną.
Najmłodsze pokolenie poetyckie reprezentuje
dzisiaj, m.in., Dariusz Kaplewski (ur. 1992), reprezentant jeszcze na razie poezji uczniowskiej. Sięga
jednak po tematy poważne, niełatwe, takie, jak wielka i trudna przeszłość narodu polskiego, jak nieokreślona, niestabilna perspektywa losu jednostki,
zagubionej w niesprzyjającej rozwojowi jej marzeń
przestrzeni itp.
Oczywiście, jeżeli chodzi o młodszych i najmłodszych autorów, na pewno jeszcze niejedno się
zmieni, zarówno w ich życiu, jak i w twórczości, któ-
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ra, niezależnie od tego, jak ją oceni krytyka, zawsze
jest jakimś wyrazem tego, co boli, co nurtuje. Zawsze jest jakąś chęcią ubrania swoich uczuć w atrakcyjniejsze słowa. W przypadku zaś autorów polskich, tworzących na Litwie, ich poezja spełnia jeszcze inną, najistotniejszą bodaj funkcję, jaką jest
pielęgnacja i ochrona języka, o czym mówiliśmy już
na początku artykułu.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze podejście do omawianej tutaj poezji jest może mało selektywne, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Na razie
odnotowujemy fakt, że poezja polska w Wilnie jest,
że ona żyje, co może być powodem do radości,
a czasem także do głębszej refleksji, zwłaszcza
jeżeli przywołać tu spostrzeżenie Czesława Miłosza
z jego poematu Toast:
Roiło się od diabłów przy każdej osieci
Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci?15

O tym, że nadal „rosną w tym kraju poeci” (parafrazując Czesława Miłosza) świadczy strona literacka „Pegaza”, jaką w „Tygodniku Wileńszczyzny”
prowadzi Józef Szostakowski. Jej pomysł zrodził się
przy współpracy z polonistami rejonu wileńskiego
i ma na celu ułatwienie startu poetyckiego szkolnej
młodzieży twórczej. Każda „strona” ma rubrykę
Wiersze młodych, co pozwala wykrywać talenty.
Wyróżniają się tutaj, na przykład, sporadycznie publikowane wiersze Tomasa Tamošiunasa z Wilna,
które zwracają na siebie uwagę bogactwem języka,
świeżością metaforycznych ujęć, dojrzałym podejściem do ciągle zmieniającego się świata.
W „Pegazie” początkujący autorzy publikują
swoje wiersze obok tekstów znanych i uznanych
autorów Wileńszczyzny, jak, na przykład, Wojciech
Piotrowicz, Romuald Mieczkowski, Henryk Mażul
i in. Ostatnio wyłoniła się też rubryka Ze skarbczyka
poezji wileńskiej, otworzona wierszem Sławomira
Worotyńskiego.
Warto też odnotować, że publikowane na „stronie” wiersze zawsze są poprzedzone jakąś miniwskazówką, lakoniczną poradą, ciekawostką dla początkujących autorów, typu: Co to takiego: dobry

wiersz?, Pomysł na wiersz, Taka niepojęta…puenta, a nawet Mówmy i piszmy – poprawnie.
W dziedzinie poprawności jest jeszcze bardzo dużo
do zrobienia. Od tego musiałby właściwie zaczynać
niejeden, nie tylko początkujący, poeta wileński.
Trudno nie zgodzić się zwłaszcza z tą poradą „Pegaza”, że poeci powinni przede wszystkim więcej
czytać, korzystać ze skarbca już stworzonego przez
innych, jeżeli chcą wzbogacić siebie, swoją poezję,
a dopiero przez to – także innych.
Poezja, mniej czy bardziej cenna artystycznie,
powstaje najczęściej z chęci określenia swojej tożsamości, obrony tego, co się wydaje wartością,
utrwalenia tego, co zanika; rodzi się z jakiegoś niepokoju, którego, zwłaszcza poetom polskim na Litwie, nigdy chyba nie zabraknie. A więc poezji polskiej na Litwie ciąg dalszy, bez wątpienia, nastąpi.
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 Dorota Szagun

„WIOSENNE CZARODZIEJSTWA” I „JESIENNE PLAGI”.
O POEZJI TERESY MARKIEWICZ
Teresa Markiewicz jest polską poetką żyjącą na
Wileńszczyźnie, autorką sześciu tomików poetyckich, debiutanckiego Zatańcz jeszcze raz z 2004
roku oraz kolejno: Dziwna Pani, Krótkie niebo, Antonówki, Świat myśliwych i myślicieli oraz najnowszego zatytułowanego Mnie swój płacz zostawiły
żurawie z 2010 roku. Zawodowo związana jest z
polskim
dziennikiem
„Kurierem
Wileńskim”,
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w pasjach łączy muzykę i poezję. Znana i uznana,
nie tylko w swoim środowisku wileńskim, ale także
poza jego granicami, skromnie i autokrytycznie,
a może po prostu kokieteryjnie umieściła na okładce
swego drugiego tomiku utwór, zaczynający się
dwuwierszem:
Nie jestem poetką
Ani innym talentem
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dopełnieniem i wyjaśnieniem tej dość zaskakującej
poetyckiej manifestacji wydaje się ostatni dystych
z wiersza Dziwna Pani:
A ja tylko życie odbieram
W innej tonacji brzmienia.

Cała poezja Teresy Markiewicz, potrzeba i dar
pisania wydaje się wyrastać z takiego, bardzo
szczególnego, pełnego swoistej wrażliwości i wyczulenia odbioru i rejestrowania rzeczywistości
w najdrobniejszych wrażeniach dnia i w najogólniejszych prawach życia. Znajdują się tu płoche radości
z „wiosennego czarodziejstwa”, gdy „przyroda się
budzi, słoneczne dni niesie”, ale i „wielkość uczuć”,
pojawiają się gorycz „po wielkim balu”, lament samotności i ból rozstania, wielka miłość i wielkie rozczarowania – „przeklęta jesień”. Jest więc samo
życie, w drobiazgach, ale i w rzeczach o fundamentalnym znaczeniu, bo stanowiących o ludzkiej egzystencji. Teresa Markiewicz sięga po liczne tematy
i liczne formy poetyckiego wyrazu i nie ma w tej
twórczości napuszonej, profetycznej misji poetyckiej, choć jest poczucie poetyckiego osamotnienia
i wewnętrzny imperatyw o silnej funkcji sakralnej:
Świętem mej duszy jest pisać dla ciebie
Szanowny, kochany Człowieku,
Samotne i oschłe me serce nie znało
Dotychczas uczuć tak wielkich.
Musiałeś wejść w los mój
I ogrzać go szczęściem,
Żywością swej duszy i werwą
Kochany, najmilszy – wspaniały Człowieku,
Dziś Ci dedykuję me wiersze…
[Wymarzonych chwil wspaniałość z tomu Zatańcz jeszcze ten raz]

Potrzeba pisania jest silnie związana z potrzebą uzewnętrzniania uczuć, porządkowania ich
i nadawania im znaczeń. Starożytną cycerońską
formułę epistola (enim) non erubescit, znaną także
jako charta non erubescit, rozwinęła poetka w ideę
poezji – zausznika wszelkich stanów uczuciowych
z przekonaniem, że „każdy dzień ma swego piewcę”:
Ale papier znosi cierpliwie
Dowolne dziwa
I pióro się trudzi
Notuje sercowe udręki, uczucia niewyczerpane
[Cierpliwy papier z tomu Mnie swój płacz zostawiły żurawie]

Waha się więc poetka pomiędzy postrzeganiem
roli swego pisarstwa i funkcji samej poezji pomiędzy
jej rolą powierniczki, w całym jej wymiarze lirycznym, osobistym i niemalże intymnym, a funkcją społeczną opartą na powinności ocalania od zapomnienia przedmiotów, ludzi i idei, a zwłaszcza ocalania polskich Kresów. W tym wymiarze poezja Teresy Markiewicz wspiera, choć w innym kształcie,
działania innych form pisarskich, jakimi jest formuła
kronik polskiego dziennika wileńskiego, dzięki którym „Dla przyszłych pokoleń zostanie pamięć –
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Kronik na bieżąco pisanych / Życia Polaków kresowych opasłe tomy!”.
Umiłowanie ziemi
Dość typowe, a przez to szczególne wśród poetów polskich o rodowodzie kresowym jest przeznaczenie zasadniczego zrębu swej twórczości
ziemi rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem
Wilna. Tematyka ta stanowi także znakomity fragment dorobku poetyckiego Teresy Markiewicz.
W przeciwieństwie do poetów starszej generacji
Wileńszczyzna nie jest dla poetki tylko sielskim
i mitycznym krajem dzieciństwa, nie jest też ziemią
utraconą, opłakaną i wytęsknioną. Jest to żywa kraina łącząca przeszłość i teraźniejszość, polskość
i litewskość. Poetka pisze o swoich rodzinnych stronach, o Solecznikach, gdzie „niesie Wisińcza wody
swe przez las”. Ale i u Teresy Markiewicz zdarzają
się, choć z dużo mniejszą intensywnością, reminiscencje z okresu, gdy na Wileńszczyźnie „za polskim czasem / Lnu łany siane były / Każdy metr
ziemi był szanowany / Ojcowie o ziemię walczyli”.
A w innym wierszu pisze o „ledwie żywych obecnie
Jackanach”, w których „za polskim czasem” była
„Kłań Zielona / Latem sianem pachniała, / A w zimie
spała pod białym puchem zgarbiona”. Te wiersze
ostatecznie okazują się pewnego rodzaju wezwaniem poetki, aby w Polakach pozostała żywa pamięć o Kresach:
Nie zapomnij, Rodaku, o Kresach
Tam twe sady młodości zostały
Tam cię matka pieściła, lulała
I po polsku ci pieśni śpiewała
[Pieśń kresowego skowronka z tomu
Mnie swój płacz zostawiły żurawie]

Poetyckie strofy są także własnym poetyckim
wyznaniem miłości ojczyzny we wszystkich śladach
polskości zatrzymanych w małej ojczyźnie, zachwycającej pięknem krajobrazu, zamieszkanej przez
bobry, bociany, żurawie, gdzie „strzegą sady miejsc
rodzinnych” z jabłonką, co „na jesień złotą / Darami
sypała / Rumieńcem promiennym / Kresy rozjaśniała”. Wspomnienia ewokują obrazy lnianego obrusu
tkanego przez matkę, zapachu siana, razowego
chleba i obsianych łanów ziemi. Repertuar tych obrazów idyllicznego świata kresowej przyrody jest
znacznie bogatszy, nie brak nazw roślin, zwierząt,
tradycyjnie wyzyskiwanych w poezji w funkcji ludowo-sentymentalnej, są nawet „letnie zorze”, „księżyc”, „kalina” i konwencjonalnie poetyckie „słowików
śpiewy”.
W obrazie kresowo-ojczyźnianym nie zabrakło
też kluczowego w poezji polskiej elementu – Wilna.
Miłość do Wilna i jego bliskość sercu poetki wyrażona została poprzez sprowadzenie go do mikrokosmosu poprzez nie leksykalną, ale fizyczną postać
deminutywum. Wilno jest „małe” tak, że „można je
w garść uchwycić / I nieść ze sobą / Majątek w dło-
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ni”. To samo miasto olbrzymieje w znakach pamięci
Wileńskiej Starówki, stając się w bardzo pozytywnym rozumieniu wielkości, potęgi i tradycji – „starym”, „romantycznym” i „magicznym Wilnem”, ale
też „tęsknoty przytułkiem”, „ucieczką”, „wspomnieniami”, „miłością”. Nie dziwi więc przekonanie: „Ja
muszę być w Wilnie / Wśród kamiennych murów”
i deklaracja, że „stary gród każdy z nas sercem kocha!”
We wszystkich tych obrazach Wilna, Wileńszczyzny, Litwy wyłania się wyraźna rysa oddalenia
i pragnienie łączności, współczesny problem tożsamości i identyfikacji, rozdźwięk w zakresie przynależności fizycznej i duchowej, ciągłe balansowanie myślą i poetyckim słowem pomiędzy przeszłością a współczesnością:
W sercu mym żyjesz pieśnią
Ma Macierzy, ma Polsko daleka
Tyś w słowie i sławie
[Echo kresowej piosenki
z tomu Mnie swój płacz zostawiły żurawie]

W takim rozdarciu tożsamości szuka poetka
przyczyn i celu, wraz z każdym kolejnym słowem,
wierszem, tomem poetyckim zakładając szczególną
funkcję takiego przestrzennego oddalenia:
…Myśmy zostali, by chronić ziemię
I godnie nieść imię narodu
Ku chwale przodków trwamy w polskości
I z Litwy witamy Weronikę
[Do Weroniki Kresowianki z tomu Dziwna Pani]

Motyw ziemi matki, ojczyzny - macierzy generuje w ten sposób trzecie pojęcie macochy:
Litwo, deszczowa, zielona
Kim jesteś dla mnie
Matką
Czy
Macochą?
[Litwo, kim jesteś z tomu Mnie swój płacz zostawiły żurawie]

Pytania i wątpliwości wyrastające z tego charakterystycznego poczucia obcości, wyalienowania,
braku harmonii pomiędzy przynależnością duchową
i fizyczną, związane są z zajmowaną przez poetkę
przestrzenią i ciągłymi próbami łączenia polskości
i litewskości, jak „litewskie bliny na polskim smalcu”.
Oblicza miłości
Miłość do ziemi-matki, do polskich Kresów nie
jest jedynym przejawem drżenia serca w wymienionych tomach poezji. Miłość to także wymiar zakochania, namiętności, lęków rozstań i rozczarowań
nękających serce. Nic w tym zaskakującego, wszak
miłość to szczególny temat poetycki, od wieków
związany i nierzadko wprost identyfikowany z istotą,
naturą poezji. Erotyki stanowiły główny trzon twórczości wielu poetów, a nawet tym, którzy preferowali inne tematy, przydarzały się w dorobku literackim.
W zakresie kobiecej miłosnej twórczości poetyckiej
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nie sposób nie wymienić Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej ze wspaniałymi miniaturami poetyckimi czy Haliny Poświatowskiej. Teresa Markiewicz
swoimi wierszami miłosnymi wpisuje się w grono
poetów próbujących uchwycić miłość w całej rozpiętości skali doznań i emocji. Jest świetną obserwatorką różnych etapów, natężeń i przejawów miłości,
ale też jej własne ja liryczne uzewnętrznia swoje
przeżycia i różne stany uczuciowe.
W sztafażu charakterystycznych motywów, typowych środków i odwiecznych asocjacji prezentowane przez poetkę oblicza miłości pozostają świeże
i silne w swym autentyzmie. Nie brak drżeń serca
całej metaforyki gromu, uderzenia pioruna czy żaru
(„A miłość przyszła / Wskrzesiła żar; serce miłością
zapłonie”; „Zakochany świat słońcem płonie”). Tak
jest zarówno w poetyckim obrazie zakochania, jak
i tęsknoty i opuszczenia. Miłość przychodzi nagle:
Jak pieśń spod nieba
Jak grom i piorun
Zrządzeniem losu przyszedłeś do mnie
I pozostałeś…
w sercu na wieki…
[Przyszła miłość z tomu Zatańcz jeszcze ten raz]

Miłość spełniona okazuje się sytym uczuciem
spokoju i czułości, której szczególnym wymiarem
jest spotkanie ludzkich dłoni i oczu. Obraz ten powtarzany jest wielokrotnie i w różnych konfiguracjach w licznych wierszach autorki:
Wolę w swej dłoni mieć twoją
Słuchać cię i patrzeć ci w oczy
Smak tak dyskretnej osłody
Bardziej zachwyca, uwodzi
[Twoje dłonie z tomu Zatańcz jeszcze ten raz]

Włóż dłoń do mojej dłoni
Nic nie mów tylko patrz
[Gwiazdka z Tobą z tomu Zatańcz jeszcze ten raz]

Oprócz nostalgicznych i refleksyjnych utworów
o tematyce miłosnej znajdujemy u Teresy Markiewicz także utwory lekkie w formie, precyzyjne w
budowie strofy i rymie, a przy tym uroczo filuterne,
jak choćby poniższy utwór, ukazujący porywy serca
pod postacią flirtu. W wierszu stopniowana jest zażyłość dwojga, jest to swoista gradacja uczuć i działań: od rozpoczęcia znajomości, po romans – oczekiwanie miłosnego spełnienia:
Moja dziewczyno
Odnajdę cię
Ładna dziewczyno
Poznajmy się
Ładna dziewczyno
Już przyszedł czas
Ładna dziewczyno
Masz wdzięki gwiazd
Ładna dziewczyno
Miłości czar
Ładna dziewczyno
Niech żyje bal
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Ładna dziewczyno
Całusów moc
Ładna dziewczyno
Podaruj mi noc!
[Ładna dziewczyna z tomu Dziwna Pani]

Miłość to jednak nie tylko flirt, zakochanie, spełnienie potrzeby ludzkiej bliskości przez „muśnięcie”,
„ust dotyk”, czy „szalonych ust słodycze”, poprzez
„dreszcz”, „zalotne spojrzenia”, „objęcia zakochanych”. Szczególnie istotną cechą miłości jest jej
delikatność i ulotność zarazem, bo „Miłość to ścięty
kwiat / Kwitnie krótko, jak lot trwa tylko chwilkę”.
Miłość to także przejmujące do głębi doznania bólu,
smutku i rozstania, „sercowe udręki”, „w duszy lament”, niepewność. Miłość nieromantyczna, druga,
jak drugie szczęście Hioba, podważa wzniosłe zapewnienia trwania na wieki i cały repertuar doznań i
przekonań tradycyjnie z nią wiązany, nie przestając
przecież być miłością, pragnieniem i decyzją bycia
ze sobą dwojga zakochanych:
Cóż mogą znaczyć słowa: „na wieki”, „mój”,
„moja”, „kochanie”…]
Ślub już był nie z tobą, dzieci nie twoje
Więc owoc jest zakazany, a żyć bez ciebie nie
mogę.]
[Zakazany owoc z tomu Dziwna Pani]

Elementem świata uczuć jest także schyłek miłosnych uniesień, proza życia czy ostateczne rozstanie, pozostając, zgodnie z charakterystyczną
opisom miłości metaforyką ognia, „popiołem po stosie”, ale też cierpieniem uzmysłowionym przez „w
sercu rany” i „bliznę piekielną”.
Kamień pod pachą
i w sercu rany
Wczoraj kochany
dziś nieczekany
Popiół po stosie
blizna piekielna
Kogut o świcie
wiedźma królewna!
[Rozwód z tomu Zatańcz jeszcze ten raz]

Miłość w poezji Teresy Markiewicz ma wszystkie barwy i przyjmuje wszystkie formy uczuć, choć
wydaje się, że „jesienne plagi” mają więcej świeżości opisu poprzez oddanie silniejszych i dużo bardziej bezkompromisowych sądów na temat ludzkich
stanów uczuciowych, aniżeli konwencjonalne miłosne zauroczenia – „wiosenne czarodziejstwa”.
Bogactwo form poetyckich
Oprócz niezwykłego bogactwa treści, utwory
zamieszczane w poszczególnych tomach poetyckich Teresy Markiewicz cechuje również znaczne
bogactwo form. Znajdujemy refleksyjne liryki osobiste i opisowe wiersze o regularnych układach stroficznych, zachwycają nas lapidarne miniatury poetyckie, intrygują dialogi czy monologi wewnętrzne,

ciekawią wiersze – dedykacje czy żartobliwe utwory
okolicznościowe.
Autorka z upodobaniem bawi się formą wiersza,
z dużą swobodą przechodząc od dystychu do oktawy, prowadząc refleksje płynnym nurtem wiersza
stychicznego lub zamykając myśli w symetryczne
strofy, raz zaskakuje analityczną konsekwencją
w powtarzalności układów stroficznych, innym razem wersy wydają się swobodnie biec za myślą czy
też odzwierciedlać burzliwość i antynomie uczuć.
Chwilami znajdujemy wiersze o dużym zorganizowaniu poetyckim, bogate w anafory, paralelizmy
i metafory, czasem przeciwnie – charakter opisowy
utworów zbliża je do mowy potocznej, albo do zwykłych codziennych rozmów (pewne utwory, np.
przez wprowadzoną formę dialogową bardziej nawet upodabniają się do małych form epickich).
Wyraźną cechą utworów T. Markiewicz jest
brak jednej z konstant wierszowości – regularnego
i wyraźnie wpadającego w ucho rymu. Jednocześnie nie można zdecydowanie powiedzieć, że poetka stosuje system wiersza białego – bezrymowego,
choć i takie znajdują się w jej dorobku poetyckim,
a raczej, że zasadniczo nie stosuje konsekwentnego i precyzyjnego układu rymów ścisłych czy bogatych. Zgodność rymowa wydaje się przypadkowa,
wprowadzona jakby od niechcenia, w sposób niezauważalny rytmizująca utwory w charakterystyczny
dla nich sposób, pozbawiony narzucającego się
rytmu. Zwykle, jak to jest np. w wierszu Nasze dzikie łabędzie, są to więc rymy słabe (w rozumieniu
siły współbrzmień głosek) i niedokładne, typu: „włosach” – „rosa”, „włożysz” – „okręcisz”, „śpiewy” –
„bosy”, choć zdarzają się także ponadsylabowe
zgodności dźwięków typu: „kręci” – „pamięci”, „całe”
– „wspaniałe”), lub całe powtórzenia słowne, jak np.:
„tańczące łabędzie”:
Jak w obłokach tańczące łabędzie.
[…]
Nasze dzikie tańczące łabędzie
[Nasze dzikie łabędzie z tomu Zatańcz jeszcze ten raz]

Za raczej wyjątkowe możemy uznać wiersze
z konsekwentniej przestrzeganym układem rymowym, wspartym dodatkowo sylabotonizmem, jak
w żartobliwym i lekkim w wymowie wierszu Uzdrowienie dziadka, choć i tu zgodność rymowa łamie się
w poszczególnych wersach, przechodząc w asonanse
i konsonanse:
Nie było na dziadka hajduka
A pan Bóg mu posłał wnuka
Od razu dziadek nieśmiało
Do roli tej zabrał się żwawo
[…]
I na garnuszku utrwalił
Podziwiał – jak siedzi wspaniale!
Wyzdrowiał dziadek jak rydz
Dziś nie dokucza mu nic!
[Uzdrowienie dziadka z tomu Dziwna Pani]
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Wydaje się zresztą, że częściej i wyraźniej paralelizm i powtórzenie rytmizują układy stroficzne
niż rym. Stąd obserwujemy konsekwentne rozpoczynanie pierwszych trzech strof Małego Wilna,
z tomu Mnie swój płacz zostawiły żurawie, wersem:
„Wilno jest małe” i aż sześciu z szesnastu wersów
Naszego walca anaforycznym „Walc”, by po nim
dodatkowo wprowadzić muzyczny element w formie
refrenu:
Walc mknie jak bystra woda
Walc to melodie serc
Walc to taniec w obłokach
Walc oczarował mnie
[Nasz walc z tomu Mnie swój płacz zostawiły żurawie]

Muzyczność to zresztą jeden z istotniejszych
elementów tej poezji. Do muzyki nawiązuje autorka
wprost przez podjęte tematy wierszy lub poprzez
wprowadzenie charakterystycznej formy poetyckiej

o wyraźnych cechach tonizmu lub sylabotonizmu,
wykazującej wrażliwość muzyczną autorki na słowo
poetyckie.
Teresa Markiewicz w swojej poezji prezentuje
bogactwo tematów, całą gamę odcieni uczuciowych, zamykając je w szerokim spektrum form
wiersza, różnorodnych konwencjach językowostylistycznych, wielorakich układach stroficznych w różnym stopniu nasyconych środkami poetyckiego wyrazu. Czasem są to liryki lekkie w tonie i finezyjne
w formie jak „wiosenne czarodziejstwa”, bywa, że
ładunek emocjonalny i siła słowa ma moc „jesiennych plag”. W każdym utworze bezsprzecznie dotknąć można głębi autentycznych i elementarnych
uczuć ludzkich ujętych w oryginalną i noszącą cechy indywidualizmu poetyckiego formę liryczną.


MIĘDZY SANTOKĄ A ZIELONĄ GÓRĄ
Rozmowa Marii Jazownik z Henrykiem Szylkinem

Grupa poetów u Albinasa Bernotasa w Argierdziszkach
na Litwie w roku 1998. Od prawej: Aleksander Sokołowski,
Henryk Szylkin, Wojciech Piotrowicz, Albinas Bernotas.
Fot. Danuta Bernotas

– Był Pan założycielem i wieloletnim Prezesem
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
w Zielonej Górze. Kiedy ono powstało i jaki miało
charakter?
– Odpowiedź na to pytanie wymaga krótkiego wyjaśnienia. W 1989 roku Polska stała się państwem
w pełni niepodległym, a temat związany z życiem Polaków pozostałych na dawnych Kresach Wschodnich
przestał być tematem niewygodnym dla nowych władz
państwowych. Fakt ten umożliwił między innymi
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Henryk Szylkin urodził się 1 listopada 1928 roku
w zaścianku Santoka na Wileńszczyźnie, w polskiej
rodzinie o starym patriotycznym rodowodzie.
Uczęszczał do szkoły powszechnej w Rymkach i w
Nowo Święcianach. Po repatriacji zamieszkał w Nowej Soli, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące dla
pracujących, w latach 1952-1958 studiował polonistykę, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej we
Wrocławiu, później na Uniwersytecie Wrocławskim.
Przez szereg lat był nauczycielem języka polskiego w
ogólnokształcących szkołach średnich w Zielonej
Górze. Poeta, prozaik, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Poznaniu. Wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Zielonej Górze. Redaktor i wydawca poetyckiej serii polskich poetów zamieszkałych na Wileńszczyźnie.
Współautor kilkudziesięciu antologii poezji i prozy
wydanych w kraju i za granicą. Utwory Henryka
Szylkina tłumaczono na języki: litewski, rosyjski,
białoruski, niemiecki, ukraiński.

łatwiejszy wyjazd Polaków z kraju na dawne nasze
tereny wschodnie oraz na powstanie towarzystw kresowych, takich jak Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna. Powstało wówczas i Towarzystwo nasze z Zarządem Głównym w Toruniu. Myśmy
byli 18. oddziałem.
– Dlaczego właśnie Toruń został wybrany na siedzibę Zarządu Głównego Waszego Towarzystwa?
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– W Toruniu po drugiej wojnie światowej osiedliło się
wielu znakomitych przedstawicieli naszej kultury i nauki, których poprzednia działalność związana była
z Wilnem. Znaczna ich część to profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego. Oni to przyczynili się zasadniczo do powstania Towarzystwa Miłośników Wilna
i Ziemi Wileńskiej. Obecnie skupia ono około 3000
członków zgromadzonych w 24 oddziałach terenowych. Przez wiele lat prezesem zarządu głównego był
wybitny historyk prof. Sławomir Kalembka. Obecnie
zaszczytną funkcję Prezesa sprawuje kpt. ż. w. inż.
Józef Szyłejko. Niestety, wśród rozsianych po całej
Polsce oddziałów Towarzystwa nie istnieje już zielonogórski oddział, którego byłem prezesem przez 20
lat. Mówiąc krótko: Towarzystwo nasze zmarło śmiercią naturalną.
– 20 lat to spory okres czasu. Wiele w nim zapewne się wydarzyło. Zacznijmy więc od początku.
– Gdy tylko się dowiedziałem z telewizji, a było to
w listopadzie 1988 roku, o powstaniu w Toruniu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, natychmiast napisałem list do prof. Sławomira Kalembki,
który stanął na czele towarzystwa. Zapytałem o warunki potrzebne do spełnienia, aby powstał jego oddział w Zielonej Górze. W odpowiedzi otrzymałem
statut i szczegółowe informacje na interesujący mnie
temat. Najważniejsza była liczba członków-założycieli.
Musiało być ich co najmniej 15. W zielonogórskich
warunkach nie było to zadanie trudne, choć nie zatrzymał się w naszym mieście, w przeciwieństwie do
Świebodzina czy Nowej Soli, żaden transport z repatriantów z Wileńszczyzny. Wystarczyło mi tych, którzy
przyjechali indywidualnie. Wkrótce zebrałem 16 entuzjastów mojego pomysłu. Wybraliśmy Zarząd, w skład
którego weszli m.in.: Wojciech Łabuć, Henryk Samujłło, Teresa Łyko. Ja zostałem Prezesem. Następnie z
listą wszystkich 16 członków Towarzystwa udałem się
do Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze celem rejestracji
powstałego Towarzystwa.
– Jak na to zareagowały nasze władze?
– Bardzo przychylnie. Może dlatego, że atmosfera
dokonujących się wówczas zmian politycznych, z którymi wiązano wielkie nadzieje, udzielała się wszystkim. Zarejestrowano nas bez problemów jako Odział
Wojewódzki z możliwością zakładania filii w terenie.
Dano też miesiąc czasu na załatwienie pieczątki, konta bankowego, siedziby oddziału i innych formalności.
– Było Was 16. To zbyt mało jak na oddział wojewódzki.
– To były tylko początki. Mało kto wiedział w Zielonej
Górze o powstaniu naszego Towarzystwa. Uzyskawszy uprzednio zgodę rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej prof. Mariana Eckerta na zorganizowanie w auli
zebrania, dałem ogłoszenie do „Gazety Lubuskiej”
i radia o powstaniu naszego Towarzystwa oraz
o pierwszym walnym zebraniu, na które gorąco zaprosiłem wszystkich miłośników Wilna. Odbyło się ono na
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początku kwietnia 1989 roku. Przyszło ponad 200
osób. Zainteresowanie było wielkie. Przeczytałem
statut i regulamin. Ponad połowa z przybyłych gości
tuż po zakończeniu zebrania zapisała się do Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, a później,
w szczytowym okresie rozwoju, w Towarzystwie było
około 300 osób. Udało mi się też utworzyć filię w Nowej Soli, Krośnie i Świebodzinie. I tak rozpocząłem
działalność.
– Jakie były zasadnicze kierunki tej działalności?
Czy dotyczyła ona tylko naszego województwa?
– Nie tylko. Była dość szeroka. Dotyczyła ona zarówno
kraju, jak i Wilna oraz byłego województwa wileńskiego. Zgodnie ze statutem mieliśmy upowszechniać
wiedzę o różnorodnych osiągnięciach żyjących tam
w różnych okresach Polaków. Do naszych zadań należała pomoc w rozwoju ich kultury, zadbanie o ich
pomniki i groby, jak również wsparcie organizacjom
polskim tam istniejących, a przede wszystkim szkołom
polskojęzycznym. Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej dostarczył nam pełną
listę szkół polskich na Litwie.
– Jak praktycznie wyglądała organizacja takiej
pomocy?
– Najpierw szukaliśmy sponsorów, co, zwłaszcza
w początkowych latach naszej działalności, nie było
przedsięwzięciem nadzwyczaj trudnym. Znajdowaliśmy zrozumienie w różnych instytucjach, firmach
i u osób prywatnych. Zebrane dary rzeczowe,
a przede wszystkim książki związane z lekturą szkolną, słowniki ortograficzne, atlasy, encyklopedie, a także ubrania, obuwie, drukarki, powielacze przewoziliśmy później na Litwę. Szczególną opieką objęliśmy
sierociniec polski w Podbrodziu. Tam dodatkowo dostarczaliśmy wyroby cukiernicze. Parę razy osobiście
rozdawałem je biednym osieroconym polskim dzieciom. Udało mi się też przewieźć wielki zwój jednakowego materiału na bluzki dla dwóch polskich zespołów
pieśni: w Powiewiórce i w Kiejdanach, za co od członkiń obu zespołów otrzymałem serdeczne podziękowanie. W tym miejscu pragnę i ja serdecznie podziękować Wojewodom Zielonogórskim, Panu Profesorowi
Marianowi Eckertowi i Panu Profesorowi Marianowi
Miłkowi za samochody, którymi przewieźliśmy zebrane
dary. Korzystaliśmy z tej pomocy kilkakrotnie.
– Czy to był jedyny sposób przekazywania pomocy
wileńskim Polakom?
– Był on niewątpliwie ważny, ale nie jedyny wymagający wielkiego zbiorowego wysiłku. Znaleźliśmy też
inny, łatwiejszy, szybszy i bezpośredni. Regionalne
Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze organizowało każdego roku festiwal folklorystyczny. Jednego
lata – dla dorosłych, a drugiego – dla dzieci i młodzieży. Zjawiały się więc u nas zespoły pieśni i tańca
z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Bardzo często ich uczestnikami byli Polacy. My zabiegaliśmy o ich przyjazd.
Była więc znakomita okazja do przekazywania naszych różnorodnych darów, które gromadziłem już
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parę miesięcy przed zapowiedzianą imprezą. Moja
współpraca w tym zakresie z Panem Gerardem Nowakiem, dyrektorem Regionalnego Centrum Animacji
Kultury, była zawsze owocna. Miałem też swoich stałych sponsorów. Było też wielu hojnych jednorazowych
ofiarodawców, którzy z pełną aprobatą podchodzili do
tej działalności naszego Towarzystwa.
– Czy obok tej konkretnej materialnej pomocy była
też jakaś inna?
– Była też i inna, choć ona wymaga szerszego omówienia. Od 1957 roku każdego lata wyjeżdżałem zawsze wraz z rodziną na dwa wakacyjne miesiące do
mojej rodzinnej Santoki na Wileńszczyźnie. Wkrótce
nawiązałem też kontakt z polską młodzieżą, a byli to
wówczas dwudziestoletni ludzie, którzy przy jedynej
wtedy polskiej gazecie w Związku Radzieckim utworzyli kółko literackie. Gazeta ta to „Czerwony Sztandar”, przeniesiona ze Lwowa, a wychodząca później w
Wilnie od 1953 roku. Wspomniani młodzi adepci pióra
drukowali w nim swoje wiersze, a były to najczęściej
kolumny poetyckie. Niestety, redaktor działu kulturalnego, który sam też pisał wiersze, wręcz nie pozwalał,
aby wiersze młodych Polaków wychodziły poza ramy
obowiązującego realizmu socjalistycznego. Drukowano więc agitki polityczne piętnujące kapitalizm,
a chwalące bezkrytycznie osiągnięcia socjalizmu. Nie
byłem tym zachwycony. Niejednokrotnie mówiłem
autorom drukowanych wierszy: – Wilno to piękne miasto, a Wileńszczyzna ma piękną przyrodę. Jesteście
młodzi. Dlaczego więc nie piszecie o miłości, smutku
i radości, o waszym pięknym mieście, o przyrodzie.
Dziś wiem, że moje zarzuty nie były zbyt
sprawiedliwe. W tamtych warunkach politycznych
utwory nie chwalące ustroju socjalistycznego bardzo
niechętnie drukowano nawet uznanych poetów litewskich. Publikowano więc te, które były do przyjęcia
przez redakcję. W ciągu szeregu lat zebrało się ich
kilkaset. Powstał wówczas pomysł, aby je wydać w
formie książki. W tej sprawie zwrócono się do litewskich władz partyjnych i państwowych.
– Jaka była ich odpowiedź?
– Byłaby ona zapewne negatywna, gdyby nie szybka
interwencja mojego santockiego sąsiada i przyjaciela,
Edwarda Mieżelaitisa, wybitnego poety litewskiego,
który wówczas piastował funkcję zastępcy prezydenta
Litwy. Udaliśmy się wówczas razem ze Santoki do
Wilna. Po naszych rozmowach w Komitecie Centralnym i w Ministerstwie Kultury władze zgodziły się na
wydanie tej książki pod warunkiem, że jej redaktorem
będzie ktoś z zewnątrz, a najlepiej ktoś z Polski. Poeci
poprosili wówczas mnie o taką przysługę. Zgodziłem
się, ale ja też postawiłem warunek. Musiałem mieć
wolną rękę przy wyborze utworów i ich ewentualnych
poprawkach. Gdy uzyskałem zgodę, przysłano mi po
miesiącu przez Zgorzelec do Zielonej Góry 400 wierszy w maszynopisie. Od tego momentu zaczęła się
moja nie zawsze łatwa praca redakcyjna nad almanachem.
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– Jak długo Pan nad nim pracował?
– Zajęło mi to ponad pół roku. Rozpocząłem jesienią,
a ukończyłem wiosną. Z 400 tekstów wybrałem 80.
Niektóre wymagały drobnej korekty. W almanachu
znalazło się 15 autorów. Byli to ludzie różnego wieku,
profesji i wykształcenia. Może dlatego, kiedy zawiozłem do Wilna książkę przygotowaną do druku, niektórzy z nich nie byli zbyt zadowoleni z mojego wyboru
wierszy. Uważali, że zbyt surowo ich oceniłem. Moja
odpowiedź była stanowcza i krótka. Powiedziałem tak:
– Pierwsza polska książka wydana na Litwie musi
zawierać dobre utwory. W przeciwnym razie krytycy
litewscy powiedzą: pozwoliliśmy Polakom na wydanie
almanachu poetyckiego, lecz oni pisać nie umieją,
wydrukowali grafomańską książkę. Ja na taką opinię
nie mogłem pozwolić. Później były jeszcze redakcyjne
trudności, dziwne decyzje i przepychanki, związane
między innymi z powstaniem Solidarności w Polsce,
a w związku z tym i z polityczną oceną Polaków, a ja
przecież nim byłem. Nie jest to jednak tematem naszej
rozmowy. W końcu almanach pod tytułem Sponad
Wilii cichych fal ukazał się w Wilnie w 1985 r. Była to
pierwsza książka polska wydana na Litwie 40 lat po
wojnie. Według pierwotnego planu jej nakład miał wynosić 1500 egz. W ostatniej chwili jednak obniżono go
do 800 egz., choć, jak się wkrótce okazało, cały nakład sprzedano w ciągu dwóch tygodni, a później
książkę można było kupić tylko na targu i to po cenie
spekulacyjnej.
– Miał Pan zapewne wiele satysfakcji z doprowadzenia do wydania tego almanachu.
– Satysfakcję to mieli autorzy wierszy, bo oni poczuli
się prawdziwymi literatami. Ja miałem tylko poczucie
nieźle wykonanego zadania. Wiedziałem dobrze, że
wydrukowanie kilku wierszy w książce nie daje legitymacji pisarza. Musi być wydanych przynajmniej kilka
tomików indywidualnych i to autorom zbiorowej publikacji wyraźnie powiedziałem. Byłem przekonany jednak, że niektórych z nich stać na taki wysiłek. Postanowiłem więc im pomóc, choć to był wówczas tylko
pomysł.
– Przypuszczam, że nie było to łatwe. Na drodze
przecież mogły stać różne uwarunkowania.
– Oczywiście, ale ja chciałem próbować szczęścia.
W tym celu udałem się do Związku Pisarzy Litwy z
prośbą o wydanie dwóch tomików wierszy dobrze zapowiadającym się wileńskim poetom polskim. Niestety,
doznałem zawodu. Powiedziano mi stanowczo, że po
pierwsze – nie mają pieniędzy, a po drugie – wydają
przede wszystkim swoim. Moich argumentów, że są to
też obywatele Litwy, mówiąc krótko, nie wzięto pod
uwagę. Postanowiłem więc szukać wsparcia w Polsce
i tu, zarówno w Urzędzie Miejskim w Zielonej Górze,
jak i w Urzędzie Wojewódzkim, znalazłem pełne zrozumienie i pomoc. Umówiliśmy się, że któryś z wymienionych urzędów zapłaci za druk, a ja resztę wykonam
społecznie. I tak dzięki tej współpracy udało mi się
wydać 11 tomików wierszy polskim wileńskim poetom.
Za moim przykładem wkrótce poszła Warszawa,
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a potem i Wilno. W Warszawie cały ciężar wydawniczy
tomików wziął na siebie mój kolega Romuald Karaś,
który w Oficynie Literatów i Dziennikarzy „Pod wiatr”
wydał kilkadziesiąt zbiorków wierszy, za co polskie
poetki i poeci z Wilna winni mu szczególną wdzięczność. My natomiast zaprosiliśmy autorów wydanych
u nas tomików do Zielonej Góry, gdzie odbyła się sesja naukowa i spotkania autorskie. Po latach udało mi
się wraz z dr Dorotą Szagun wydać dwukrotnie bibliografię polskich współczesnych pisarzy Wileńszczyzny
pt. Polskie pióra znad Wilii. Obecnie przygotowywane
jest wydanie trzecie.
– Jest Pan autorem innych też książek związanych
z Wileńszczyzną. Jakie to książki?
– Istotnie, jest ich kilka, ale najbardziej cenię album
Wileńszczyzna w obiektywie. Zawiera on stare zdjęcia
Wileńszczyzny z pominięciem Wilna. O Wilnie jest
wiele albumów fotograficznych, a o Wileńszczyźnie
dotychczas ich nie było. Wielkie zainteresowanie tym
albumem nie tylko w kraju, ale i za granicą spowodowało, że szybko on znikł z półek księgarskich. Przyczyniły się do tego unikatowe zdjęcia w nim zamieszczone.
– W jaki sposób dotarł Pan do takich zdjęć?
– Mój ojciec był zawodowym fotografem. Nie wszystkie jego fotograficzne klisze zniszczyły zawieruchy
dwóch wojen światowych. Pozostała ich spora część.
Skorzystałem więc też z tych zasobów.
– Oprócz wspomnianych osiągnięć wydawniczych
związanych z Wileńszczyzną, jakie jeszcze trwałe
ślady pozostawiło Towarzystwo Miłośników Wilna?
– Do najważniejszych należy pomnik na Zielonogórskiej Nekropolii. Poświęciliśmy go mieszkańcom Wileńszczyzny, często bezimiennym Polakom, którzy
zginęli na Wschodzie. Wiele wysiłku i serca w budowę
tego obiektu położył Wojciech Łabuć, od początku
członek zarządu naszego Towarzystwa. Obecnie pomnikiem opiekują się dwie nasze koleżanki: Alicja
Piotrowska i Alina Wawrzyńska.
Drugim trwałym znakiem naszej działalności
jest kamienna tablica w kościele Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, poświęcona zamordowanym
Polakom w Ponarach. Trzecim obiektem, tym razem
tylko odnowionym, jest pomnik nagrobny w Powiewiórce na Litwie. Należy on do księdza misjonarza
Tomasza Zwolińskiego, który po powrocie z zesłania
15 grudnia 1867 roku ochrzcił Józefa Piłsudskiego,
późniejszego Marszałka Polski. Oczywiście pomijam
wszystkie sprawy bieżące, jakimi zajmowało się Towarzystwo.

sną młodość. Ponadto byłem zawsze zafascynowany
historią swojego rodu, sięgającą wojen szwedzkich.
Znalazła ona odbicie w moich utworach – W zakolach
Łokai, książce napisanej prozą, oraz w poemacie Santocka legenda.
– Pisze Pan nie tylko o Santoce, ale także o okolicach. Czy one są też godne pióra poety?
– Żaden przede mną poeta nie podejmował tego tematu. Pierwszy zacząłem opisywać ten zakątek Wileńszczyzny zamieszkały niegdyś przez drobną, patriotyczną szlachtę polską. To ona tu nad Żejmianą
pod wsią Łukno stoczyła ostatni bój w Powstaniu
Styczniowym, a było to w 1865 roku. W boju tym zginął mój krewny Władysław Łozowski. Moim rodakiem
jest także Józef Piłsudski, który urodził się w Zułowie
położonym 10 kilometrów od Santoki. Okolica ta była
też kolebką innych zasłużonych szlacheckich rodów
polskich: Chlewińskich, Padleckich, Tyszkiewiczów
i innych. Po ich dworach i zaściankach pozostały tylko
sosny i kamienie i dlatego taki ma tytuł jeden z tomików moich wierszy.
– Wiele jest w Pańskich wierszach opisów przyrody. Jest ona nieraz głównym bohaterem Pańskich
sonetów. Dlaczego nawet po wielu latach jest ona
Panu ciągle taka bliska?
– Obcowałem z nią na co dzień, a były to lasy, pola,
rzeki, jeziora i szumiące łąki, pełne różnorodnych
kwiatów. Ta piękna przyroda towarzyszyła mi od dzieciństwa i dlatego często jest ona tworzywem moich
utworów. Głębsza ich analiza i historia mojego rodu to
już oddzielne tematy do rozmowy.
– Powróćmy więc na koniec do spraw związanych
z wileńskim środowiskiem literackim. Czy po rozwiązaniu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej kontakty z tym środowiskiem zostały
zawieszone?
– Nie, choć mają one inny charakter. Mój wiek i stan
zdrowia nie pozwalają na częste wyjazdy do Wilna.
Pozostała więc łączność telefoniczna i korespondencyjna. Dzięki nim wiem, co się tam dzieje. Zmarła
dziennikarka i pisarka Jadwiga Kudirko, która wiele
zrobiła dla tamtego środowiska. Nie żyje też Jerzy
Surwiło, dokumentalista, autor wielu książek o Wilnie.
Gościliśmy go w Zielonej Górze. Na szczęście powstała grupa młodych zdolnych literatów pełnych zapału do
pracy twórczej. W nich moja nadzieja.
– Dziękuję za rozmowę.


– Jest Pan autorem wielu tomików wierszy związanych z Wileńszczyzną. Odnieść można nawet wrażenie, że ta kraina to główny temat Pana poetyckiej
twórczości. Skąd ta fascynacja?
– Pochodzę z Wileńszczyzny, z pięknie położonego
zaścianka Santoka. Tu spędziłem dzieciństwo i wcze-
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 Henryk Szylkin

Z cyklu Sonety nowe
Sen Polaków

Opuszczony

Przed ojczystym domem ktoś krąży bezkarnie,
Zagląda przez okna, do drzwi wciska ucho.
Czyżby coś chce dojrzeć lub kogoś podsłuchać?
Rośnie wokół cisza, bo sen was ogarnął.

Z bezsennym okiem i sercem zmęczonym,
bez chleba na jutro, a przy duszy grosza,
w torebce na plecach dobytek swój niosąc,
szedł pustą drogą człowiek opuszczony.

Śpicie, choć świat huczy, pędząc złą koleją.
Jednych spycha na bok. Tych nędzą dziś gniecie.
Drugich lichwa tuczy, ale wy nie wiecie,
gdzie są dobrzy ludzie, a gdzie są złodzieje.

Pod nogami miał błoto i śliskie kamienie.
Popękane buty przepuszczały wodę.
Przez strzępy koszuli wiatr wciskał się chłodem,
a głowę ciążyły umarłe marzenia.

Oni z pachołkami – zawsze bez hałasu
zgarniają z pól waszych zboże po kryjomu,
lub dorodne sosny wycinają z lasów,

Nagle krzyż zobaczył na przydrożnym wale.
Zdjął czapkę z przygiętym do ziemi kolanem.
Pragnął w samotności sercem się pożalić,

aby cudzoziemcom wybudować domy,
a was – jak parobków zwerbować do pracy.
Budujmy dom własny. Zbudźcie się, Polacy!

prosząc o ratunek Wszechmocnego Pana.
A kiedy ku niebu uniósł drżące ramię,
ujrzał tłum biedaków, który klęczał za nim.

Mogiła Danuty

Zbuntowany

Za kurhanów ciszą i sudackim polem,
gdzie jeziora szafir rozigrany falą,
a wstęgi grążeli mrugają z oddali –
oczeretem nucą Żejmiany zakola.

Złorzeczył i łamał wszystkie przykazania.
To wymysły Boga. Jakiś błąd fatalny.
Człowiek najważniejszy. W świecie liberalnym
robić może wszystko. Nic mu się nie stanie.

Obok nich cmentarzyk w brązie starych sosen,
a przy nich wśród grobów opuszczonych, biednych
ujrzysz na pagórku rzeźbiony krzyż jeden,
zielony od darni, opłakany rosą.

Zaczął więc od uciech, wszak życie jest krótkie.
Porzucił kłopoty – dom, żonę i dzieci.
Wolność miał już w myślach. Czas mu szybko leciał
w barze z kolegami przy butelce wódki.

Tu leży Danuta ścięta niby lilia.
Pamiątkę mam po niej. Widziałem ją we śnie.
Zwiewna niby mgiełka. Miała kształt motyla,

Potem zmienił kumpli. Sam nie wiedząc czemu.
Poszedł do tych, którzy biorą prochy białe,
aby chwile rajskie przeżyć bez problemów.

co krąży nad ziemią lotem bezszelestnym.
Dziś na jej mogile kwiat, co rósł pod lasem,
zwinął płatki suche. Nie zatrzymał czasu.

Zapragnął wejść także w ten stan doskonały.
Nagle słońce zgasło. Mrok upadł na drogę.
Ujrzał krzyż sosnowy i przepaść przed sobą.

Rzeka kwiatów
Przy dzwonkach przyleśnych na skarpie Łokai
zwisa biel czeremchy nad zwierciadłem wody.
Czyżby zachwycona nad swoją urodą
niepomna o chwili, co przemija z majem.
A on już rozkazał storczykom rozkwitać,
budzić mgły ospałe, ogrzać słońcem rosę,
aby dzieci mogły po niej biegać boso,
gdy słowik w olszynach belkantem dzień wita.
Latem jest inaczej. Wokół zapach siana.
Derkacz skrzecze w łozach przy wikswach wysokich
obok smukłej szałwii fioletem przybranej
w trójbarwnym bukiecie – z lilią i osoką.
Jakże więc nie kochać rzeki ziół i kwiatów,
co płynie w oddali od hałasu świata.
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ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!

WIERSZE POLSKICH POETÓW Z WILEŃSZCZYZNY
Wyboru dokonał Henryk Szylkin

Światowy Dzień Poezji w Wilnie –
maj 2010. Po podsumowaniu wyników konkursu poetyckiego w Domu
Kultury Polskiej: laureaci konkursu
(młodzież), poeci różnych pokoleń,
artyści, artyści malarze, tłumacze
literatury polskiej, dziennikarze.

Fot. Bronisława Kondratowicz

 Teresa Markiewicz
Matka jabłoni
Prawo jesieni
To prawo jesieni być smutną i dżdżystą,
Zrywać piękne szaty ze starych lip, dębów
I zostawić nagość w dąbrowach wieczystych
Oraz zasiać ciszę wilgotną i smutną.
To prawo jesieni mieć twarz wypłowiałą,
Na domiar żebraczą, przeoraną mgłami,
Wysmaganą wiatrem, trzciną szumiąc w bagnach,
Być szansą jak łza samotności.

Najbardziej mnie dusza boli
Gdy z jabłoni spadają liście
A jabłka wiszą jak lampiony
W jesienną porę w kroplach dżdżystych
Najbardziej w jesień dusza boli
Że sad przed słotą nie ukryje owoców
Które groźny powiew
Strząsa z gałęzi w dżdżyste dni
Że w jesień jabłoń niczym matka
Od której dzieci odjeżdżają
Szukając szczęścia w świat szeroki
A jabłoń sama pozostaje
Gdyż jej korzenie wrosły w glebę
Z której się wyrwać nie potrafi
A dzieci jak to jabłka wolne
Błogosławiona drogi dla nich

 Józef Szostakowski
to co za oknem

głód

to co za oknem moje i nie moje
knieje dzieciństwa przemienione w gaik
zły wiatr spod koron wypłoszył zwierzynę
i cień już nie ma smaku zimnej wody
która chwytała radością za gardło

nocą
przychodzi do mnie
mój głód

tamte za oknem jak za dymną szybą
miękkie w dotyku beznadziejne chore

zostawiam mu na podorędziu
swoją pamięć

taki nijakie że nawet bez krzyku
i moje wiersze osypane szronem
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uchyli drzwi
nie obudzi śpiących

rano
ujrzę na stole
niedopitą kawę
i narodzony wiersz
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ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
 Wojciech Piotrowicz
Czas teraźniejszy

Wielokropki

Nad piramidą minionych pokoleń
przeszłość odcinasz dłonią
od przyszłości
w nieodwracalnym geście znacząc pole
gry wartej świeczki
w raz rzucone kości

Między alfą i betą powszechnej mądrości
niewysłowione śpią całe odmęty
dźwięków ułamki rzucając jak kości
w treści ni greckiej
ani naszej mowy
elementy

Więc gdzie jest Twoja wartość nieprzeciętna
oprócz
granicy bytu i nicości
Tu Ciebie każda miara napoczęta
a gdy się skończy –
drobiną przeszłości

Słuch pogubi nim język powtórzyć je zdoła
więc jakże zapiszemy potomnych pamięci
czy tajemnica wydarta i goła
w niewiedzy otchłań z powrotem bez śladu
się wkręci
Największej prawdy litery siekane
czy da się znizać w paciorków nić jasną
czyli też marnym wielokropkiem siane
w wirze spirali znikającej zgasną
nim wyłoni je obszar nowy
między betą i gammą
hipotezą i famą
nowa głębia zawarta w brzegi
wszechrzeczy
i naszej
omegi

 Dariusz Kaplewski
Katyń

Rozpacz

Pożegnanie

Nieba dach u szczytu,
Niżej drzew kolumny.
Zbrodni głaz ukryto
W tej świątyni dumnej.
Tylko smak cmentarza
Twarz historii wskaże.

Mej wędrówki żagiel gniotą
Wiatry marzeń czcią osnute.
Rdza skusiła uczuć złoto…
Zmierzch miłości skryje smutek.

Śród szczelin życia ciemnych nocą
Uskrzydla ludy serc pożoga.
W zaciszu rodu ONA błoga,
JEJ blaski popiół duszę ozłocą.

Monsun losu skry zamiata,
Rzeźbi chłodne życia brzemię.
W morzach czasów płyną lata,
Szczęście u podnóża drzemie.

Wstrzymałem wnętrza wód igrzyska,
Miłości pąki nie rozkwitły
I nie zwiędły, trwa promyk nikły.
Czemuś daleka tak, a bliska?

Piach w objęciach burtę tuli,
Pył wędrówki wchłonął cele.
Strzępy wspomnień dotknę czule,
Gdzie odbicie Twe się ściele.

Zwierciadeł nie tknę: grosza kucie
To z prochu proch, to Ikarowie.
Nasienie Twoje też – porzucę...
Pod szczyty chmur, po czyny wdowie,
Przez słów szeregi, gdzie OTRUCI,
Tam domknę… Czas resztę powie.

Powiew śmierci wiosną
Niósł decyzję kata.
Twór obłudy rosnął,
W konwój ICH zamiatał.
Potem wystrzał w plecy
i ON w doły leciał.
Wreszcie czas kruszenia
Faktów oczywistych.
Upiór partii zmieniał
Dokumenty, listy.
Czas, Orle Dwugłowy
Uznać prawd osnowy.
O, Polski Żołnierzu!
Wodospad Twej chwały
Tron chęci nie zmierzy.
Ojczyzny twarz cała
Wskutek tej ofiary
Znów u granic starych.
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Gdybym z ujścia wpadł do źródeł,
Wyciągnąłbym blaski z cieni.
Portret uczuć by się udał…
Koniec...Noc się w dzień nie zmieni.

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
 Aleksander Śnieżko
Byłeś, Jesteś, Będziesz
/Wiersz poświęcony
śp. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II/
Błogosławiona polska ziemia
– Ma synów, których Bóg wysłucha.
To nic, że Ciebie dziś tu nie ma.
Nam mrok rozjaśni płomień ducha.

Nie tylko róże – kamień twardy
Do nóg Ci słano, Ojcze Święty.
A Tyś ogrzewał serc miliardy,
Miłością krzepiąc fundamenty.

To Niebios dar dla pokolenia.
Że byłeś z nami przez ćwierć wieku,
Że świat odradzał się i zmieniał,
Choć znak pokoju wciąż daleko.

Pół serca – Polsce, pół – dla Litwy,
Milionem iskier płoną znicze.
Wysłuchał Ojciec Twej modlitwy
I zmienił ZIEMI TEJ oblicze.

Twa dłoń ojcowska wsparła wszystkich.
Granice – to Twej rany blizna.
Tyś wielki, Święty, a tak bliski,
Gdyś stąpał nad przepaścią wyznań.

Dziś w Niebie masz apartamenty
I, choć spoglądasz z okien Raju,
Tyś zawsze z nami, Ojcze Święty,
Nam w sercach ziarna Twe wzrastają.
Wilno 07.08. 2005.

 Aleksander Sokołowski
Spotkanie wiosny

Katastrofa

Siedzę na trawie wiosennej.
Na daszkach uli
migocą tęczowe promienie.
Wiosno, czy jesteś
instrumentem muzycznym
o strunach kolorowych?
Pasieka jest mi
salą koncertową.
Polot pszczół – wicher.
Oślepia oczy
kolorami muzyki.

Jesień.
Zebrali w ogrodzie
ziemniaki, marchew…
Przygotowali do zimy pasiekę,
Tylko stoi małym półwyspem
nie wyrwana lebioda,
a obok kosz z wyschniętymi
chwastami.
Fotografowałem ten obraz
w różnych okresach lata, jesieni,
jak drogą relikwię
przypominającą matkę,
która nie zdążyła
urzeczywistnić swych planów.

 Jadwiga Kurkulonis
Jesień
Przyszedł wrzesień,
przyniósł jesień.
Liście niczym płatki złota,
Przybyło nam deszczów i błota.
Dni stają się mgliste,
Drzewa zrzucają liście,
Ten czas jest smutny taki,
Bo odlatują już ptaki.
Na polach wszędzie pusto,
A w stodołach u ludzi tłusto.
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Jesień jakby martwa, nieżywa,
z ogrodów zebrane warzywa.
Wiatr zimny mocniej zawieje,
Niech każdy się cieplej odzieje.
Nie siedź i nie myśl na niby,
Ale pójdź sobie na grzyby:
Umyj swoje policzki
śpiesz po lisiczki i borowiczki,
Bo kto o zapasy dba,
Ten zimą wszystkiego ma.
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ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
 Alicja Rybałko
Podróż na Litwę

Krótki lament dla duszy zbłąkanej

Nad Litwą zapada zmierzch
miękki jak kocia łapa,
o czymże pisać więcej,
kiedy tu lasów tak wiele.
Miasta zdarzają się rzadko,
jak przypomnienie ze świata,
który jest gdzieś tam daleko
i trąbi, i trzaska, i ryczy.

Taki szmat drogi, duszo, musiałaś zostawić za
sobą:
białowieskie puszcze
i litewskie rojsty,
by zatrzepotać w noc listopadową
tu pod moim oknem, Gigastrasse 5.
Nic tu nie ma dla ciebie,
nawet świece wszystkie kolorowe.
Żadna nie chce płonąć dla umarłych.
Czy nie lepiej ci było pozostać
na cmentarzu z krzywymi krzyżami,
ale za to z prawdziwego drewna,
którego dotykały żywe ludzkie ręce?

Przymknij za sobą granicę,
dotknij rosy o świcie,
słońce wschodzi nad łąką
i nad wieśniakiem zgarbionym.
O czym pisać z podróży –
pismo zbędne się staje:
skrzydłem ptaka na wodzie,
śladem mrówki na piasku…

Tu nie ma nawet komu powiedzieć „A kysz!”
Weź tę łzę, jest prawdziwa.
I tam wracaj, gdzie płaczą po tobie.

 Maria Jakubowska
Nie zapominaj…

Skrawki dzieciństwa

Nie zapominaj swych korzeni,
Skąd babcia, dziadek, gdzie chata stała…
Gdy przejdą lata i wszystko zmienią,
Niech tli się w sercu ta iskra mała.

Tam, gdzie sosna uschnięta stoi
Przenoszę się małym wysiłkiem woli.

Tam była studnia, a tam stodoła.
Tą drogą ojciec po wodę chodził,
On jeszcze słyszy, jak babcia woła:
„Włóż czapkę, synku, bo niepogoda”.
A tam, za płotem, mieszkał wujaszek…
Niczego nie ma i tylko wiosną
Tu śpiewa słowik, ten wdzięczny ptaszek,
I bzy, jak dawniej, tu jeszcze rosną.

Tam, gdzie jeziora błyszczą srebrzyście
Wołam wspomnienia, proszę: usłyszcie…
Tam, gdzie dróżki i domy stare
Miłość i wiarę, wrażenia dały.
Tam, gdzie uczyło mnie życie wszystkiego
Wracam, bo muszę, bo wracać trzeba!
Za horyzontem mych lat tęczowych
Szukam wciąż skrawków dzieciństwa nowych...

 Leokadia Komaiszko
***
czas przekorny urodził fałszywą poezję
garby duszy się piętrzą jak blok
koleżanka me myśli bezczelnie kradnąca
chwyta laury dla swych plagiatów
bo Bóg – sędzia zapomniał którędy najprościej
dzień swe prawdy roznosił za wzór
przemieszało się coś – krzywda ciężka jak noc
taką dźwigać nie mam radości

***
Łzy rozlane lawiną odciążacie nasze rozstanie
wietrze samotny nie słuchaj już jęku skrzypiec
[wieczornych –
drzewa zostańcie i liście na zimę trzymane miłością
której zabrakło mi w Wilnie – to pewnie skaranie
uwierz mi, mamo, kamienie też płaczą i ptaki
w strachu błądzą w ciemnościach; choć noc już niepewna
ze śniegu brzozy wydarły ramiona – nie każ
mi grzęznąć, gdy ludzie drogi ścielą ku słońcu
luty 1994
Wilno – Warszawa – Liège
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 Henryk Mażul
przedwiośnie mą miłością
Co jawa, co sen
Znowu ten sen o życiu poczęty naprędce
Przy wezgłowiu mym staje i wyciąga ręce
Niczym matka do syna, gdy z tułaczki śpieszy
Do domowych, przetkanych tęsknotą pieleszy.

ciekawa jesteś
pory roku
którą najbardziej lubię
i dziwisz się
że kolejno serio przeczę
wiośnie ku latu i zimie

A tu dnieje akurat. Wnet słońce się wtoczy
Z horyzontu pagóra ludziom prosto w oczy
I codzienność miast raczyć filiżanką kawy
Tę jak zawsze prawdziwie wygarnie na ławy.

czyż jest
piąta pora roku
chcesz wiedzieć

Trzeba wstać, żeby iść, kędy drogi zygzaki,
Pokornie się zgodziwszy na cel byle jaki,
Z miną mędrca, który udaje, że wie prawie,
Co we śnie jawą bywa, a co snem na jawie.

jest córeczko
jest
to wynikłe z tęsknoty przedwiośnie
kiedy bociany w drodze
przylaszczki w pączkach
a śniegi płyną płyną płyną
i właśnie to przedwiośnie
im przybywa mi lat
coraz bardziej wielbię
bo wtedy przecież
przyszłość
o zmartwychwstanie dłuższa

 Marzena Mackojć
Dziesięć srebrników
Kupiłam Twoje czyste, nieskażone myśli.
Zgniotłam i przeszyłam Twoje serce igłą odlaną z monety.
Kupiłam Twój czas, wiarę i uczucia. Kupię wszystko!
Czemu milczysz?
Nie martw się, jeżeli Cię boli, to zapłacę.
Kładę dziesięć srebrników na tacę i
odważnie wracam na moją Golgotę.

Alkoholik
Hej, przechodniu! Tak, ty. Zatrzymaj się.
Uchyl mi skrawek tęczy, upiję się.
Upiję się miłością na Antarktydzie!
Upiję się sukcesem paradoksu w kosmicznej otchłani!
upiję się pocałunkami niewinności, fałszem optymizmu,
komedią życia…
Upiję się, bo nie wiem, co mam robić!
Pytasz, kim jestem?!!
Jestem ALKOHOLIKIEM życiowego bezsensu.

 Regina Pszczołowska
Przedwiośnie

Spokój

Za oknem deszcz
kroplami wiersza
ozdabia dłonie starej jabłoni.
Ona też chce być piękna
w polocie swoich myśli
rozwieszonych na gałęziach przedwiośnia.
Staram się otulić
to zmokłe, szare piękno
ciepłym, wiosennym wierszem,
w którym spełnią się jej marzenia
o grających pszczelą melodię
aksamitnych kwiatach.

Noc miękka i ciepła
delikatną dłonią
oswoiła wszystkie głosy,
ukołysała dzienne zmiany
do rękawic włożyła niezgody
puste naczynia
napełniła
oliwkowym spokojem.
Cicho i lekko
oddychają sny,
na które z łysego wzgórza
spogląda zadumana twarz
samotnego pielgrzyma.
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 Renata Pszczołowska
Oddech
Pragnę żyć
Lato wprowadza w zapomnienie.
Na przekosie wrażeń
usiadł czas,
słońcem opalony
wsłuchany w melodię świerszcza
i oddech wieczoru…
Spada perełka rosy,
kwiaty zmysłowo
bawią się w chowanego.
Dokąd śpieszysz?
Brakuje ci czasu
i lotu zwyczajnego motyla?...
Otwórz oczy
Świat daruje ci oddech
nie przyśpieszaj kroków!

Jestem tutaj
Jutro nie wiem
Żyję dzisiaj
Pragnę zawsze
Myśleć pozytywnie
I bez wahań decydować
W prawdzie wiary
I bez kłamstw
Być otwartą w rozbieżności zdań
Wskazać stronę
Nie medalu
Podać dłoń przyjaźni
beznadziejnym i zwątpionym
Nie uśmiecham się dla pozoru.

Tomas Tamosiunas
Na odwrót

Dźwięk ziemi

Ciężki metalowy deszcz
zimne żelazne słońce
i lśniąca tęcza z miedzi

Przez abażur przenikające światło
oświeca me gesty
chowane w głośnej muzyce

A pod tym –

Dłonie po linii życia
wiodą do nieskończoności
znikającego odgłosu z mej głowy

Ludzie z kropelek deszczu
domy z błękitnych chmur
auta z promieni słonecznych
i siedmiokolorowe jezdnie

O piętro wyżej niż jestem teraz
trochę w lewo –
i ścichnie

źle?
Cisza w otchłani mych myśli
na nowo programuję dźwięk
A teraz –
słyszę jak starzeje ziemia

Stanisław Kaplewski,
Dom Juliusza Słowackiego
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
 Jan Nowik

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POJEDNANIE
III
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

KONSTYTUCJA UNII EUROPEJSKIEJ A FILOZOFIA, WIARA, PRAWO
Konstytucja UE winna być rozpatrywana na płaszczyźnie filozoficznej, a to dlatego, że jej normy prawne odnoszą
się do człowieka jako osoby. Człowieka nie można zrozumieć bez stałego punktu odniesienia, jakim jest Absolut. Byt
ten jest ostateczną racją tłumaczącą przygodne istnienie
każdej jednostki ludzkiej i wszelki byt jego środowiska nieożywionego i ożywionego. Z tej relacji wypływa teoria wartości, czyli aksjologia. Do absolutnych wartości należą: prawda, dobro i piękno. Tak jest w filozofii klasycznej, wywodzącej się od Arystotelesa, św. Tomasza. Stąd ten system filozoficzny nazywa się tomizmem. Na fundamencie tego systemu zbudowano Unię Europejską na Zjeździe Gnieźnieńskim (1000), Unię Lubelską (1569) i na tym fundamencie
filozoficznym winna być zbudowana Konstytucja obecnej
UE. Tymczasem tworzy się ją w oparciu o ideologię racjonalistycznego Oświecenia, które mówi, że każdy człowiek winien egoistycznie żyć swoim światem, bez państwa, Kościoła i narodu.
Konstytucja UE winna zawierać w preambule i w paragrafach tekstu odwołanie do Boga jako najwyższej normy
postępowania w życiu zbiorowym. Postępowania zgodnego
z sumieniem, formowanym według Ewangelii, wyartykułowanej przez Chrystusa w Ośmiu Błogosławieństwach.
Konstytucja UE winna opierać się na prawie naturalnym, które legło u podstaw Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka (Paryż 1948). Samo zaś prawo zostało wyartykułowane w Dekalogu. Jeśli Unia Europejska ma się przyczynić do pojednania narodów europejskich, winna działać w
duchu odpowiedzialności przed Bogiem, prawem naturalnym i przed całym dziedzictwem cywilizacji chrześcijańskiej.
Dziedzictwo to, w konfrontacji z zamierzeniami konstytucji
UE, można ująć w sposób następujący:
Fundamentem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej stała się Karta Praw Podstawowych sformułowana przez przywódców mocarstwowych państw
Europy – Niemcy i Francję. Prawo stanowione (lex)
winno chronić i bronić prawo naturalne, które przynależy każdemu człowiekowi od chwili jego poczęcia,
potem urodzenia i aż do naturalnej śmierci. Patrz uwagi:
a) „należy zwrócić szczególną uwagę na wszystko, co
dotyczy ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej
śmierci” (Jan Paweł II, Kościół w Europie, p. 115);
b) „ze wszech miar należy chronić rodziny oparte na
małżeństwie” (Jan Paweł II, tamże, p. 115);
c) „trzeba koniecznie podejmować wysiłki, aby zapewnić
młodym pokoleniom przyszłość godną człowieka przez
pracę, udział w kulturze i wychowaniu do wartości
moralnych i duchowych” (Jan Paweł II, tamże, p. 115).
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Naczelne przykazanie prawa naturalnego brzmi:
„Dobro należy czynić, a zła unikać”. Prawo to odnosi
się do tego, czemu ma służyć, to jest:
a) utrzymaniu człowieka przy życiu,
b) rozwojowi gatunku ludzkiego,
c) zdobywaniu dóbr proporcjonalnie do rozwoju
osobowości człowieka.
Karta Praw Podstawowych nie posiada formalnych zabezpieczeń praw człowieka, opartych na
prawie natury w myśl Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka (ONZ, 10 grudnia1948): „Wszystkie istoty
ludzkie są wolne i równe w godności i prawach. Są
one obdarzone rozumem i sumieniem [...] powinny
postępować wobec siebie w duchu braterstwa (art. 1).
Prawa człowieka są: a) osobiste i polityczne; b) gospodarcze, socjalne i kulturowe oraz
c) solidarnościowe, i mają swoje umocowanie w prawie
naturalnym-wrodzonym (ius), a te z kolei mają swoje
ugruntowanie w Dekalogu.
Karta Praw Podstawowych, odrzucając prawo
naturalne i Dekalog (brak odniesienia do Boga
w Konstytucji), zawiera błąd antropologiczny, bo
przyjmuje fałszywy obraz człowieka, a mianowicie
obraz zakładający, że człowiek jest samowolną jednostką, która w klimacie Konstytucji żyje tak, jakby
Bóg nie istniał. Taka koncepcja jednostki ludzkiej krytycznie została oceniona w encyklice papieskiej: „Europejska kultura stwarza wrażenie milczącej apostazji
człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał”
(Jan Paweł II, Kościół w Europie, p. 9). Karta Praw Podstawowych, odrzucając wrodzone prawo człowieka do
bycia osobą z godnością wrodzoną, stanowiącą fundament praw, jest fałszywą podstawą praw, a nie przyjmując Dekalogu Boga Osobowego, jest tym samym złym
zbiorem praw podstawowych Konstytucji Unii Europejskiej.
Jeżeli twórcy Konstytucji Europejskiej nie odrzucą
logiki złego prawa, która to logika stale powraca jako
pokusa „budowania miasta ludzi bez Boga czy też
wprost przeciw Niemu, to gdyby do tego doszło, ludzka
społeczność wcześniej czy później doczeka ostatecznej klęski” – upomina Jan Paweł II (Kościół w Europie,
p. 5).
Jan Paweł II apelował już wcześniej do twórców
Traktatu Konstytucyjnego UE, aby znalazło się w nim
odniesienie do europejskiego dziedzictwa religijnego,
a w szczególności chrześcijańskiego (tamże, p. 114),
ale bezskutecznie.
W Traktacie Konstytucyjnym UE jest milcząco założona Klauzula Kościelna, która brzmi: „Unia Euro-
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pejska szanuje status, z jakiego korzystają na mocy
prawa krajowego Kościoły, stowarzyszenia lub wspólnoty religijne w Państwach Członkowskich i go nie narusza. U n i a E u r o p e j s k a s z a n u j e r ó w n i e ż
status wspólnot światopoglądowych w
t a k i s a m s p o s ó b ” (podkreślenie moje – J. N.).
Sformułowanie to oznacza, że np. Kościół Rzymskokatolicki jest zrównany z masonerią i różnymi klubami, a nawet wspólnotami homoseksualistów czy też satanistów).
Traktat Konstytucyjny w tej postaci utwierdza zło
i zawiera zaczyn rozpadu w przyszłości Unii Europejskiej jako struktury sprzecznej z ideą solidaryzmu naro-

dów jednoczącej się Europy ku dobru wspólnemu
państw członkowskich Unii, które to dobro wynikać ma
z postawy jednoczenia się opartego na Dekalogu. Wymienione wyżej i inne wspólnoty światopoglądowe korzystają już dzisiaj z ochrony prawnej organów UE, uzyskując szansę dla permanentnego konfliktowania
wspólnot narodowych od wewnątrz, a w konsekwencji –
państw członkowskich względem siebie, na tle różnienia
się rządów tych państw w ocenach celowości tego zapisu jako sprzecznego z racją państwa, które zauważa
zagrożenia dla siebie z tego powodu.


 Ks. Henryk Nowik

JUBILEUSZOWY ZJAZD W POZNANIU
„30 LAT WALKI O WOLNĄ, SPRAWIEDLIWĄ I SOLIDARNĄ”
12 – 13 MARCA 2011
W myśl dzisiejszych czytań Pisma św. Bóg błogosławi tym, którzy są sprawiedliwi –ściśle przestrzegającym prawo naturalne i Objawione. Na straży tych praw
stoi prawo stanowione. Nieprzestrzeganie prawa jest
złem, czyli grzechem. Ewangelia dziś mówi, że Chrystus
przyszedł na świat, by szukać grzeszników, czyli niesprawiedliwych, i tym samym przyprowadzić ich do stanu
ładu moralnego, czyli do jedności z Bogiem i bliźnimi.
Sprawiedliwość jest również prawnym ładem świata,
opartym na godności osoby ludzkiej. Do tego porządku
światowego nawiązuje Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka (1948), która już w preambule stwierdza, że
„uznanie przyrodzonej godności [osoby – H. N.] jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata, […]
w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy”. Ideowy program tej Deklaracji jest perspektywą dla człowieka i zarazem przestrogą przed barbarzyństwem, tyranią i ludobójstwem, jakiego dokonano w okresie II wojny światowej.
Naród polski w sposób szczególny przeżył cały ogrom
tragedii tamtego czasu, gdyż losem dziejowym kierowany, przejął na siebie cały ogrom wojny, atak napastniczych sił zbrojnych Niemiec pogrążonych w faszyzmie,
wspartych zdradzieckim uderzeniem ZSRR.
Po zakończeniu tej wojny Polacy nie zaznali wolności, mimo że byli czwartą siłą aliancką na frontach Europy i w kraju, służąc ponadto wojenną myślą techniczną
i cennym wywiadem wojskowym. Nasza dziejowa potrzeba wolności kazała nam zjednoczyć się w narodoworeligijny ruch „Solidarność”. Ruch ten objął główne warstwy społeczne: inteligencję pracowniczą i twórczą, wołającą o wolność słowa i przekonań; świat robotniczy, wyrywający się z nędzy i strachu narzuconego reżimu; ludzi
wsi, walczących o suwerenność ziemi swych gospodarstw, nękanych przymusowymi dostawami płodów
rolnych i hodowli zwierząt, wywożonych na wschód;
wreszcie Kościół – odwieczny bastion niepodległości
narodowej, gdyż zawsze był samorządny i niezależny,
trwał z ludem mimo licznych prześladowań krwawych
i bezkrwawych, łącznie z uwięzieniem Prymasa Stefana
Wyszyńskiego za pamiętne Jego słowa: „non possumus”
(nie możemy), w chwili tragicznej próby wtargnięcia władzy świeckiej na obszar jurydycznej autonomii Kościoła;
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była to wypowiedź niezwykłej wagi dziejowej dla wszystkich pokoleń w Winnicy Pańskiej.
Naszą „Solidarność”, tak bardzo żywiołową i do końca niedookreśloną, Jan Paweł II wyposażał w duchowość
społecznej nauki Kościoła, a zwłaszcza w ideę „ducha
pracy”, nadając głęboki sens i ukierunkowanie całemu
ruchowi w słynnej encyklice Laborem exercens. Miała się
ona nie ukazać, z racji spisku na życie Papieża z 13 maja 1981 r.
Siły tego świata ogarnął szalony lęk przed zjednoczeniem NSZZ „Solidarność” z ideą Jana Pawła II o „duchu pracy ludzkiej”, gdzie człowiek jako osoba o wrodzonej godności znajduje się w hierarchii zbiorowości ludzkiej: (1) przed pracą (wbrew socjalizmowi realnemu) oraz
(2) przed kapitałem (wbrew kapitalizmowi liberalistycznemu). Jan Paweł II swą nauką formował solidarnościowy ruch statecznego protestu krajowego i światowego
przeciw złu. Budził się wówczas lud polskiej ziemi,
w blaskach prawdy Niezłomnego Proroka ze wzgórz:
Lecha, Jasnej Góry i Watykanu. W konstelacji tych wydarzeń, w jedności z Kościołem, zaistniała już „Solidarność”
polskiej wsi.
Dzisiejszą Mszą św. w kościele p.w. św. Jana Marii
Vianney'a chcemy uczcić 30. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników
Indywidualnych „Solidarność” oraz 9. rocznicę utworzenia Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”. Wydarzenia te są mi bardzo bliskie, gdyż miałem szczęście
uczestniczyć w rodzeniu się niezależnej i samorządnej
wsi polskiej, poczynając, między innymi, od rejestracji
NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie. Akt rejestracji poprzedzony był koncelebrowaną Mszą św. w katedrze św.
Jana w dniu 12 maja 1981 roku, prowadzoną przez ks.
bpa Władysława Miziołka, wikariusza generalnego Archidiecezji Warszawskiej, gdyż Prymas Stefan Wyszyński
był w tym czasie śmiertelnie chory. Uczestniczyłem we
Mszy św. wraz ze współkoncelebrantami: ks. Wojciechem Czarnowskim, ks. Zdzisławem Mierzejewskim, ks.
Kazimierzem Kaczorem. Kazanie wygłosił ks. bp Józef
Zawitkowski. Wśród darów ołtarza był piękny wieniec
z pszenicznych kłosów od rolników łomżyńskich, złożony
na miejscu, które zawsze zajmował kard. Wyszyński. Nie
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sposób tu nie wspomnieć, że był On patronem Uniwersytetu Związków Zawodowych „Solidarność” w Zielonej
Górze, założonego przez piszącego te słowa.
Przed błogosławieństwem Biskup zwrócił uwagę na
rolę związku nie tylko w naprawianiu gospodarki, ale
również w pracy nad moralną stroną życia. Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jan Kułaj wówczas powiedział, że „jednoznaczne stanowisko Episkopatu i niezłomna postawa Prymasa stworzyły możliwość rejestracji
związku”. Po odśpiewaniu Roty chłopi w procesji za krzyżem ruszyli pod gmach Sądu Najwyższego. Po rejestracji
związku, na konferencji prasowej, zapytano Kułaja: „czy
związek będzie się opierał na społecznej nauce Kościoła?”. Odpowiedział: „na czele naszych pochodów idą
krzyże, one wyznaczają kierunek, a księża bardzo nam
pomogli”. Należy zaznaczyć, że Jan Antoł dodał: „Ale nie
damy się sklerykalizować”. To był już sygnał wielu nieprawidłowości na przyszłość. I rzeczywiście, zarysowały
się tendencje odśrodkowe.
Powstała konieczność powołania ogólnokrajowego
pisma związkowego: „Solidarność Rolników Indywidualnych”. Po licznych rozmowach z Kułajem i innymi działaczami w „Domu Chłopa” w Warszawie (biuro i miejsce
spotkań krajowych działaczy NSZZ RI „Solidarność”)
oraz w rozmowach w domu p. Andrzeja Micewskiego
przy ulicy Emilii Plater, a także po prywatnej audiencji
u Prymasa Polski Józefa Glempa, a wcześniej po rozmowie z ks. dyr. Alojzym Orszulikiem, udało się ustalić
(piszącemu te słowa), że redaktorem naczelnym pisma
będzie Andrzej Micewski, wbrew kontrkandydatowi, wysuwanemu przez Nanowskiego (z władz związku w Zielonej Górze), byłemu delegatowi rządu PRL na Berlin.
Prosiłem usilnie Kułaja, by tę koncepcję (z trudem
wypracowaną, przy dużym sceptycyzmie Romualda Kukołowicza) przedstawił na spotkaniu z Prymasem Glempem 13 lipca 1981r. Zrezygnowałem z zaproszenia Kułaja do uczestnictwa w tym spotkaniu, gdyż miałem w pamięci zdanie Jana Antoła o klerykalizmie związku. Postanowiłem wrócić do Czerwieńska. Nie obyło się jednak
bez przygody. Miała ona miejsce w próbie milicyjnego
wyprowadzenia mnie (z kolejki po bilet) na zewnątrz
dworca Głównego w Warszawie. Nie wyszedłem. Wylegitymowano mnie w kolejce, gdy zapytałem: „jak panowie
trafiliście na mnie?” Odpowiedziano, że z balkonu nad
kasami biletowymi kierował akcją funkcjonariusz SB.
Wróciłem do Czerwieńska (na moją prośbę) w przedziale
służbowym pociągu. W następnym dniu dowiedziałem
się, że Andrzej Micewski wyszedł ze spotkania usatysfakcjonowany.
Z przyznaniem pokoju na Redakcję zwlekano. Własnym sumptem p. Micewski wydał roboczy numer upragnionego pisma. Później, na pamiątkę dedykował mi swą
książkę pt. Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu,
pisząc: „Ks. Henrykowi Nowikowi na pamiątkę naszych
wspólnych wysiłków w 1981 r.” Mijał czas, a ruch chłopski dojrzewał do „Solidarności”. Powstawał on wówczas
w trzech nurtach: „S” Wiejska (Kęcik), „S” Chłopska (Bartoszcze) i „S” Rolników Indywidualnych (Kułaj). Działo się
to w obszarze duszpasterstwa, w licznych formach jego
poczynań, od księży począwszy, a na Episkopacie skończywszy. W solidarnościowym ruchu polskiej wsi Kościół
był obszarem jednoczącym ludzi o wspólnym etosie reli-
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gijnym i w obrębie tej samej kultury ludowej, w bogatym
jej pluralizmie folklorystycznym. Tradycje kościelnonarodowe zrosły się tu w organiczną całość. Święta kościelne, obyczaje ludowe, tradycje narodowe, rytmika
prac na roli i w zagrodzie wiejskiej, a z tym związane
relacje międzysąsiedzkie, sprawiły, że polska wieś stała
się organiczną całością w strukturze warstw społecznych
naszego kraju. Polska wieś była i jest istotnym składnikiem klasy średniej narodu, obok rzemiosła, drobnej
przedsiębiorczości i rodzimego handlu (wytwórczość
przemysłowa miasta dla wsi, a wytwórczość żywnościowa wsi dla miasta na bazie wewnętrznego handlu – nadwyżki produkcyjne na eksport). Klasa ta jest istotnym
ogniwem, łączącym warstwę najuboższych z najbardziej
bogatymi. Klasa średnia jest ekonomiczną i kulturową
ostoją narodu i państwa oraz Kościoła. Gdy klasa średnia
upada, wówczas jawi się stan rewolucyjnych nastrojów,
o groźnych konsekwencjach dla bytu państwa i suwerenności narodu. Stąd, zgodnie a ideą solidaryzmu (główną
ideą II RP) państwo winno chronić ziemię, zapewniając
rozwój rolnictwa rodzinnego, a także dbać o rzemiosło
i lekki przemysł oraz o handel w celu umocowania rodzinnych struktur społeczności miejskiej i wspólnot kulturowo-religijnych, mając na uwadze wzmacnianie więzi
ludowo-narodowych kraju. Wszystko, co rodzi (rola, rodzina, kultura i religijna formacja), winno podlegać pomocy państwa.
Nasz rocznicowy Zjazd jedności w 30-lecie „Solidarności” Rolników Indywidualnych, w kontekście „Solidarności” Wiejskiej i Chłopskiej, w 9-lecie Ruchu Obrony
Polskiej Ziemi „Placówka”, odbywający się wspólnie
z inteligencją uniwersytecką w kościele i w Operze jest
wymownym tego dowodem. Warto nadmienić, że Przymierze Ludowo-Narodowe Czesława Blocha już wcześniej podejmowało starania zarejestrowania „Placówki”,
ale udało się to zrealizować dopiero Ryszardowi Majewskiemu. Dzień dzisiejszy, w kontekście tej refleksji merytorycznej, jest powodem do dumy z autentycznych ruchów polskiej wsi, gdyż nieprzerwanie trwamy przy idei
pokoleń, wypowiedzianej w sposób postulatywny przez
Prymasa Tysiąclecia: „Nie dajcie sobie wydrzeć ziemi”
(Gniezno, 4 lutego 1981). Na różne sposoby NSZZ RI
„Solidarność” bronił racji stanu polskiego Chłopa, a Komitet „Placówka” był wierny wobec swej Ojcowizny. Zachowujemy w naszej pamięci historycznej dzieje walk o ziemię, gdyż to jest najlepszy punkt odniesienia dla pokoleń
Polaków, dla ich chęci trwania na swoim. W tej pamięci
pokoleń winna przeświecać również idea wielkich zrywów ludu tej ziemi i genialnych osiągnięć wybitnych Polaków: świętych i błogosławionych, królów i bohaterów,
szlachetnych ojców i ofiarnych matek. Król Jan Kazimierz
w Lwowskich Ślubach uznał „potop szwedzki” za karę
zaniedbania ludu wsi. Wszak ślubował w katedrze lwowskiej, że ze wszystkimi stanami naprawi krzywdę wobec
chłopstwa. Nie zdążył. I tak pozostało aż po dzień dzisiejszy. Na przeszkodzie stanęła krótkowzroczna ekonomia różnych ustrojów państwa. Feudalizm trwał niewzruszony. Rewolucyjny socjalizm nie sprawdził się.
Kapitalizm obszarniczy rujnuje rodzinną strukturę wiejskich gospodarstw, niszcząc tym samym klasę średnią
społeczeństwa. Proces ten podcina korzenie bytu państwa i Kościoła. Stąd pojawiła się konieczność obrony
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bytu polskiej wsi. Walkę tę wygrali chłopi na drodze powołania NSZZ RI na wzór świata pracy miast. Okrzyknięto, że Polska jest wolna. Kościół w tej walce wzmocnił
się. Dziś, po 30 latach, rozważamy sprawę: Wolności,
Sprawiedliwości i Solidarności. Okazuje się, że to
wszystko było nam nie dane, ale zadane. Należy zatem
w naszą „Solidarność” wpisać solidaryzm, czyli ludzki
kapitalizm indywidualny (z możliwością korporacji), połączony z zasadą opiekuńczości państwa wobec klasy

średniej, w tym w sposób szczególny – wobec gospodarstw rodzinnych polskiej wsi i warstwy ludzi najuboższych, opiekuńczości państwa wobec tego wszystkiego,
co rodzi: rola, rodzina, naród i jego kultura, wchodząca
w cywilizację chrześcijańską, o podłożu filozoficznej myśli
starogreckiej, prawa rzymskiego i Objawienia z jego
Ewangelią życia.



 Jacek Kurzępa
Ruch 10 Kwietnia
Środowisko Lubuskie

SOLIDARYZM SPOŁECZNY W KONCEPCJI POLITYCZNEJ
ŚP. PANA PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO
Prelekcja wygłoszona 28 stycznia w Zielonej Górze podczas spotkania
członków i sympatyków Ruchu 10 Kwietnia

Szanowni Państwo!
Zebraliśmy się dziś ponownie na spotkaniu Ruchu
10 kwietnia, aby nie tylko rozważać o kwestiach bieżących, ale także zgodnie z intencją naszego Ruchu budować naszą wspólną tożsamość i kultywować pamięć
o śp. Prezydencie Lechu Kaczyńskim. Owo kultywowanie
w najlepszym sensie wiąże się z poznaniem tych aspektów myśli politycznej profesora Lecha Kaczyńskiego,
które wyniosły Go do godności Prezydenta, gdyż większość Polaków uznała je za ważne.
Dziś chciałbym zaprosić Państwa do refleksji nad kategorią solidaryzmu społecznego i prześledzić wraz
z Wami niektóre jego aspekty, prezentowane przez śp.
Prezydenta, po to, aby nie tylko odświeżyć ich aktualność, ale także wyznaczyć sobie bieżące zadania do
podjęcia przez każdego z Nas, bez względu na miejsce
zajmowane w szerokiej perspektywie życia społecznego.

1. Rodzina fundamentem mocy Rzeczypospolitej
Zaczynając rozważania o solidaryzmie społecznym,
korzyste będzie jest przywołanie definicji stanu, o jakim
będzie traktować ta refleksja. Solidaryzm jest jednym
z poglądów społeczno-politycznych, który powstał w drugiej połowie XIX wieku. Według tej doktryny politycznej
powinna być stworzona naturalna wspólnota różnych
grup oraz warstw społecznych w państwie, które posiadają wspólne interesy. Grupy te mogą być niezależne od
siebie pod względem statusu majątkowego, ekonomicznego bądź zawodowego. Idea ta pojawiała się wielokrotnie w doktrynach polityczno-społecznych w takich epokach jak starożytność, średniowiecze. Jest ona także
znana w czasach nowożytnych. Solidaryzm społeczny
głosił między innymi Leon XIII w swojej encyklice zatytułowanej Rerum novarum, gdzie dawał robotnikom przyzwolenie do zakładania własnych zawodowych organizacji, tym samym dopuszczając ich do interwencjonizmu
państwowego. Został on obwołany papieżem robotni-
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czym. Za twórców solidaryzmu uważa się Emila Durkheima, Goerges’a Gurvitcha oraz Leona Duguita. Do założeń solidaryzmu należy świadomość społeczeństwa oraz
zbiorowa. Wyraża się ona w jednej myśli oraz w podobnym działaniu, które ma dążyć do tego samego celu.
Siłą konstytuującą więzi i wspólnotę, poczynając od
jej najmniejszego wymiaru, wkraczając później w przestrzeń Wspólnoty Narodu, jest Rodzina.
List Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 11
maja 2007 roku do organizatorów i uczestników IV
Światowego Kongresu Rodzin
„W polskiej tradycji rodzina od wieków zajmuje pozycję
wyjątkową. Moc Rzeczypospolitej nie opierała się przede
wszystkim na orężu czy pieniądzu, lecz jej głównym źródłem
była siła tworzących ją rodzin” (str.13).
„Ta gotowość rodzin do ofiary na rzecz dobra wspólnego objawiała się szczególnie w dobie powstań XIX wieku, a
także w okresie II wojny światowej, kiedy polska konspiracja
antyhitlerowska znajdowała oparcie w domach rodzinnych
młodych żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, wśród ich
rodziców i dziadków. Co istotne, owa wielopokoleniowość i
patriotyczny etos rodziny jednoczył obywateli Rzeczypospolitej różnych narodowości i wyznań religijnych. Pragnę
wreszcie wspomnieć o jednym jeszcze rysie polskiego pojmowania rodziny: o szczególnej pozycji i roli kobiety. W
okresach, kiedy mężczyźni w sile wieku opuszczali dom, by
bronić kraju, lub kiedy byli za swe niepodległościowe działania więzieni, to właśnie matki zapewniały trwanie rodzin w
jedności, sprawowały opiekę nad gospodarstwami i majątkami oraz wychowywały kolejne pokolenia w polskim duchu,
przekazując im dziedzictwo tożsamości. O trwałości tej wynoszonej z rodzinnych domów formacji świadczą także silne
więzi, jakie pomimo upływu dziesiątków lat i przemian generacyjnych utrzymują z krajem i rodakami rozsianymi po całym świecie polscy emigranci. Wszystko to zaś możliwe jest
dzięki temu, że naród obywatelski Rzeczypospolitej od wieków uważał siebie za wielką wspólnotę rodzin” (str.13).
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„Wiedział o tym doskonale nasz wieli rodak, Prymas
Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński, kiedy przed kilkudziesięciu laty, polemicznie wobec panującej materialistycznej ideologii komunizmu, podkreślał, że Obywateli nie produkuje się w fabrykach, że to w rodzinie, pod sercem matki,
kryje się naród. Od tego zatem, jakie dzisiaj są polskie rodziny, zależy jutro naszej ojczyzny, podobnie jak losy świata
związane są z przyszłością rodzin we wszystkich krajach
i na wszystkich kontynentach” (str.13).
„Współczesność zaś propaguje odejście od tradycyjnego modelu rodziny, proponuje się różne mutacje związków
chwilowych, opierających się na użyciu przedmiotowym
jednego człowieka przez drugiego, zwalnia się go/ ją z odpowiedzialności za macierzyństwo, czy ojcostwo. […] Rodzicielstwo zostaje (także) odłożone w czasie, upowszechnia się model rodziny małej, z co najwyżej jednym dzieckiem, a coraz liczniejsi są ludzie, którzy rezygnują z posiadania dzieci. Konieczne staje się więc skoncentrowanie
energii i środków na wspieraniu samej rodziny i upowszechnianiu świadomości, jak wielka jest jej społeczna wartość.
Chodzi o to, by poświęcenie się opiece nad dziećmi nie
oznaczało automatycznie trwałego wyłączenia rodziców
z rynku pracy czy utraty prawa do emerytury […]” (str.14).
„Obserwowany w całej Europie spadek liczby ludności,
połączony z jej starzeniem się, może spowodować trwałe
załamanie się wzrostu gospodarczego. Może również sprawić, że legnie w gruzach niepodważalna dotychczas i powszechnie obowiązująca zasada międzypokoleniowej
solidarności, na której opiera się i w imię której funkcjonuje
system emerytalny, gwarantujący osobom starszym bezpieczną jesień życia” (str.14).

Przybliżając te wątki z dorobku intelektualnego
i politycznego Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
próbuję na nowo je odczytywać, zadając sobie, ale
i zgromadzonym tu Państwu pytanie o:
– współczesny wymiar solidarności międzypokoleniowej – konieczności jej rewitalizacji, ale chyba
także nadania jej nie tylko wymiaru w sensie pureekonomicznego, ale i wrażliwości jednych na drugich, przy czym wektor tej wrażliwości jest równo
cenny i równoprawny w każdym z kierunków;
– współczesny sposób wspierania rodzin, niekoniecznie w wymiarze makro, ale poczynając od najbliższej nam rzeczywistości sąsiedzkiej, lokalnej –
jak Państwo pamiętacie, na pierwszym naszym spotkaniu mówiłem o „Polach Nadziei” stworzonych
przez symboliczne NIEZAPOMINAJKI – czyli nasze
małe, jednostkowe czynienie dobra – może w kontekście tych refleksji ma to swoje uzasadnienie? Zapraszam, zechciejmy dokonać pierwszego zasiewu
„Pól nadziei”, niech każdy z obecnych tutaj pomyśli
o swojej „niezapominajce”, którą chciałby poprzez
dobre czynienie powierzyć w czyjeś ręce? A wtedy,
gdy się to dokona, na naszym kolejnym spotkaniu,
na sali wystawimy tablicę korkową, do której będzie
można przyczepić swoją przyniesioną z domu (wykonaną własnoręcznie – z papieru, tekturki, brystolu
– obojętnie) NIEZAPOMINAJKĘ. Ufam, że po paru
miesiącach naszej wspólnoty obsiejemy nimi cały
Świat!
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2. Solidarność przez małe „s”
Przemówienie na otwarciu obrad XXII Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Wadowicach, 9 października 2008
„Solidarność przez małe „s”, do której chciałem wrócić,
jest bardzo związana z pracą. Tę wspólnotową wartość
pracy podkreślał Jan Paweł II, ale nie da jej się zrozumieć
właśnie bez solidarności, która jest potrzebna w skali globalnej w różnych aspektach: w walce z najgroźniejszymi
zjawiskami takimi jak głód, przemoc, ale także w walce
o globalizację standardów pracy. Ona jest potrzebna dlatego, że w przeciwnym razie ci, którzy działają z całkowitą
bezwzględnością, którzy nie traktują pracownika jako podmiotu, jak strony umowy, tylko jako przedmiot, będą mieli
niewyobrażalną przewagę nad tymi, którzy stosują cywilizowane standardy” (str. 15).
„Solidarność miała dwa podstawowe wymiary: narodowy i społeczny. Narodowy to w moim rozumieniu synonim
przesłania patriotycznego. Nacjonalizm jest złem, patriotyzm
jest dobrem. I nam w Polsce potrzebna jest nowa forma,
niejako odnowienie patriotyzmu. Czy go w ogóle nie ma?
Nie, on jest, ale jest go za mało, musi być więcej” (str.16).
„Wróćmy jednak do przesłania społecznego. Trzy lata
temu zostałem wybrany Prezydentem Rzeczypospolitej wolą
większości naszego narodu, większości tej, która wzięła
udział w wyborach. Wygrałem te wybory między innymi
dlatego, że jasno opowiedziałem się za Rzeczypospolitą
solidarną. Za taką formą organizacji społeczeństwa, w której
korzyści z naszej wolności, z naszego rozwoju, są korzyściami dzielonymi pośród wszystkich grup społecznych.
Rzeczpospolita solidarna, to przeciwieństwo Rzeczpospolitej, którą czasami nazywamy liberalną, ale lepiej ją nazwać
prościej i bardziej prawdziwie: Rzeczpospolitą dla bogatych
(dziś w rozumieniu: „Polski Rychów, Zbychów, Mirów” –
dop. J. K.)” (str.16).

W kontekście solidarności przez małe „s”, istotnymi
kwestiami są: powszechny i równy dostęp do służba
zdrowia, sprawiedliwy system emerytalno-rentowy.
„Publiczna służba zdrowia to obowiązek państwa od
wieków, oczywiście w granicach, na jakie ówczesny stan
pozwalał. Dzisiaj ma być przekazywana w ręce spółek, które
mają być prywatyzowane? To przecież absurd. Nasza służba zdrowia wymaga naprawy, ale nie może być tak, że jednostki, które się tym zajmują, czy to szpitale w pierwszym
rzędzie, czy otwarta służba zdrowia, działają na zasadach,
które związane są przede wszystkim z rynkiem, czyli przede
wszystkim z zyskiem. Choćby dlatego, że jedne procedury
medyczne są opłacalne z tego punktu widzenia, a inne nie
i nigdy nie przynoszą zysków... Publiczna służba zdrowia
nie może być przedmiotem rynkowej gry. Nie może być,
chyba, że Polki i Polacy wypowiedzą się inaczej. Chciałbym
w tej sprawie referendum – chciałbym, gdyż sprawa dotyczy
95% naszych obywateli. Dlaczego mówię: 95%? Bo powiedzmy, że najbogatsze 5% da sobie radę. Nasza konstytucja przewiduje instytucję referendum. Pytam się więc, dla
jakich spraw, jeśli nie dla takich? Twierdzenie, że to jedynie
prosta komercjalizacja, jest twierdzeniem dla naiwnych.
Jeżeli z wyjątkiem niektórych przepisów, podporządkowujemy działania jednostek służby zdrowia kodeksowi spółek
handlowych, to tam podstawową zasadą jest zysk… Tylko,
że zdrowie to nie rynek, a rynek to nie zdrowie” (str. 17).
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„Są wątpliwości dotyczące także innej, niezwykle ważnej dziedziny – tak zwanego dokończenia systemu rentowoemerytalnego. Tu jest kilka spraw, ale przede wszystkim
chciałbym zwrócić uwagę na emerytury, które dziś potocznie
nazywa się pomostowymi. Ta ustawa odbiera setkom tysięcy ludzi prawo do wcześniejszych emerytur. Ogranicza je
w sposób zasadniczy… (inną) z podstawowych form konkretnie rozumianej społecznej solidarności jest sprawa rent.
Mówię o tych rentach, które są uczciwie wypłacane…ludziom, którym się w życiu z jakichś powodów nie
udało – są nie zdolni do pracy wcześniej niż normalnie.
Ulegli wypadkowi, mają słabe zdrowie, dotknęło ich jakieś
nieszczęście. Te renty nie mogą mieć wymiaru symbolicznego. One są szczególnym przejawem solidarności… Plan
świadczeń, które będą wynosiły sumę znacznie poniżej
wszelkiego socjalnego minimum, należy uznać za sytuację
groźną, wyjątkową groźną…” (str.17).
„To wszystko, o czym mówiłem, to są konkretne wymiary solidarności. Konkretne, rozumiane jako system instytucji,
które solidarności społecznej służą. Te instytucje dzisiaj są
wysoce niedoskonałe, a są tacy, którzy chcą jeszcze bardziej tę niedoskonałość pogłębić. Przeciwstawiajmy się
temu wspólnie. To bowiem źle służy naszemu rozwojowi”
(str.17).

I jest jeszcze jedna przestrzeń życia społecznego,
która wymaga szczególnej wrażliwości. Jest nią wieś i jej
mieszkańcy.
Wystąpienie podczas dożynek prezydenckich
w Spale, 20 września 2009 roku
„…zbyt duże są różnice między sytuacją mieszkańców
wsi i miast. Można powiedzieć, te różnice występują w wielu
krajach na świecie. Tak, ale idzie o skalę, która w Polsce
jest jeszcze ciągle bardzo znaczna. Ta skala to dostęp do
tego, co dzisiaj w dużym stopniu decyduje o charakterze
społeczeństwa. Nie ma nowoczesnej wsi bez dostępu do
Internetu. To poziom wykształcenia. Równy dostęp do edukacji, która nie powinna być dzielona na zasadach rynkowych, to jedna z podstaw współczesnego społeczeństwa.
Tu mamy bardzo dużo do zrobienia. Dużo mniej rolniczych
dzieci studiuje. (Zamyka się szkoły wiejskie; vide wydarzenia z tego tygodnia w Krośnie Odrzańskim – dop. J. K.). Ta
gospodarka rodzi różnice między bogatymi, średnimi i biednymi, ale ta gospodarka nie może wyłączyć zasady równych
szans dla ludzi, którzy urodzili się na tej ziemi. Dorastają,
zdobywają wykształcenie. To od osobistych talentów, zdolności, a nie od miejsca urodzenia powinny zależeć szanse
młodej Polki, młodego Polaka. To, co mówięm w sposób
szczególny dotyczy polskiej wsi. Polska wieś nie może być
niczyim monopolem. Polską wsią powinni zajmować się
wszyscy, którzy chcą zajmować się polską polityką i którzy
chcą Polsce służyć. To musi być program na miarę XXI
wieku, na miarę tego stulecia, które stawia przed nami wielkie wyzwania”(str. 19).

czyli inicjatywa wokół referendum na temat prywatyzacji lub nie służby zdrowia!
 Być może warto w kontekście wydarzeń związanych z próbami ograniczania szans rozwojowych
społeczności wiejskich, w ramach solidaryzmu społecznego – zafundować jakieś stypendia i/lub sfinansować jakieś pomoce naukowe lub zestaw sprzętu
multimedialnego dla którejś ze szkół?
 Być może warto zainicjować program „Rodzina – rodzinie”, polegający na tym, że rodziny miejskie proponują jakieś formy wchodzenia w relacje
przyjaźni i współpracy rodzinom ze wsi, czy to zapraszając ich na dwudniowy, dokonujący się raz w mieście, raz na wsi pobyt, ubogacając się wzajemnie
i dając możliwość obcowania dzieciom z miasta
z naturą i przyrodą, dzieciom ze wsi z nowoczesnością, współczesnymi przejawami nowej kultury;
zresztą pomysłów znajdziemy wiele, tylko, czy zechcemy zasiewać „Pola nadziei”.
Czym zatem są te Pola nadziei?
Jest to pole naszej indywidualnej i zbiorowej aktywności, zgodnie z osobistymi możliwościami i pomysłami,
zrodzone na przekonaniu, że z tragedii Smoleńskiej MUSI dla każdego z nas z osobna i dla Narodu wyniknąć
jakieś dobro! Żebyśmy nie mieli poczucia, że śmierć śp.
Prezydenta, Jego Małżonki Marii i pozostałych osób była
na marne.
Wiem, że niekiedy trudno jest podnieść się z kolan,
szczególnie gdy ciężar śmierci jest specyficznie osobisty.
W tym przypadku z pewnością mamy do czynienia
z nałożeniem się wymiaru żałoby osobistej (w skrytości
ducha i własnej wrażliwości bardziej czy mniej dyskretnie
roniliśmy w tych dniach pożegnalne łzy) na wymiar żałoby wspólnotowej – Narodu. I mimo bólu, przeogromnego
żalu, niekiedy poczucia bezsilności konieczne jest, by
powoli, zgodnie z osobistą wrażliwością prostować kark
i śmielej spoglądać w przyszłość. Nie tylko dlatego, że
domniemywam, że ważne jest kontynuowanie Ich dzieła,
zatem musimy być aktywni za Nich. Ale czynimy to także
dla Nich! By sens Ich dążeń, pracy, wysiłku związanego
ze służbą dla Ukochanej Ojczyzny, nabrał nowego wymiaru, zatętnił nową dynamiką.
Najpiękniej byłoby wtedy, gdybyśmy pozostawili po
sobie jakiś znak dobra, szczególnej aktywności adresowanej czy to do innych ludzi, czy wobec Ojczyzny naszej.
Najpiękniej byłoby wtedy, gdyby pamięć o śp. Prezydencie i towarzyszących Mu osobach stawała się życiodajną
ziemią dla Pól nadziei, na których każdego dnia, w sposobnej chwili i w swoisty dla siebie sposób zasiejemy
nasze NIEZAPOMINAJKI – gestów, czynów, działań.
Zapraszam do zasiewów
Jacek Kurzępa

Skupiając się na tych aspektach z szerokiej palety zagadnień, jakie poruszał w swoich wystąpieniach
śp. Pan Prezydent, chciałbym także wraz z Państwem
zastanowić się nad tym, co z tego dla nas wynika
dzisiaj?
 Być może warto byłoby podjąć jakąś inicjatywę referendalną, po uzgodnieniu tego oczywiście ze
strukturami partyjnymi, gdyż one mają środki i struktury, które mogłyby zainicjować tego typu działania –

82



W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
 Marie Anne Jacques

NAUKA PSYCHOLOGII
Część 4: Oszustwo psychologii
DSM1
W badaniach wykonanych w 2006 r. statystyka wykazała, że 56% wszystkich psychiatrów decyduje o tym,
które choroby umieścić w następnym Podręczniku diagnostyki i statystyki chorób psychicznych (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders).2 W badaniach
tych udowodniono również, że istnieją powiązania finansowe między psychiatrami i korporacjami farmaceutycznymi (Big Pharma). Widzimy dzisiaj konsekwencje zalewu leków wprowadzonych na rynek, z których każdy ma
być stosowany w wynalezionych „chorobach” z podręcznika DSM.
Czym jest DSM? Bardziej znany jako DSM-IV, podręcznik ten jest publikowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i zawiera opis wszystkich chorób
psychicznych dzieci i dorosłych. Książka ta uważana jest
za „biblię” każdego profesjonalisty, wykonującego diagnozy psychiatryczne w Stanach Zjednoczonych i w wie3
lu innych krajach.
Według psychologów nie ma żadnych dowodów, że
jakakolwiek z chorób wymienionych w podręczniku DSM
w ogóle istnieje. Żadne określone metody czy narzędzia
nie mogą wskazać psychiatrze, czy ktoś cierpi na chorobę psychiczną czy nie. Nie istnieją żadne badania tkanki,
ciała czy materii, które można wykonać, żeby udowodnić
jakiekolwiek twierdzenie, iż osoba jest chora psychicznie.
Faktycznie kategorie są zmyślone; po prostu nie istnieją
one w naturze.
Psychiatrzy usiłując uzasadnić wypisywanie leków
swoim pacjentom, używają teraz skanowania mózgu,
żeby pokazać „dowód” choroby. Dr Jay Lombard, który
jest specjalistą osteopatii, potwierdza, że często przychodzą do niego ludzie, prosząc o wykonanie badania
MRI (magnetic resonance image - rezonans magnetyczny), żeby sprawdzić, czy ich dziecko nie jest chore psychicznie. Wtedy dr Lombard musi wyjaśniać, że nie istnieją żadne badania, które mogą potwierdzić diagnozę
choroby psychicznej.
Osiąganie zysku
Psychologowie także korzystają z zysków tej branży.
Korporacje farmaceutyczne przeznaczają ogromne sumy
pieniędzy na kształcenie stażystów psychiatrii i na wspieranie badań ich profesorów, tak że psychiatria stała się
dzisiaj w Ameryce w dużej mierze kwestią tego, który lek
użyć w związku z jaką chorobą czy niedomaganiem.
Z każdą nową „chorobą” przedstawioną przez DSM pojawia się dużo więcej leków wprowadzanych na rynek
i to dlatego kompanie farmaceutyczne tak dobrze prosperują.
Wiąże się z tym czynnik ilościowy. Ponad 450 milionów ludzi na świecie ma dzisiaj oficjalnie zdiagnozo4
waną chorobę psychiczną. Jest to liczba wszystkich
obywateli Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Włoch, Niemiec, Australii i Rosji razem wziętych.5 W wyniku tego
wartość sprzedaży leków psychotropowych osiąga ponad 27 miliardów dolarów rocznie. Finansowanie przez
światowe rządy, które mają interes w rozwoju psychiatrii
(i w wynikających stąd zyskach finansowych) osiąga
wielkość ponad 440 miliardów dolarów rocznie. Więk-
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szość z tych funduszy pochodzi z diagnozowania i leczenia naszych najbardziej bezbronnych obywateli:
naszych dzieci.6
Założyciele Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego oświadczyli, że celem psychiatrii jest kontrola
społeczna. W 1950 r. na przykład rząd amerykański zaproponował reorganizację całego systemu edukacyjnego.
Plan polegał na użyciu systemu szkolnego jako olbrzymiego „klinicznego systemu zdrowia psychicznego”, zamiast instytucji nauczania. W 1965 r. przyjęto Ustawę
o Szkolnictwie Podstawowym i Średnim. Prawo to dało
psychiatrom zielone światło, umożliwiając im wejście
w system edukacyjny i badanie zaburzeń psychicznych
u dzieci, używając technik manipulacyjnych, a następnie
podawanie im leków psychotropowych.7
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
Jeden z przykładów pochodzących z amerykańskiej
Ustawy o Szkolnictwie (U.S. Educational Act) wskazywał,
że dziecko zostało zakwalifikowane jako posiadające
zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD - Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) albo zespół zaburzeń
koncentracji uwagi (ADD - Attention-Deficit Disorder),
kiedy nie może ono siedzieć nieruchomo przez więcej niż
dziesięć minut, lekceważy nauczyciela lub ciągle rozmawia. W 1987 r. promocja tych dwóch dolegliwości przez
przemysł farmaceutyczny trwała w najlepsze, tak że
w ciągu roku u ponad 500000 amerykańskich dzieci
zdiagnozowano ADHD.
W 1994 r. liczba ta wzrosła zawrotnie do 4,4 milio8
na. Ta widoczna epidemia choroby psychicznej u dzieci
wywołała niepokój w społeczeństwie i spowodowała konferencję zainicjowaną w 1998 r. przez Narodowy Instytut
Zdrowia (NIH - National Institute of Health), założony
przez rząd USA, w której uczestniczyli wybitni psychiatrzy i lekarze z całych Stanów Zjednoczonych. Konferencja miała wyjaśnić rodzicom i nauczycielom, czym dokładnie jest ADHD.
Dr David Kupfer przewodniczący zespołu konsensusu konferencji prosił dra Marka Vonneguta, żeby
wyjaśnił, co pociąga za sobą ADHD. Dr Vonnegut nie
potrafił logicznie odpowiedzieć na to pytanie, mimo że był
licencjonowanym i praktykującym psychiatrą! David
Kupfer podsumował debatę, mówiąc: „Nie istnieje, jak
dotychczas, ustalona diagnoza dla ADHD, dlatego za9
sadność choroby pozostaje ciągle problemem”.
W ostatnich latach Stany Zjednoczone spadły na 28.
miejsce w światowym rankingu nauczania. Otępianie
naszych dzieci trwa. Jakie są przyczyny tego? Tylko
w ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż leków związanych
z ADHD wzrosła 32-krotnie!
Przyznanie powyższych faktów nie powstrzymało
psychiatrów szkolnych od diagnozowania tych zaburzeń
u dzieci. W ciągu kilku ostatnich lat ich liczba drastycznie
wzrosła do 6 milionów. Dzisiaj 20 milionom dzieci na
świecie przypisuje się jakąś formę zaburzeń uczenia się;
10
diagnoza stawiana jest często w ciągu kilku minut. Stosowana metoda polega na przeprowadzaniu trwających
około pięć minut manipulacyjnych testów u dzieci (takich
jak TeenScreen), po których psychiatra stawia diagnozę
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i przepisuje leki. Wszystko to bez realnej wiedzy, czy
rzeczywiście istnieje jakiś problem.11
Ritalin znajduje się wśród wielu leków psychotropowych, wymienianych przez Urząd do Walki z Narkotykami USA (U.S. Drug Enforcement Administration),
jako mocno uzależniające substancje. Znajduje się on
w tej samej kategorii, co kokaina, heroina i amfetamina.
Prowadziło to do handlowania lekami na terenie szkoły,
gdzie dzieci sprzedawały swoje własne lekarstwa (takie
jak ritalin) swoim kolegom za pieniądze.
Objawy wynikające ze stosowania leków psychotropowych były przyczyną nieszczęść, zwłaszcza
w systemie szkolnym. Przedstawimy tutaj kilka przypadków, w których leki psychotropowe odegrały kluczową
rolę w życiu niewinnych ludzi. Oficjalne ostrzeżenia,
udzielone przez kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia (Health Canada) i Federalny Urząd Żywności i Leków USA
(U.S. Food and Drug Administration), wskazują na przemoc i samobójstwo jako niebezpieczne ryzyko przyjmowania leków psychotropowych.
Ofiary Big Pharmy
W 1998 r. w mieście Springfield w stanie Oregon,
Kip Kinkel zamordował swoich rodziców, a następnie
poszedł do szkoły i ranił 22 osoby, strzelając do nich
i zabijając dwie z nich. W tym czasie był on w trakcie
głodu narkotycznego, dotyczącego prozaku. Według
świadectwa uzyskanego przez detektywa Ala Warthena,
Kinkel skarżył się na to, że słyszy głosy w swojej głowie
i ma zbrodnicze myśli, a nawet rozważa popełnienie samobójstwa. Interesującą okolicznością w tej sprawie było
to, że efekty uboczne prozaku nie były nawet nigdy rozważane przez zajmujących się nim psychiatrów. Nawet
po dłuższym czasie efekty uboczne silnie działających
leków, takich jak prozac, pozostają wciąż wewnątrz organizmu.
20 kwietnia 1999 r.: Columbien w stanie Kolorado.
18-letni Erie Harris przyjmował środek przeciwdepresyjny
luvox, kiedy wraz ze swoim kolegą Dylanem Kleboldem
zabił dwunastu kolegów z klasy i nauczyciela, zanim
odebrał sobie życie w najkrwawszej masakrze szkolnej w
12
historii. Koroner potwierdził, że raporty toksykologiczne
wskazały na obecność środka przeciwdepresyjnego
w jego organizmie, podczas gdy wyniki sekcji zwłok Dylana Klebolda nigdy nie zostały opublikowane.
7 marca 2000 r.: Williamsport w stanie Pensylwania.
14-letnia Elizabeth Bush pozostawała pod wpływem
przeciwdepresyjnego prozaku, kiedy strzelała do swoich
szkolnych kolegów w Williamsport, raniąc jednego z nich.
22 marca 2001 r.: El Cajon w stanie Kalifornia. 18letni Jason Hoffman był pod wpływem dwóch środków
antydepresyjnych, effexoru i celexy, kiedy otworzył ogień
w swojej kalifornijskiej szkole średniej, raniąc pięć osób.
Hoffman przeszedł także program „zarządzania gniewem”.
W 2001 r. Christopher Pittman zabił swoich dziadków, kiedy przyjmował zoloft, inny środek antydepresyjny
podobny do prozaku. Jego adwokaci zrzucili winę na
lekarstwo, ale sędziowie przysięgli w Charleston w Południowej Karolinie, uznali go w lutym za winnego morderstwa. Oskarżyciele zajmujący się tą sprawą stwierdzili, że
środki antydepresyjne prawdopodobnie nie były przyczyną zabójstwa dziadków, którego dokonał Christopher. Interesujące jest to, że Pfizer i GlaxoSmithKline (dwie naj-
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większe kompanie farmaceutyczne na świecie) opłaciły
prawnika, pracującego w tej sprawie.
Przy co najmniej 15 poprzednich okazjach, jak odkryli adwokaci, Pfizer dostarczył oskarżycielom „Instrukcję oskarżyciela” czy „Instrukcję sprawy sądowej”, tak, by
mogli oni zgnieść każdą obronę adwokata, który odważyłby się zastosować obronę „nieumyślnego odurzenia”
(co oznacza, że pacjent stał się agresywny z powodu
przepisanych środków antydepresyjnych).13
21 marca 2005 r.: Rezerwat Indiański Red Lake
w stanie Minnesota. 16-letni Indianin Jeff Weise, będący
podobno pod wpływem środka antydepresyjnego prozac,
zaczął strzelaninę w domu i w swojej szkole, zabijając
dziewięć osób i raniąc pięć, zanim popełnił samobójstwo.
Lekarz, dr Thomas Moore z grupy badawczej bezpieczeństwa leków, prowadził badania dotyczące stosowania leków antydepresyjnych u dzieci które pokazały,
że w ciągu 4 lat od 1998-2001 r. użycie SSRI (selective
serotonin reuptake inhibitor - selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny) u dzieci podwoiło się, a w
90% przypadków leki były przepisywane poza wskazaniami, do stosowania nie zatwierdzonego przez FDA
14
(Federalny Urząd Żywności i Leków USA).
Według ostatnio opublikowanego artykułu New York
Timesa, dr Frank Ochberg, były wicedyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego, oświadczył, że dawniej odrzucał związki między środkami antydepresyjnymi
i samobójstwami czy morderstwami, ale ostatnie badania
zmieniły jego zdanie. „Jeśli waszym zamiarem jest sterroryzowanie okolicy strzelaniną i śmierć, kiedy to zrobicie,
możecie przygotować tę zachciankę”, powiedział.15
Psychiatria i Nowy Porządek Świata
Pułkownik J. R. Rees, który był przewodniczącym
Narodowej Rady Higieny Psychicznej oświadczył: „Naszym celem musi być przeniknięcie nią [psychiatrią] każdej działalności edukacyjnej naszego życia narodowego.
Życie publiczne, polityka i przemysł powinny znaleźć się
w sferze naszych wpływów”.16
„Dla osiągnięcia rządu światowego konieczne jest
usunięcie z umysłów ludzi ich indywidualizmu, wierności
wobec tradycji rodzinnych, narodowego patriotyzmu
i dogmatów religijnych”, zalecał G. Brock Chisholm, który
był współzałożycielem Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego.
Środki antydepresyjne i efekty uboczne
Neuroleptyki:
haldol, prolixin, mellaril, stelazine, vesprin, clorazil, navane,
trilfon, tindal, taractan i compazine
Trójcykliczne środki antydepresyjne:
tofranil, elavil, adapin, surmontil, norpramin, pamelor, aventyl,
vivactil i anafranil
Nietypowe środki antydepresyjne:
asendin, ludiomil, desyrel i wellbutrin
Inhibitory oksydazy monoaminowej (bardzo niebezpieczne
środki antydepresyjne):
marplan, nardil, parnate, eldepryl i eutonyl, lit, prozac, xanax
Słabsze środki uspokajające:
xanax, valium, librium, BuSpar, ativan, halcion, tranksene,
paxipam, centrax, klonopin, dalmane (flurazepam), serax, restoril, miltown, equanil, atarax i vistaril
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Leki na ADD (zespół zaburzeń koncentracji uwagi)
i ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej):
(psychostymulatory - „amfa”) ritalin (mocno uzależniający),
deksedryna i cylert

Efekty uboczne włączają (ale nie są ograniczone do
nich): zawroty głowy, zasłabnięcia, szybkie bicie serca,
kłujący ból klatki piersiowej, wysokie lub niskie ciśnienie
krwi, niespokojne ruchy mięśni gałki ocznej, języka,
szczęki czy szyi, ślinienie, dreszcze (niekontrolowane
drżenie), konwulsje, nerwowość lub potrzebę nieustannego ruchu, powłóczenie nogami, ruchy drgawkowe lub
podobne do tików, drżenie lub wstrząsy rąk i palców,
ruchy skrętne ciała, osłabienie rąk i nóg, krótki oddech,
kaszel z żółtym albo zielonym śluzem, trudności w mówieniu i połykaniu, wyjątkową bladość skóry, obniżenie
ilości białych komórek ciała, wymioty, podwyższenie
wagi, niezwykłe zmęczenie i osłabienie, sztywność mięśni, bóle brzuszne i bóle żołądkowe, bóle mięśni i stawów, dezorientację, gorączkę i dreszcze, gorącą, suchą
skórę lub brak potu, osłabienie mięśni, nudności lub biegunkę, niezwykłe krwawienia lub stłuczenia, zaburzenia
czynności seksualnych, kłopoty z koncentracją, niepokój,
halucynacje, złe sny, manię, ataki paniki, agresję, wrogość, strach, zachowania lub myśli samobójcze. Wiele
z tych leków jest uzależniających. Powodują one ciężkie
symptomy głodu narkotycznego, kiedy zostają odebrane
pacjentom.
Większość środków antydepresyjnych zawiera następujące ostrzeżenie: „Należy natychmiast zgłosić się
do lekarza, kiedy zauważymy pogorszenie depresji/innych stanów psychicznych, niezwykłe zmiany zachowania (włączając myśli/próby samobójcze) lub inne
zmiany psychiczne/nastroju (włączając nowy/ pogarszający się niepokój, ataki paniki, kłopoty ze snem, irytację,
uczucia wrogości/gniewu, porywcze działania, silną nerwowość, bardzo szybką mowę). Zwróćmy szczególną
uwagę na te symptomy, kiedy rozpoczynamy przyjmowanie nowego środka antydepresyjnego lub kiedy została zmieniona jego dawka”.17
Historia leków, psychiatrii i Big Pharmy
Pierwszy środek antydepresyjny, jaki znalazł się na
rynku, nazywał się torazyna. Choć torazyna została
wprowadzona w latach 1950-tych, społeczeństwo nie
wiedziało nic o jej skutkach ubocznych do lat 1970-tych.
Smith Kline $ French, jedna z pierwszych kompanii farmaceutycznych, osiągnęła 3000% zwrotu z inwestycji
w torazynę, ze sprzedażą o wartości 6,6 miliarda dolarów.
To było w 1967 r.! Był to początek bardzo dochodowego
rynku dla kompanii farmaceutycznych i oczywiście psychiatrzy szybko skorzystali z tego lukratywnego biznesu.
„Lekarze nie idą wystarczająco daleko, a ludzie potrzebują czegoś więcej, niż tylko tabletki”, mówi psychiatra z Newburyport Dan Carlat. W swojej książce Stuknięci
(Unhinged) Carlat przekonuje, że większość lekarzy
w jego specjalności zarzuciła terapię rozmowy na rzecz
bardziej lukratywnej terapii lekowej. „Jesteśmy dilerami
narkotykowymi”, powiedział Carlat. „Firmy ubezpieczeniowe zwracają nam więcej za wizyty psychofarmakologiczne niż za wizyty terapeutyczne. Jeśli więc mogę przyjąć 3 lub 4 pacjentów w ciągu godziny z wizytą psychofarmakologiczną czy medyczną, zarobię dwa razy więcej
niż, gdybym przyjmował ich z powodu terapii”. Na swoim
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kontrowersyjnym blogu Carlat długo krytykował wpływ,
jaki mają wielkie firmy farmaceutyczne na to, co przepisują psychiatrzy.
„Akwizytorzy leków przyjdą do ciebie i dadzą ci twoją
ulubioną kawę z mlekiem. Dadzą pracownikom kanapki.
Nie przekupują oni nas w taki sposób, żebyśmy przepisywali ten akurat lek. Chodzi tylko o to, żeby ta właśnie
marka była dla nas najważniejsza”, mówił Carlat. Stwierdził on, że większość psychiatrów nie wie prawie nic
o lekach, które przepisują.
„Nie wiemy faktycznie, jak działają te leki”, mówi
Carlat. „Mówimy często na temat neuroprzekaźników
takich, jak serotonina i noroefaryna. Ale kończy się to
naprawdę neuro-paplaniną. Brzmi to przekonująco dla
pacjentów i myślą oni, że wiemy, co robimy, kiedy przepisujemy te leki. Ale my naprawdę nie wiemy, jak działają
te leki”.
Ponad 8% populacji świata przyjmuje leki psychotropowe, co przynosi dochód brutto ponad 27 miliardów dolarów rocznie. Cały zysk idzie do kieszeni Big
Pharmy.
Ponieważ psychiatrzy czerpią korzyści z przepisywania tych leków (będąc sponsorowanymi lub wynagradzanymi finansowo), robią oczywiście wszystko, żeby
zachęcić swoich pacjentów do ich przyjmowania.
Mamy lekarstwo
Dr Andrew McCulloch, dyrektor Fundacji Zdrowia
Psychicznego, stwierdził: „Jesteśmy dobrze poinformowani o wpływie diety na nasze zdrowie fizyczne. Ale zaczynamy dopiero rozumieć, jaki wpływ na mózg, jako
organ, posiadają składniki pokarmowe, które czerpie on z
żywności, jaką zjadamy i jak dieta wpływa na nasze
zdrowie psychiczne”.
Naukowcy przeprowadzili badania na temat rozprzestrzeniania się przemysłowego rolnictwa, praktyki, która
wprowadziła pestycydy i zmieniła strukturę tłuszczu organizmów zwierzęcych, poprzez sposób ich odżywiania.
Pokarm podawany kurczakom zmienił w mięsie równowagę podstawowych kwasów tłuszczowych omega 3
i omega 6, których potrzebuje mózg, żeby właściwie zapewnić jego funkcje.
Kwasy nasycone, których spożycie wzrosło wraz
z dynamicznym rozwojem rynku gotowych posiłków,
spowalniają proces pracy mózgu. Badania wskazywały,
że ludzie jedli o 34% mniej warzyw i o dwie trzecie mniej
ryb - głównego źródła kwasów tłuszczowych omega 3 niż 50 lat temu. Takie zmiany, jak mówiły badania, mogą
być powiązane z depresją, schizofrenią, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i chorobą Alzheimera.
Nowe badania wiążą także choroby psychiczne, takie jak ADHD, ze zwykłymi pestycydami, zwłaszcza fosforanami organicznymi - toksynami wytworzonymi przez
człowieka, które początkowo przeznaczono jako broń
w wojnie chemicznej, a teraz używane są powszechnie w
rolnictwie. Naukowcy piszą w czasopiśmie Environmental
Health Perspectives (Perspektywy stanu zdrowotnego
środowiska), że dzieci narażone na działanie tego związku chemicznego, pozostające w łonie matki, mają większe szanse na rozwój problemów koncentracji uwagi
poniżej piątego roku życia. Dzieci w badaniach były
mieszkańcami silnie rolniczego rejonu Salinas Valley w
Kalifornii, ale ostatnie raporty w czasopiśmie Pediatrics
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(Pediatria) pokazywały związek z ADHD nawet w rejonach, gdzie poziom pestycydów w środowisku nie był
szczególnie wysoki. Todd Edler, ekonomista z Uniwersytetu Stanowego Michigan, pisał w czasopiśmie Journal of
Health Economics' (Ekonomia zdrowia), że blisko milion
dzieci może być błędnie zdiagnozowanych.
Badania, w których wzięło udział ponad 4700 osób,
prowadzone przez dra Petera P. Zandi, wyraźnie wskazują, że połączenie witamin C i E obniża ryzyko rozwoju
choroby Alzheimera. Według analizy zespołu, opublikowanej w The Archives of Neurology (Archiwa neurologii),
stosowanie suplementów witaminy E i C w połączeniu,
obniżało ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera na
początku badań o około 78 procent, a szanse rozwoju
choroby o około 64 procent w dalszym okresie. Genetycznie modyfikowaną żywność wiązano także z niepokojem i depresją, chociaż FDA nigdy nie przeprowadził
badań, sprawdzających możliwość wywoływania chorób
psychicznych przez tę żywność.
Lekarze i naturopaci udowodnili, że metody alternatywne mogą być skuteczne w terapii, a co najważniejsze w wyleczeniu chorób psychicznych. Zwłaszcza
leczenie ortomolekularne przebadane i zastosowane
przez dra Abrama Hoffera, które zasługuje na staranne
dociekanie. Jego prace były lekceważone przez ortodoksyjnych psychiatrów, choć wyleczył on wielu ludzi z najbardziej chronicznej choroby psychicznej ze wszystkich schizofrenii.

wi, którego przysięgali oni leczyć, i którzy wracają do
etycznej praktyki, na straży której przysięgali stać, kiedy
wypowiadali słowa przysięgi Hipokratesa.

Obrona etyki
Oto słowa przysięgi Hipokratesa, wypowiadane
przez każdego adepta zawodu lekarskiego:
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Przysięgam dochowywać, wedle mej najlepszej zdolności i sądu, tej przysięgi i tego zobowiązania. Będę szanował z trudem wywalczone zdobycze naukowe tych lekarzy,
w których ślady wstępuję i z ochotą będę się dzielił tą wiedzą, którą nabyłem, z tymi, którzy wstąpią do zawodu lekarskiego.
Będę stosował ku pożytkowi chorych wszystkie wymagane środki, unikając dwóch pułapek: nadmiernie intensywnego leczenia oraz terapeutycznego nihilizmu... Szczególnie
ostrożnie muszę postępować w sprawach życia i śmierci.
Jeśli będzie mi dane uratować życie ludzkie, dzięki za to.
Ale w mojej mocy może być także odebranie życia; ta wyjątkowo trudna odpowiedzialność musi stanąć wobec wielkiej
pokory i świadomości mojej własnej słabości. Nade wszystko nie wolno mi odgrywać roli Boga.
Będę pamiętał, że nie leczę wykresu temperatury,
wzrostu raka, ale chorego człowieka, którego choroba może
dotykać jego rodziny i jego stabilności ekonomicznej. Moja
odpowiedzialność włącza te związane problemy, jeśli mam
troszczyć się należycie o chorego. Będę zapobiegał chorobie kiedykolwiek jest to możliwe, ponieważ zapobieganie
jest lepsze niż leczenie. Będę pamiętał, że pozostaję członkiem społeczeństwa, który ma szczególne obowiązki wobec
swoich bliźnich, tych zdrowych na ciele i umyśle, jak i tych
chorych... Zawsze niech będę działał tak, aby zachowywać
najlepsze tradycje mojego powołania i długo doświadczać
radości uzdrowienia tych, którzy szukają mojej pomocy.

Pamiętajmy, że to Big Pharma korzysta z naszego
strachu, naiwności i samozadowolenia, kiedy zezwalamy,
by ich wpływy kierowały systemem opieki zdrowia. Poszukajmy sami i znajdźmy mądrych ludzi, którzy dążą do
tego, żeby zawód lekarski powrócił do służby człowieko-
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KSIĄDZ ARCYBISKUP GENERAŁ JÓZEF GAWLINA
WIELKI KAPŁAN I POLAK, SYN ŚLĄSKIEJ ZIEMI
zawartych, obejmujących okres od 29 października 1939
roku do 4 maja 1952 roku. Ksiądz Arcybiskup w każdej
z wypowiedzi wskazuje na możliwe jasne jutro Polski,
mimo trwającej wojny i trudnych czasów po jej zakończeniu.
W słowie wstępnym, podpisanym przez Instytut Hosianum w Rzymie, między innymi czytamy:

„Mieszko okazał się genialnym mężem stanu przez to, że
chrześcijaństwo przyjął wprost z Rzymu, a nie od Niemców ani
od Bizantyjczyków, przez to uratował Polskę od przyszłego
wchłonięcia przez te dwie złowrogie potęgi”.
Ks. Abp. Józef Gawlina Rzym, 25 grudnia 1951 r.
„Postanowienie, że Kościół jest oddzielony od Państwa, winniśmy rozumieć: walka Państwa z Kościołem”.
Ks. Abp Józef Gawlina, Paryż, 4 maja 1952 r.

Spotkało mnie niezwykłe bibliofilskie szczęście.
W lutym tego roku na Antykwarycznej Aukcji Książek
w Krakowie zostałam właścicielką wyjątkowego dzieła −
Z wojny i wygnania, obejmującego listy, orędzia pasterskie, kazania i przemówienia Księdza Arcybiskupa Józefa Gawliny; dzieła wydanego w Rzymie w roku 1952,
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Księdza Arcybiskupa.
Stałam się posiadaczką egzemplarza szczególnego –
z odręczną dedykacją wielkiego Autora.

Jestem po pierwszym czytaniu tej cennej lektury.
Przeżycie tak wielkie, że nie mogę nie podzielić się nim
z Czytelnikami „Nad Odrą”, a Księdza Redaktora będę
prosiła o sukcesywne publikowanie tekstów w zbiorze
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Pomiędzy słowa brzmiące fanfarami triumfu i chwały po bitwach, które laurem sławy okryły polskie wojenne znaki, wkradają się raz po raz w kazaniach i listach Księdza Biskupa
tony niepokoju o przyszłość Polski, uderzając w końcu
akordem gromkiego napiętnowania za złamanie przez
aliantów przymierza i niedotrzymane przez nich zobowiązania. Rzucenie na pastwę polskiego żołnierza, który nigdy
nie odstąpił swych towarzyszy broni, wywołuje uroczysty
biskupi protest. Kiedy wokół słychać, wśród swoich, odgłosy
rozpaczy i trwogi, a wśród obcych już biją podzwonne nadziejom Polaków. Biskup zapala nowy ogień wiary w odrodzenie
Polski (…).
Proroczo, ziemie zachodnie, na długo przed ich odzyskaniem, i ziemie wschodnie Rzeczypospolitej łączy Autor w swych
przemówieniach w jedną wspaniałą wizję Polski niepodzielnej
i niepodległej. Syn Śląska Opolskiego nie rozumie ciasnoty
dzielnicowych nawyków, lecz nieomylnie znajduje w swych
przemówieniach wspólny język z każdym żołnierzem, i z każdym uchodźcą, czyz Pomorza czy z Wołynia, z Wileńszczyzny
czy z Podola. Wszystkich rozumie i jest przez wszystkich rozumiany.
(…) Wzruszające jest przywiązanie Autora do Stolicy Apostolskiej, to synowskie oddanie i wierność Ojcu Świętemu Piusowi XII. Papieżowi Wniebowzięcia i najlepszemu przyjacielowi
naszego Narodu.(…) Świetnie odpiera zarzuty i ataki niecnych
wrogów Świętej Stolicy, umiejętnie wskazuje troskę i ojcowską
miłość Głowy Kościoła dla Polski, daje nieodparte dowody
pomocy papieskiej dla Polaków, niezbicie przekonuje o konieczności stania wiernie przy Ojcu Świętym i przy Bożym Kościele, jeżeli w nadchodzącej nawałnicy nie będziemy wszyscy
oparci mocno o Piotrową skałę, zmiecie nas dziejowa burza
i nawet ślad po nas zaginie.
(…) Głos Arcykapłana, który niegdyś rozlegał się na Syberii, w Persji, Egipcie, Palestynie, Libanie, Syrii, Francji, Wielkiej
Brytanii, Italii, Niemczech, Danii, Holandii, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii, Hiszpanii i Kanadzie, ten sam
głos woła z każdej stronnicy tej książki, każdym jej zdaniem
i każdym słowem wskazując drogę, budząc nadzieję, umacniając wiarę i niecąc miłość.
(…) Żołnierz, wertując te kartki, myślą stanie na polach bitewnych, na których walczył ofiarnie i przelewał krew. Polski
tułacz zatrzyma się na swym męczeńskim szlaku i rzuci okiem
na przebytą przez siebie drogę, by pewniej i raźniej pójść naprzód i naprzód ku wolnej i niepodzielnej Polsce.

Tym samym jest to lektura dla każdego z nas zatroskanego o nasz narodowy los w sytuacji, w którą zostaliśmy tak perfidnie wprowadzeni. Dwa razy w ostatnim
czasie naszej historii, raz po wojnie, drugi raz – przed
dwudziestu laty. Dodatkowo, dla mnie, lektura tekstów
Księdza Arcybiskupa stała się praktycznym udokumentowaniem proroczych rozważań Feliksa Konecznego3)
zawartych w zbiorze artykułów pt. Ocalić cywilizację łacińską, z których duża część powstała w przededniu
II wojny światowej. Koneczny wskazał na zagrożenia,
których analizę oparł na racjonalnej metodzie badań
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cywilizacji – naszej, łacińskiej, i ekspansywnych w odniesieniu do naszej cywilizacji sąsiednich: z Zachodu bizantyńskiej w postaci protestanckiej i ze Wschodu turańskomongolsko-bizantyńskiej w postaci moskiewskiej.
Koneczny już wtedy podkreślał, że w Polsce toczy
się walka o przyszłość Europy, a Ksiądz Arcybiskup
w swoich tekstach to udowodnił. Od rozpoczęcia wojny do dziś, teksty obydwu Autorów nie tracą na aktualności i pozwalają zrozumieć obecnie zachodzące procesy
społeczne. Nic dziwnego, że dzieła wybitnego myśliciela,
jakim jest Feliks Koneczny, były w PRL, ale i dziś są
przemilczane, więcej − zakazane. Szczęśliwie, w latach
dziewięćdziesiątych niezawodny Marcin Dybowski wydał
czternaście tomów dzieł Uczonego. Jednakże ilu Polaków je poznało, które księgarnie odważyły się rozpowszechniać?
Koneczny los Polski uzależnił w prostym stwierdzeniu:
„Polska albo będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale”. Na tę zależność wskazywał Arcybiskup Józef Gawlina,
mówił: Nieraz dręczy mnie pytanie, czy inteligent dzisiejszy
rozumie znaki czasu i czy pojmuje ogrom swej odpowiedzialności? (2 listopada 1947 roku, do Księży studiujących w Rzymie).

Ksiądz Arcybiskup Józef Feliks Gawlina urodził się
18 listopada 1892 roku w Strzebniku koło Raciborza na
Śląsku Opolskim. Chrzest otrzymał w Kościele w Rudniku. Tu przystąpił do sakramentu pokuty i przyjął I Komunię św. Szkołę powszechną ukończył w Strzebniku. Naukę w Gimnazjum rozpoczął w Raciborzu, skąd został
wydalony za … czytanie książek w języku polskim. Maturę zdał w Gimnazjum o profilu humanistycznym w Rybniku. Pierwsza wojna światowa przerwała studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu we Wrocławiu. W 1915 roku
został powołany do wojska w armii pruskiej i wyruszył na
front jako sanitariusz. Dwukrotnie ranny, wrócił do Wrocławia. Okres rekonwalescencji wykorzystał do studiowania teologii. W roku 1917 ponownie został wcielony do
jednostki frontowej i odkomenderowany na front turecki.
Brał udział w walkach w Palestynie i Syrii. W 1918 roku
pod Damaszkiem dostał się do niewoli, pół roku przebywał w brytyjskim obozie dla jeńców w Egipcie. Zwolniony
wrócił w styczniu 1920 roku, aby ukończyć studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1921
roku z rąk ordynariusza wrocławskiego Adolfa Bertrama.
Był wikarym w Dębnikach Wielkich i Tychach. W roku
1924 został sekretarzem generalnym Ligi Katolickiej
w Katowicach oraz redaktorem „Gościa Niedzielnego”
(nie przewidywał, jaką opcję przyjmie „Gość”, długo, długo – po II wojnie!).
W 1925 roku został inkardynowany do diecezji katowickiej. W latach 1927-1929 zorganizował i był dyrektorem Katolickiej Agencji Prasowej (jaka szkoda, że nie
dziś!) i Akcji Katolickiej w diecezji katowickiej, radcą,
notariuszem i promotorem sprawiedliwości Kurii. W 1928
roku uzyskał magisterium na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie też obronił pracę
doktorską. W 1929 roku, w ósmym roku kapłaństwa, został prałatem, co świadczy, że był nieprzeciętną postacią.
W 1931 roku został mianowany proboszczem parafii
św. Barbary w Chorzowie (wtedy Królewskiej Hucie).
Dnia 11 lutego 1933 roku Papież Pius XI mianował go
biskupem tytularnym Mariamme i polowym Wojska Polskiego. Sakrę biskupią otrzymał w Chorzowie 19 marca
1933 roku z rąk Prymasa Augusta Hlonda. W tym samym
roku został mianowany generałem dywizji Wojska Pol-
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skiego. Dnia 17 września 1939 roku, w dniu napaści Rosji sowieckiej na Polskę, wykonując rozkaz Naczelnego
Wodza przekroczył granicę rumuńską i został internowany w Rumunii.
W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku był
ranny i wraz z żołnierzami, którzy stanowili zalążek nowej
armii polskiej, walczącej obok aliantów, udał się do Francji. Miał jurysdykcję duszpasterską nad całością rozproszonego wojska, a od roku 1942 również nad uchodźcami z okupowanej Polski i Polakami deportowanymi do
Rosji sowieckiej. W tym też roku przez dłuższy czas
przebywał w Związku Radzieckim. Od października był
ordynariuszem Polaków, którzy opuściwszy Sowiety, po
odbytym zesłaniu na Sybir, rozproszeni byli na Środkowym i Dalekim Wschodzie, tułając się po Persji, Iraku,
Syrii, Libanie, Palestynie, Egipcie, Afryce Wschodniej,
Indiach, Nowej Zelandii, Meksyku. Na Bliskim Wschodzie
zorganizował drukarnię i Wydawnictwo Biskupa Polowego, przekształcone po wojnie w Katolicki Ośrodek Wydawniczy w Londynie – „Veritas”. Od 1945 roku jako
zastępca protektora emigracji polskiej Kardynała Augusta
Hlonda był ordynariuszem Polaków w Niemczech i Austrii. W roku 1947 założył w Rzymie Instytut Wydawniczy
„Hozjanum” oraz zorganizował Polski Instytut Historyczny. Założył i był redaktorem „Duszpasterstwa Polskiego
za Granicą”. W roku 1949 z woli Ojca św. Piusa XII został
opiekunem Polskiego Wychodźctwa. W latach 19491952 odbył wizytacje pasterskie polskich emigracyjnych
ośrodków we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Danii, Hiszpanii, Brazylii, Argentynie i Kanadzie. W roku 1952 został mianowany Arcybiskupem. W tym czasie powołał do życia i przewodniczył
Światowemu Komitetowi Obchodów Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce. W 1955 roku przewodniczył Rzymskiemu Komitetowi Sacrum Polonia Milenium. W tym
samym roku w podziemiach bazyliki św. Piotra zbudował
polską kaplicę. Utworzył Polską Misję Katolicką w Argentynie, Australii, Brazylii, Chile, Danii, Hiszpanii, Holandii,
Luksemburgu, Republice Płn. Afryki, Szwajcarii, Szwecji
i Tanzanii.
Wraz z polskim żołnierzem przebył Arcybiskup całą
drogę drugiej wojny światowej. Był na froncie we Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Niemczech, przetrwał
wszystkie bombardowania Londynu. Brał udział w pierwszej linii w bitwie o Monte Cassino. Za niesienie w ogniu
posługi kapłańskiej walczącym, rannym i umierającym
żołnierzom otrzymał Krzyż wojenny orderu Virtuti Militari.
Zmarł 21 września 1964 roku w Rzymie i został pochowany wśród swoich, o Polskę walczących, żołnierzy
na Monte Cassino. Grób Rodziców Księdza Arcybiskupa,
Franciszka i Joanny z domu Banaś, znajduje się na
cmentarzu koło Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryj1,2)
skiej w Rudniku koło Raciborza .
Czas oddać głos Księdzu Arcybiskupowi, cytując
wybrane, nieliczne części tekstów – przybliżające osobowość Wielkiego Kapłana. Wybór był wyjątkowo trudny.
Na czterystu stronach każde zdanie zatrzymuje, budzi
refleksje, pozwala dokładniej poznać lata dramatycznej
wojny, której celem było ostateczne zlikwidowanie Polski,
a wraz z nią cywilizacji łacińskiej, co ostatecznie miało
rozwiązać problem katolicyzmu w tej części Europy.
Każdy tekst podkreśla kapłańskie zatroskanie o Kościół
i Naród oraz wielką dumę bycia Polakiem.
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Wybrałam fragmenty z każdego roku wojny od 1939
do 1945 oraz jeden z roku 1947 z tekstu odnoszącego
się do sytuacji nauki i kultury w wieku XX, pozwalającego
zrozumieć współczesny atak na te fundamentalne wartości życia narodu i osoby.
1939
29 października, Paryż, Święto Chrystusa Króla
Zebraliśmy się − Rząd Polski, żołnierze i uchodźcy − by
oddać cześć Królowi Królów w kościele polskim w Paryżu.
Pamiętam chwilę, kiedy na ziemi polskiej, w starym Poznaniu naszym, odbywał się pierwszy międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla. Na Placu Wolności wznosił się olbrzymi
ołtarz polowy. Z wysokiego masztu powiewały dwa sztandary
Chrystusa Króla i sztandar Orła Białego.
Kardynałowie i Biskupi dwudziestu sześciu narodowości
otaczali legata papieskiego, którym był Prymas Polski.
(…) Przybyli z całego świata pielgrzymi, z wyjątkiem jednego tylko kraju, z wyjątkiem Niemców. Tam rządzi inna potęga, co Biskupom i wiernym zabroniła udziału w tej potężnej
manifestacji narodów wierzących. Tam panuje totalitaryzm
niechrześcijański. Tam nie chcą, by Chrystus był Królem.
Polska zasłynęła wobec wszystkich na horyzoncie Kościoła.
Polska gościła ich wszystkich. Polska, co od zarania dziejów
Chrystusowi wiernie służyła, co inne narody tuliła do siebie, ta
Polska, co z Kościołem zawsze tak wiernie, bez żadnej arrierĕpensče, współpracowała. Toteż nie dziw, że złość dwóch
wrogich Chrystusowi potęg skierowała się przeciwko nam, cośmy
w czyn wprowadzić chcieli Królestwo Chrystusowe na ziemi.
Jedna potęga napadła nas chyłkiem, bez wypowiedzenia
wojny. Druga pchnęła nas sztyletem w plecy (…).

24 grudnia, Francja, W obozie Wojska Polskiego
w Coëtquiden
Z głęboką wdzięcznością wobec Boga dajemy wyraz naszej radości, że do nas, polskich żołnierzy we Francji, z opłatkiem przybyła dziś Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska
w swoim majestacie.
(…) Tak, majestat Najjaśniejszej Rzeczpospolitej naszej,
aczkolwiek nie z pompą i uroczystym występując blaskiem,
zbliżył się do nas istotnie i bawi wśród nas w osobach Pana
Prezydenta [Władysława Raczkiewicza – B.W.] i Naczelnego
Wodza [gen. Władysława Sikorskiego – B.W.].
(…) Toteż cały Naród polski w duchu dzisiaj jest
z nami i skupia swój wzrok na żołnierzu polskim. I słyszę jakby
szepty serdeczne, jakby głosy tęsknoty spieszące dziś z Warszawy, z Wilna, z Wołynia, Krakowa, Poznania, Gdyni, ze Śląska i Lwowa do naszego obozu, głosy potęgujące się wołające
jednym wielkim chórem: „Witaj mieczu polski, symbolu wolności, potęgi władzy!
(…) Zebraliśmy się na obrzęd pogrzebowy, przed nami na
marach leży zmarły, czekający pogrzebu, jest to rok 1939.
(…) Nie byłeś dobry, zawiodłeś nadzieję, stałeś się dla nas
rokiem smutku i wiarołomstwa.
A witaliśmy cię tak szczerze. Zabrałeś nam najpierw Ojca
Chrześcijaństwa, wielkiego Papieża Piusa XI, niezrównanego
przyjaciela Polski. A może lepiej, że nasz Papież nie dożył tej
chwili, kiedy jego ukochana Polska stała się łupem rozbójników,
kiedy fałszywi prorocy, łamiąc słowo, sięgnęli po nową dla pogańskiej swastyki przestrzeń życiową, głosząc fałsz biologiczny, rasistowski i historyczny.
Roku 1939! O to najbardziej mamy żal do ciebie, że przyniosłeś nam klęskę Ojczyźnie naszej. Przeżywaliśmy bombardowanie miast i wiosek bezbronnych. Widzieliśmy mordowanie
kobiet i dzieci, niszczenie świątyń.
(…) Za twoich dni dokonano potwornej zdrady, pogodzili
się Herod z Piłatem, połączyły się dwa totalitaryzmy ku zgubie
narodu, znaczonego znakiem Krzyża Świętego.
A teraz przyjdź ty Roku 1940! Bądź nam nuncjuszem Boga
Najwyższego! Przynieś ze sobą dekret zwycięstwa i niepodległości! Ukaż się w stolicy naszej, Warszawie, na prapolskim
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Wawelu, we wszystkich województwach i na morzu naszym,
ukaż się w blasku nadziei!

1940
21 stycznia. Kazanie na inaugurację Uniwersytetu Polskiego w Paryżu
Treść zarówno tego kazania, jak i późniejszego
przemówienia do księży studiujących w Rzymie (1947 r.)
nasuwają analogie i odniesienia do obecnej sytuacji,
w jakiej znalazła się nauka i kultura polska, ale i światowa. Najtańszą i fizycznie bezbolesną, bo bez oręża (ekonomiczną!) metodą, destrukcji narodu, jest niszczenie
jego nauki i kultury. Wtedy, kiedy niszczono nas tak brutalnie fizycznie, nie zapomniano i o tej zasadzie. Ksiądz
Arcybiskup mówił:
Wielkości narodu rękojmią nie tylko jest miecz; ani
nawet sam ołtarz nie jest jej ostoją jedyną. Dopiero w połączeniu z głęboką nauką wyrasta szczęśliwa trójca, płodna
w prawdziwą kulturę.
„Naród mój ginie z powodu braku nauki; ponieważ i ty
odrzuciłeś
wiedzę,
Ja
cię
odrzucę,
abyś
mi
w kapłaństwie nie służył…”(Oz. 4,6)
Albowiem do siedmiu darów Ducha Świętego należą
nie tylko pobożność, męstwo, lecz także wiedza
i mądrość.
Wśród Apostołów, co pod tchnieniem Ducha Świętego wyruszyli na zdobycie świata, najwięcej dla Chrystusa dokonał św.
Paweł, jedyny wśród nich akademik.
Słusznie więc Kościół dbał i dba o naukę, szerzył wiedzę,
zakładał uniwersytety, szedł śmiało na spotkanie nowych prądów, stał się twórcą kultury, z której nasz Naród czerpał głęboko. Żyjemy obecnie w wojnie, rozważmy jakie stanowisko wobec religii i kultury zajmowali wojownicy.
Historia zna zwycięzców co nie naruszali religii i kultury
narodów podbitych, a nawet życzliwością otaczali ich skarby
duchowe, jak wspaniałomyślny Cyrus, Aleksander Wielki.
Znamy jednak inny rodzaj wojen i wojowników co na sztandarach swoich wypisali hasło: Niszczyć, miażdżyć, wytępić.
Podcinają kulturę, by zakładać kajdany, niszczą kulturę
i naukę.
Czy czyniły tak tylko wyprawy Omara, czy Tamarlana,
Dżyngischana, czy też obecny, smutnych dziejów odcinek?
(…) A jakież są źródła myśli, co dziś pozamykać kazała
wszechnice nasze w Kraju, a czcigodnych magistrów kultury
i wiedzy poumieszczać w obozach koncentracyjnych?

Po tym fragmencie kazania Księdza Arcybiskupa nie
mogę nie wymienić przynajmniej jednego nazwiska
z grupy profesorów podstępnie zebranych i wywiezionych przez Niemców do obozu. Nazwiska naszego najwybitniejszego historyka XX wieku, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego − Władysława Konopczyńskiego,
aresztowanego przez okupanta w ramach Sonderaktion
Krakau, osadzonego w Sachsenhausen. Po wojnie prześladowanego przez twórców stalinowskiej historiografii
w Polsce. (Obecnie przeżywamy Grossową!).
Atakowano Profesora ostro i bezwzględnie, nie dbając o formę i stosując fałsz. W 1951 r. na I Kongresie
Nauki Polskiej obradującym pod patronatem prezydenta
Bolesława Bieruta i przewodnictwem premiera Józefa
Cyrankiewicza, St. Stryszewskiego i Eugenii Krassowskiej, Żanna Karmanowa (sic!) doszukała się w dziełach
i podręcznikach Mistrza „rasistowskiej furii” objawiającej
się nienawiścią do Żydów i Ukraińców. A jednak, historia
kołem się toczy, 60 lat minęło – a u nas bez zmian!
Profesor, zwolniony z Uniwersytetu, nie mógł publicznie na oszczerstwa odpowiadać, prywatnie rozsyłał
listy, w których pisał: Ktokolwiek czyta inteligentnie
i sumiennie moje prace, wie, że nie ma w nich miejsca
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ani na furię rasistowską, ani na szowinizm. Prześladowana była Rodzina Profesora.
Szczęśliwie, mieszkająca w Gliwicach Córka Wielkiego Uczonego dr Wanda Mrozowska wraz z prof. Piotrem Bilińskim z Krakowa troszczą się o sukcesywne
wydawanie dzieł Mistrza. Właśnie w ubiegłym roku Wydawnictwo „ARKANA” w Krakowie wydało, zablokowaną
przez komunistycznego ministra oświaty, monografię
pierwszego rozbioru Polski. W 2009 roku Krakowski
Ośrodek Myśli Politycznej opublikował wybór pism pt.
O wartości naszej spuścizny dziejowej. Po roku 1989
ukazało się dopiero 6 tytułów, ale dobre i to.
Ponieważ los powojenny Profesora i Rodziny znam
szczegółowo, a los ten należy do akademickich przykładów niszczenia naszej narodowej kultury, co stanowiło
treść kazania Księdza Arcybiskupa, nie mogłam nie
wspomnieć. Trudno też w świetle treści cytowanego ka4
zania nie przywołać myśli Profesora Konopczyńskiego
z artykułu Obrona kultury zachodniej:
Broniliśmy, co stanowi tytuł naszej chwały, kulturę
Zachodu, do której należymy przez przyjęcie Chrztu.
Oczywiście, nie wszystko, co Zachód stworzył zasługiwało
na ochronę, ale my wybraliśmy i wskazywaliśmy na rzeczywiste wartości w myśl chrześcijańskiej oceny.
Na przykład, wytworami ducha francuskiego były: noc św.
Bartłomieja i dragonady; ducha niemieckiego – Sacco di Roma;
ducha hiszpańskiego – inkwizycja…, tego nie braliśmy w obronę. My broniliśmy ideału wolności politycznej właściwej cywilizacji zachodnio-europejskiej, ideału obcego Wschodowi. Broniliśmy chrześcijaństwa przed azjatyckim kultem Mahometa.
Tych dwóch zdobyczy wszechludzkich należało bronić i my
broniliśmy: swobody przed despotyczną, tatarskobizantyjską Moskwą; Krzyża Świętego przed islamem.
Wszystko, co czyniła szabla polska dla całości granic Rzeczypospolitej, działo się w interesie realizacji ideałów zachodnich, i ktokolwiek podkopywał naszą kulturę na Kresach,
ten osłabiał kulturę zachodnią.
A więc, broniliśmy cywilizacji nie tylko pod Orszą, Kłuszynem, Cudnowem, ale broniliśmy jej pod Grunwaldem, pod Wiłkomierzem, pod Kircholmem i Częstochową.
Nie mogło być większej zbrodni przeciwko kulturze
Zachodu, jak akt troisty rozbiorów Polski: 1772, 1793, 1795,
zbrodnia, która cofnęła granice cywilizacji zachodniej znad
Dniepru i Dźwiny nad Bug i Narew.

Ile dziś do wymienionych zbrodni Zachodu, względem nas, należy dopisać? Ile cech antycywilizacyjnych
Zachodu wymienić?!
Ksiądz Arcybiskup mówił dalej:
Uderz pasterza, a rozproszą się owce. Przekreśl naukę, a rozszczepią się państwa. Usuń wiedzę, a zdobędziesz kolonie!
To prześladowanie uczonych polskich jest najwspanialszym, aczkolwiek niezamierzonym przez okupanta niemieckiego, świadectwem bogactw naszej wiedzy.
Czekają nas zadania wielkie. Czyż nie widzimy, jak
nowy kształtuje się świat? Jak pięścią do bram Europy
uderza nowa epoka, której słabym dopiero początkiem są
obecne wojny? A może przyszłość będzie tragiczniejsza od
najazdów huńskich i wojskowych operacji mongolskich?
A może czekają nas przewroty społeczne? A może będziemy musieli walczyć o najistotniejsze pojęcie prawa?

Skąd Ksiądz Arcybiskup wiedział wtedy, w roku 1940
(!), że „barbarzyńcy, dopiero, u bram”? Z taką precyzją
analizując ówczesne zjawiska, przewidzieć rzeczywistość, której my doświadczamy, mógł tylko tej miary Duchowny.
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Zaiste: „Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś Panie!” Dałeś zwycięstwo, dałeś nam Polskę. Dałeś wojsko, granice, morze, Lwów i Śląsk, i Wilno. A myśmy Ci za to ślubowali.
Bracia Najmilsi, czy śluby Narodu naszego zostały wypełnione?
Owszem, wypełniło je jedno wielkie serce, co w tych
dniach grozy z nami wytrwało: Achilles Ratti, który już jako
Papież Pius XI, w papieskim Castel Gandolfo wybudował świątynię polską. Główny jej ołtarz ozdobił cudownym obrazem
jasnogórskim, po prawej stronie uwiecznił obronę Częstochowy, po lewej Cud nad Wisłą, a jakby w obawie, że jego ukochana Polska mogłaby kiedyś zginąć z atlasów Europy, kazał jej
mapę nie wymalować, lecz wyryć nad samym ołtarzem, żeby
żaden wróg, ani czas, obrazu granic naszych zniszczyć nie
zdołał.
(…) Polska katolicka – owszem, była ta najukochańsza
Matka nasza krajem bardziej katolickim od wielu innych, ale czy
w tym była zasługa naszego pokolenia? Wieki budowały Polskę, wieki katolickie. Zapał, płynący z wiary, zastępował
wszystkie niedostatki rządów i rozumów, a najlepszą politykę
prowadził sam Bóg.
Pisarz katolicki, chcąc wykazać wiarę Ojczyzny, na kogo
się powołuje? Na Warneńczyka, na Sobieskiego.
Czy pokolenie nasze zastąpiło tradycję katolickimi działaniami?
Czemu obniżono lot Orła Białego, zdejmując z jego korony
Krzyż Zbawiciela, przykuwając mu do skrzydeł gwiazdę pięcioramienną?
Przejrzyjcie mowy mężów stanu – owego dwudziestolecia
i szukajcie w nich Imienia Bożego, wdzięczności względem
Boga, chociażby za Cud nad Wisłą. Czyż to nie jakaś tajemnicza ręka międzynarodowa, co ich chwytała za gardło, aby nie
wypowiadali tego najdroższego Imienia w chwili dla obcych
niewygodnej? Aż do tego punktu wolno ci, Polaku, przyznawać
się do Boga, wolno ci, polski mężu stanu, myśleć z Narodem
swoim, lecz co ponad to, to już podlega cenzurze obcych agentur!
(…) Nie sił fizycznych zabrakło, lecz moralnych. O! Zmaltretowane, nogami zdeptane Szóste Przykazanie Boże, Dziewiąte!
Przed rozbiorami żali się Ojciec Święty Benedykt XIV, że
w Polsce nie uznają ani sakramentalności, ani nierozerwalności
małżeństwa. A jak z tym było w naszym dwudziestoleciu? Tak
jak gdyby Sas dalej u nas panował. Zwracano się do sądów
biskupich, jakby nie chodziło o sprawę sumienia, lecz o przysługę towarzyską, której na imię „rozwód”. A zły przykład szedł
z góry! Ponieważ biskupi nie chcieli się ugiąć, nazywano ich
bigotami
i fanatykami. Szydzono z częstochowskich ślubowań polskiej
młodzieży akademickiej i ze ślubowań włościan polskich.
Wobec Kościoła Bożego zajmowano tzw. postawę napoleońską: owszem, Kościół to najstarsza organizacja, to instytucja
o niebywałej potędze, a więc trzeba się z nią liczyć, nie można
dopuścić do zatargu.
(…) Każdy Polak jednak przyznaje, że barometry wiary
i patriotyzmu równocześnie się wznoszą i opadają. A gdybyśmy Polacy na dzieje Ojczyzny patrzyli i nie znaleźli pierwiastka szczerze katolickiego, byłoby z nami jak z człowiekiem,
który do lustra spoglądając nie odnajdował w nim własnego
oblicza.
Polsko, Matko najmilsza, mimo tych błędów kochamy cię.
Wojna! Krwawy bies w postaci bolszewizmu i narodowego
socjalizmu przychodzi ażeby zmiażdżyć.
Znowu trudno nie odnieść słów Arcybiskupa do dzisiejszej sytuacji. Wtedy bolszewizm i narodowy socjalizm
miażdżył fizycznie, dziś, od dwudziestu lat – liberalizm –
miażdży nie militarnie, ale bezboleśnie, propagandowo,
przy użyciu zdobyczy elektroniki.
Adam Wielomski5) we właśnie wznowionym wydaniu
książki pt: Od grzechu do apokatastasis słusznie zau-
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waża, że żyjemy dziś w świecie totalnej negacji i niszczenia.
Bandy oszalałych sodomitów ganiają po ulicach i głoszą
pochwałę zboczeń; kobiety bronią prawa do aborcji, „równouprawnienia”, „parytetów” i „emancypacji”, podwładni nie mają
szacunku dla zwierzchników, dzieci i młodzież dla rodziców
i nauczycieli, lud nie ma szacunku dla władzy, władza dla ludu;
własność narodowa jest grabiona, w biały dzień, przez państwo, przekazywana w obce ręce, a tłuszcza domaga się „chleba i igrzysk”.

Wielomski opracowanie oparł na analizie tradycjonalizmu Josepha de Maistre’a i wskazał, że tradycjonaliści
żyli w podobnym okresie jak my. Wówczas – to ważne –
negacja i dewastacja tradycji oraz wartości była mniej
głęboka niż dziś (np. sodomia była czymś niesłychanym),
a dodatkowo – uderzała w społeczeństwo bardziej religijne i tradycyjne, co sprawiało, że atak był mniej w skutkach potężny!
1941
Nagromadziły się kłęby chmur nad Zachodem Europy.
Załamała się Francja, Włochy, niestety, przyłączyły się do wojny. Watykańska Rozgłośnia Radiowa wobec całego świata
odważnie staje po naszej stronie, chwaląc nieugięte męstwo
wojsk naszych.
11 listopada przemówiło Radio Watykańskie we wszystkich językach świata, wyliczając zbrodnie popełnione na żywym
ciele Polski. Stanowczo, zaprzeczyła Stolica Apostolska wiadomościom propagandy niemieckiej, jakoby nie było prześladowania ludności polskiej.
Szatan walcząc z Chrystusem kieruje ataki przeciwko Kościołowi katolickiemu, który obejmuje jako Królestwo Boże
i jednostkę, i naród. Naród katolicki stał się celem niszczenia
szatana.

Ksiądz Arcybiskup szatana przedstawia w postaci
Massynissy z Irydiona Zygmunta Krasińskiego:
Teraz nadszedł czas, kiedy Massynissa występuje pod
dwiema postaciami równocześnie: wschodnią i germańską.
Wszystko, co niechrześcijańskie, składa się na tą jednolitą
organiczną całość. Z różnorodnego, na pozór, materiału,
a przecież ideowo równego, odlewa Massynissa posągową
całość niechrześcijańskiej cywilizacji. Jest to nowoczesny robot
– bestia na smyczy Massenissy.
W trybach tego robota znajduje się Polska.

Ksiądz Arcybiskup przedstawił nową sytuację trwającej wojny:
Herod i Piłat ponownie są nieprzyjaciółmi, ich walka szaleje na ziemi polskiej. Boże bądź miłościw! Niech oni się biją ze
sobą!
Propaganda wroga wmawia światu, jakoby wojska niemieckie miały teraz otworzyć bramę na wschód Kościołowi
katolickiemu. Jeżeli tak, to czemu zamknęli bramę do Polski
delegatowi papieskiemu, którego Ojciec Święty wysłał do Kraju
celem zbadania krzywd naszych? Jeżeli tak, czemuż u siebie,
na terenie Niemiec, zamykają kościoły i klasztory katolickie?
Czemu uwięzili setki kapłanów polskich w obozach koncentracyjnych? Czyżby troską o Kościół tłumaczyć mordowanie
księży polskich i grabież naszych świątyń? Czemu nie dopuścili
darów papieskich do biednej Ojczyzny naszej? Jeżeli twierdzą,
że chcą pomagać katolicyzmowi, dlaczego u siebie, w Niemczech, przed miesiącem wydali zakaz umieszczania, a nawet
nabywania portretów Ojca Świętego?
Na te pytania nikt nie usłyszy ich odpowiedzi.
Licząc się z polską kulturą, wiedzą, że Polak nie ulega
sile pięści, znają dzielność polskiego księdza, upór polskiego ludu i zapał młodzieży naszej, podsuwają więc zbo-
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lałej duszy polskiej trujący napój rozkładowy, którego miano brzmi po niemiecku: Los von Rom!
(…) Lecz dusza polska o Bogu nie zwątpi. Wykazała to
ludność nasza na wschodzie, opierając się zwycięsko komunizmowi i bezbożnictwu. Świadczy o tym ludność pod okupacją
niemiecką trzymając się wiary katolickiej jako prawdziwego
ratunku.

Większość kazań, przemówień i odezw Księdza Arcybiskupa pochodzi z okresu wojny. Na określenie okupanta zachodniego Arcybiskup stosuje precyzyjne określenie: Niemcy, nie „naziści”, jak jest to dziś, agresywnie
i w sposób zamierzony narzucane.
Co to znaczy „naziści”? Czytałam kiedyś wywiad,
z którymś z naszych profesorów, który prowadził cykl
wykładów na jednej z amerykańskich uczelni. Profesor
zadał 200-osobowej grupie, pytanie: „jakiej narodowości
byli naziści?”. 70% odpowiedziało „polskiej”. Po zamianie
Niemcy na „naziści” i „naukowej” działalności różnych
Grossów innego wyniku spodziewać się nie można.
6)
Stanisław Michalkiewicz w sobie właściwym stylu,
krótko, sarkastycznie, scharakteryzował działalność formacji pod enigmatyczną nazwą „naziści”: „naziści” najpierw dokonali okupacji Niemiec, a potem, przy wydajnej
pomocy Polaków, przeprowadzili holokaust. Każdy „mądry”, to wie!
Ktoś na moje pytanie o to, jakim językiem posługiwali się „naziści”, z oburzeniem odpowiedział pytaniem:
„a jakim ubowcy wyrywający, podczas przesłuchań, paznokcie?” Odpowiedź jest prosta: grasujący w powojennej Polsce komuniści z ubowcami (czy obecnie wyprowadzili się z Polski?) byli nam siłą i podłością Zachodu
narzuceni. Polacy tej szajki nie wybrali! Dodatkowo pytanie, jaki procent, wśród nich, był niepolskiej narodowości?! Dla przykładu, tylko cztery z plejady reprezentatywnych nazwisk: osławiona Luna Brystigierowa, która
w MBP decydowała, komu odebrać życie, a komu tylko
zerwać paznokcie; Samuel Morel, Stefan Michnik, Helena Wolińska-Brus. Na ciąg dalszy szkoda czasu i miejsca.
Niemcy w 1933 roku w demokratycznych wyborach
wybrali Hitlera i działalności jego się nie sprzeciwili! Postępowali zgodnie z zasadą ich bizantyńsko-germańskiej
cywilizacji: władzy, każdej władzy, należy bezkrytycznie
słuchać. Nam, łacinnikom, zasada ta jest obca. Otrzymaliśmy miejsce na Ziemi między cywilizacją bizantyńskoturańsko-mongolską a bizantyńsko-germańską, jeszcze
inne cywilizacje mają na nas ochotę! O Boże!!!
Posiadam rodzinnie przekazane charakterystyki sąsiadujących z nami cywilizacji. Moi śp. Dziadkowie –
Adam Białonowski i Tadeusz Wodziński, którzy przeżyli
najazdy obydwu okupantów na Wschodzie, tak zgodnie
je ilustrowali: „17 września przyszedł – brudny, zawszony, nieogolony, w kieszeni z zawiniętym w gazetę śledziem i „machorką” (tytoniem) – zabijał, wywoził na Sybir,
kradł, niszczył. Przyszedł, ten od strony zachodniej –
w wyprasowanym mundurze, ogolony, pachnący wysokiej jakości kosmetykami – zabijał, wywoził do obozów,
majątek do Niemiec, niszczył, brał niemowlęta za stopki
i rozbijał o ścianę (tak postępowali oficerowie!). Do tej
działalności „cywilizacyjnej”, ze względu na specyfikę
terenów wschodnich, dodatkowo angażował Ukraińców.
Zachowanie zachodnich aliantów, którzy wykorzystali naszą ofiarność i morze wylanej krwi, ilustrował mój
Ojciec – oficer Dywizji Pancernej Generała Stanisława
Maczka: po wojnie, kultura i odwaga Zachodu przedsta-
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wiała się wystarczająco tylko dwoma wybranymi przykładami − raz niedopuszczeniem Wojska Polskiego na Zachodzie do defilady zwycięzców II wojny, a drugi raz
podczas wizyty Chruszczowa w ONZ. Ktoś zwrócił się do
przywódcy Kraju Rad o wyjaśnienie sprawy Katynia,
Chruszczow zdjął but, uderzył w pulpit i … Zachód zamilkł!
Jeszcze jedno doświadczenie rodzinne, uzupełniające moją wiedzę o kulturze i wdzięczności państw „sprzymierzonych”. Doświadczenie, które dotyczy mojego Stryja Mariana Wodzińskiego, pełnomocnika i lekarza PCK,
wydelegowanego w 1943 roku do Katynia celem badania
sądowo-lekarskiego na zwłokach ofiar złożonych w masowych grobach. Stryja osobiście nie poznałam, zmarł
w 1986 roku. Nie tylko nie mógł powrócić do Polski, ale
żył w Anglii w całkowitym odizolowaniu!
7)
W roku 1980 Józef Mackiewicz , przebywający
w Monachium, tak opisał trudną do zrozumienia i uwierzenia sytuację:
W „Dzienniku Polskim” z 8 maja przeczytałem słuszne
uwagi w liście do redakcji p. B. Brzezińskiego z Birmingham pt.
„Świadkowie Katynia”. Autor zwraca uwagę, że „w okolicy
Liverpoolu… żyje doc. dr Marian Wodziński” i że „dobrze by
było go namówić, aby ogłosił swe wspomnienia z Katynia”. –
Od lat mieszkając daleko od polskich środowisk w Anglii, byłem
tym adresem zaskoczony.
W. Brzeziński ma nie tylko słuszność, ale ubocznie dotyka
sprawy dla mnie zawiłej, a w gruncie niezwykłej jeżeli chodzi o
„sprawę Katynia”. Od dziesiątków lat nie było o dr Wodzińskim
nic słychać. Nie udało mi się też nigdy dowiedzieć o jego losie.
Zacząłem myśleć, że „znikł”, tak jak znika wielu ludzi w dzisiejszych czasach. A jest, Marian Wodziński, nie tylko „świadkiem
Katynia”, ale – świadkiem pierwszej ręki. On to bowiem przeprowadzał pierwszą ekshumację zamordowanych; przez jego
ręce przechodziły każde zwłoki, wydobyte wprost z masowych
grobów. Pomiędzy tą bezpośrednią czynnością: wydarcia zamordowanego ze sklejonej masy ciał, a położeniem na stół
sekcyjny przed dr Wodzińskim, nie istniała żadna „pośredniość”, która mogłaby wpłynąć na zdeformowanie orzeczenia.
Dr. Wodziński jest więc najważniejszym świadkiem, nie
tylko w skali naszych, polskich dochodzeń prawdy, ale i w skali
światowej. Powinien być pierwszą osoba figurującą na zgromadzeniach poświęconych zbrodni katyńskiej; zapraszany do
wygłaszania odczytów o tej zbrodni nie tylko wśród emigracji
polskiej, ale również w obcych językach w innych krajach. Dlaczego tak się nie dzieje? Przecież publikuje się na ten temat
utwory ludzi, którzy w Katyniu nigdy nie byli. Nieraz cenne, ale
czasem mniej lub więcej spekulatywne, a już zwłaszcza nadskakuje się autorom obcojęzycznym, którzy niejednokrotnie
grzeszą sporą dozą ignorancji. A o istnieniu wśród nas dra
Wodzińskiego dowiadujemy się raptem w 40 rocznicę zbrodni,
wiosną 1980 roku, z listu do redakcji „Dziennika Polskiego”!...
Pomijam już własne doświadczenia w tej sprawie (Józef
Mackiewicz był ze Stryjem w Katyniu i był świadkiem ekshumacji – B.W.), wydaje mi się, nie od dziś, że istnieje tendencja do
zakulisowej manipulacji w doborze tzw. świadków historii minionej wojny. Nieraz, jak w tym wypadku, z uszczerbkiem dla
tej historii.

Tendencje do zakulisowej manipulacji historią, z tragicznymi konsekwencjami dla Polski, zaistniały zaraz po
wojnie, trwają do dziś i nabierają przyśpieszenia. Dwa
wybrane przykłady.
Obchody na Westerplatte w Gdańsku 1 września
2009 roku z udziałem prezydenta L. Kaczyńskiego i premiera D. Tuska, „strategicznych partnerów” A. Merkel
i W. Putina przy asyście polityków innych krajów, łącznie
z delegacją amerykańską. Przecież W. Putin w swoim
przemówieniu wystąpił w imieniu i Rosji i Niemiec, wska-
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zując, że przyczyną II wojny światowej nie był pakt Ribbentrop-Mołotow, tylko… Traktat Wersalski. Jeżeli Traktat, który zatwierdził istnienie w Europie Środkowej niepodległych państw narodowych, był zarzewiem wojny, to
znaczy, że w tej części Europy w rozumieniu „partnerów
strategicznych” od zawsze nie ma miejsca na niepodległe państwa narodowe. Ale znaczy też to, że pakt Ribbentrop-Mołotow wyszedł naprzeciw niemieckiemu projektowi „Mitteleuropa” z roku 1915!
Dlaczego obecni na zgromadzeniu Polacy nie opuścili zebranych – zrozumieć nie mogę?! Dalej: czego
dowodem jest postawiony 15 sierpnia 2010 roku
w Ossowie pomnik najeżony bagnetami?! Przepraszam,
odeszłam od tego co mówił i pisał nasz Wielki Hierarcha.
1942
Dziś porąbanego ciała Najjaśniejszej Matki naszej strzegą
również orły polskie. Przeciwko dzikiemu okupantowi bronią
ducha i myśli polskiej w Kraju, unoszą się nad Szkocją,
krążą nad twierdzami księcia pychy germańskiej, by
w brawurowych lotach pomstę siać za wołająca do niebios
krzywdę polską.
(…) Patrząc na wydarzenia historyczno-wojenne, wydaje
się nam nieraz, że to, co przeżywamy jest jakoby zdarzeniem
nie z tego świata. Często narzuca mi się słowo z wizji Anny
Katarzyny Emmerich: „Słyszałam, że Lucyfer będzie uwolniony
na pewien czas około 60 lat przed rokiem 2000…” Czyżby
czasy Antychrysta?
Tajemnica bezbożności już działa „Teraz wielu Antychrystusów powstało” (1J2,18). Przeciwko jednemu z nich walczymy obecnie.
Jego dogmatem jest pycha. „Ja sam, mój naród, moja rasa!”
A że Naród polski wierny jest Chrystusowi, przeto Polska
pierwsza ugodzona została antychrystusowym sztyletem.
(…) Do gen. Sikorskiego wysłał Ojciec Święty, Pius XII,
przed tygodniem telegram podkreślający wierność Polski.
Istotnie, była i jest Polska wierna, dlatego nie słucha
Kraj nasz agitacji, którą sączą gady krzyżackie w udręczone serca Polaków, jakoby Ojciec Święty był z nimi, z Niemcami, a więc przeciwko nam.
Polska jest „semper fidelis” – mimo chytrej i złudnej fatamorgany, jaką wywołuje wróg, by nas odprowadzić od źródła
życia.
Za tą swą wierność Polska oczekuje słusznej nagrody (…).
Od miesiąca bawię wśród was jako wasz Pasterz. Z Wielkiej Brytanii jechałem pod polską flagą najpierw na pokładzie
„Sobieskiego” do Gibraltaru stamtąd na „Batorym” do Złotego
Wybrzeża w Afryce. Wszędzie, wzdłuż drogi widziałem wojska
polskie, gotowe uderzyć na Niemców, którzy rozpętali obecną
zawieruchę.
(…) Jestem szczęśliwy, że wśród was się znajduję. Z dumą patrzę na was, coście całemu światu przykład dali jak
w nieszczęściu wytrwać należy. Wiara szła z wami z opuszczonych domów waszych, towarzyszyła wam na tułaczkę, była
osłoną waszego ciężkiego zesłańczego życia przy pracy, nie
pozwoliła wam zwątpić. (…) Boże zbaw Polskę! – taka modlitwa wznosi się z przybytków tułactwa i upokorzenia (…).

Otrzymałam kopię obrazka szczególnej wartości
z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej, modlitwą,
imprimatur i faksymile odręcznego podpisu Księdza Arcybiskupa. Przesłała mi tę pamiątkę Pani Romana Olszewska-Dolińska z Opola, która w wieku sześciu lat
wraz z trzypokoleniową rodziną 10 lutego 1940 roku wywieziona została z Podola do miejscowości Ryfty, rejonu
Rież, około 100 km od Swierdłowska, za Uralem. Babcia
Pani Romany, śp. Helena Derkacz, otrzymała obrazek
albo bezpośrednio z rąk Księdza Arcybiskupa, albo też
z rąk jednego z księży, którzy z Arcybiskupem przyjechali
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do Rosji i odwiedzali w wielkiej tajemnicy naszych rodaków na ziemi, „gdie tak wolno dyszyt czełowiek”.

1943
Odkąd na duszę Narodu naszego padł płomień łaski Chrystusowej, Polska budowała na Jezusie, jako na kamieniu węgielnym, gmach swego państwa i kultury (…)
Duszę naszą często przenikał miecz, (…) broń nasza była zawsze czysta, gdyż na tym drogim nam orężu Zbawiciel
wycisnął swe piętno. (…) Inni uratowali swoje fabryki, prasę, mieszkania i szkoły, myśmy uratowali honor Europy,
kiedy krwawy meteor wichrzyciela ukazał się na widnokręgu.
A łatwiej naprawić domy niż honor!
(…) Polska jest arcydziełem Boga. Arcydzieło może
być zniszczone tylko przez barbarzyńców, ale pchnąć go
do zguby Ojczyznę naszą mogą tylko jej własne dzieci.

Przytoczony tu fragment listu Księdza Arcybiskupa
należy zadedykować Polakom podłączonym do kroplówki
telewizyjno-internetowo-gazetowej (w wydaniu polskojęzycznym), tym samym − niezdolnym do samodzielnego
myślenia, ze zneutralizowanym patriotyzmem i wypreparowaną dumą z bycia Polakiem!
1944
(…) W gruzach leży Zamek Królewski, zdruzgotana
Kolumna Zygmunta, symbol Krzyża Świętego i miecza
polskiego. Z ziemią zrównana Katedra Świętojańska, w której
wielki Papież Pius XI otrzymał sakrę biskupią. Dwieście tysięcy
poległych!
Czemuż to, Ojczyzno moja, los twój jest tak często pasmem
walk bez pomocy? (…)
Jako Polacy, jako naród, który „w więzieniu zbyt często,
a w chłostach ponad miarę”, na własnym ciele doznał plag
narodowego niemieckiego socjalizmu i komunizmu, jako naród,
który zna obraz nie propagandowy, ani literacki lecz rzeczywistość – rzeczywistą, mamy prawo i obowiązek wołać
do ludzi na całym świecie: Bracia wiedzcie, że wielkie niebezpieczeństwo wam grozi. To nie o nas samych chodzi.
Zrozumcie nas. Lawina pędzi z rozmachem. Nie tylko Encyklika
„Mit Brennender Sorge”, ale i „Divini Redemptoris” sygnalizują
burzę, która dopiero nadchodzi.

Burza nadeszła, przetacza się przez świat, a narody,
łącznie z naszym,– śpią ukołysane medialnymi bajkami!
1945
Po zakończeniu wojny, w Europie ludność nasza w Niemczech pozbawiona wolności poruszania się, żyjąc w nieludzkich
warunkach, oczekuje chwili, kiedy będzie mogła wrócić do
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naprawdę wolnej Ojczyzny. Za cierpienia tu znoszone, za niewolniczą pracę należy się jej z tytułu sprawiedliwości odszkodowanie i wynagrodzenie.
Jeżeli ludzkość cała nigdy nie wycierpiała tyle co teraz
i dotąd jeszcze cierpi, to udział Polaków w tym kielichu goryczy
jest naprawdę ogromny.
Przyszedłem do was z pola bitwy, od niezrównanego żołnierza polskiego. (…)
Staje przed nami postać śp. Biskupa Michała Kozala, męczennika w Dachau.
Razem ze zmarłym Biskupem 1864 Księży polskich społem dzieliło los wygnania i śmierci w Dachau. Przy życiu pozostało was 797. Spodobało się szatanowi przesiewać was tak,
jak się przesiewa pszenicę, lecz nie było wśród was kąkolu ani
plew, jeno same złote ziarno.
(…) Gdy wreszcie 29 kwietnia, po raz pierwszy, odkąd
obóz w Dachau istnieje, rozległo się z wieży strażackiej głośne
„Ojcze nasz”, mogliście i wy zaśpiewać – „Potargałeś kajdany
moje, Tobie składam ofiarę chwały”.
(…) Przez sześć długich, krwawych lat wojsko nasze było
wyrazem woli walczącego Narodu i jego zbrojnym ramieniem.
Któż wyliczy te wszystkie bitwy, w których żołnierz
polski okupywał wspólne zwycięstwo? Samotna kampania
wrześniowa, bohaterskie działanie naszych dywizji we
Francji, twarde walki morskie, zawzięta obrona Wielkiej
Brytanii, żmudna bitwa o Atlantyk, gorący Tobruk, zwycięstwo pod Gazalą, wspaniałe bitwy pod Falaise i Wilhelmshafen, heroiczny epos tragicznego Powstania Warszawskiego, walki w Kraju, a przede wszystkim twardy, zdecydowany zwycięski marsz od Monte Cassino przez Piedimonte i Ankonę do Bolonii. „Z szańca na szaniec, a z wału
na wał!” (St. Moniuszko)
Przed nami ściele się monumentalny cmentarz braci naszych, co zdobywając tę górę żelaza, tę twierdzę twierdz, walczyli o Polskę.
Monte Cassino nazwane „Golgotą Narodów”. Zaiste, przed
nami szli na tę górę śmierci Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Francuzi, Hindusi. Góra uzbrojona
siedemset osiemdziesiąt tysiącami min niemieckich została
zdobyta przez wojsko polskie.
Jeżeli dziś, po zakończeniu wojny, narody zjednoczone za
prorokiem Pańskim powtarzać mogą słowa, odnoszące się do
wroga pokonanego: „Jakożeś spadł z nieba Lucyferze, któryś
rano wschodził? Upadłeś na ziemię, któryś ranił narody!” – to
przyczynił się do tego miecz polski.

Po słowach Księdza Arcybiskupa: …przyczynił się
do tego miecz polski − wróciłam pamięcią do wiersza
Ludwika Osińskiego, napisanego po naszym zwycięstwie
na polach Raszyna w 1809 roku.
(…)
Ziemię utracił, wydarto mu prawa,
On wielkiej prawdy stając się dowodem
Wskazał, że naród zawsze jest narodem
Gdy mu zostają miecz, serce i sława
(…)
O raszyńskie niwy!
Powiedzcie wnukom naszym, jako Bóg zwycięstwa
Nie liczby – Bogiem jest męstwa
Piersią szańce zdobywać, w biegu twierdze walić
Siebieobronić i braci ocalić,
Oto dzieło jednej chwili!
Nie dziw: Polacy walczyli!
U nich to w pierwszym zaszczycie
Zamienić własne na Ojczyzny życie
(…)
Ziemię wydarto i prawa, i znamiona, ale…
Kwitną sztuki i talenta nad brzegami Wisły
Dalekim pokoleniom pamiętne imiona.
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1947
Z wszechnic europejskich wyparto w XIX wieku naukę
o prawie naturalnym, które jest prawem Boga, jak prawo
objawione, a przy tym, jest jedynym wspólnym językiem
między narodami. Jak już Cycero pięknie tłumaczył, jest ono
wspólne wszystkim ludziom ważne, tak samo w Atenach, jak
i w Rzymie, w Afryce, jak i w Europie.
I doszliśmy w konsekwencji do takiego absurdu, że
w pewnych częściach świata, już i o panteizmie mówić nie
wolno, ażeby nawet to kalectwo filozoficzne nie nasuwało myśli
o Bogu. Żalicie się na Wschód? Lecz on tych herezji wcale
nie wymyślił. To są idee Zachodu, począwszy od Renesansu poprzez Hegla, Darwina do Marksa. Wschód słowiański
nic do nich nie dodał, a tylko je urzeczywistnił. Ten
Wschód jest chory od nieczystości ducha profesorów zachodnich. I tak powstała nowa Wieża Babel przy pomocy,
niestety, uniwersytetów europejskich. Człowiek stał się
ofiarą swej własnej zarozumiałości.
Dręczy nas pytanie, czy inteligent dzisiejszy naprawdę
rozumie znaki czasu i czy pojmuje ogrom swej odpowiedzialności?

Tak mówił Ksiądz Arcybiskup w roku 1947. Jest rok
2011. Objawy wynikające z „nieczystości ducha profesorów”, nie tylko Europy, osiągnęły apogeum! Po czterdziestu latach od daty przemówienia Hierarchy profesor Allan
Bloom8) w roku 1987 w słynnym analitycznym opracowaniu pt. Umysł zamknięty opisał tragiczne współczesne
zjawisko destrukcji kultury i nauki.
Autor alarmująco wskazuje na to, że żyjemy
w świecie, w którym MYŚLENIE stoi na żenująco niskim
poziomie, co prowadzi do zjawiska zwanego UCZONYM
NIEUCTWEM, to z kolei przyczynia się do kształtowania
społeczeństw rządzonych OPINIĄ PUBLICZNĄ (dokładnie jak u nas w Polsce!)
Ludzie żyjący w takich społeczeństwach kierują wysiłek umysłowy na sprawy zawodowe, dające poczucie
bycia kimś i posiadania, odchodząc od poważnych kwestii, które nurtują dojrzałego człowieka zatroskanie
o dobro swego kraju – jego naukę, kulturę, politykę, gospodarkę.
Ludzie XX wieku zatracili NAJWYŻSZĄ ASPIRACJĘ
– zdobycia mądrości – mądrości kapłanów (!), proroków,
filozofów. Nie są w stanie wyobrazić nic, prócz wyspecjalizowanej kompetencji i sukcesu („dostał magistra, doktora, profesora”) – wykonują jedynie zawód.
To tragiczne zjawisko dotknęło też nauki humanistyczne, podporządkowane poprawności politycznej. Do
uprawiania „nauk” humanistycznych nadaje się dziś każdy, kto tylko chce „dostać” tytuł. Te dziedziny nie wymagają wyniku: dwa razy dwa = cztery. Również w naukach
matematyczno-przyrodniczo-medycznych kształci się
rzemieślników przedmiotu, z zaplanowaną destrukcją ich
intelektu! Jednocześnie wypracowuje poczucie wielkości,
które staje się centrum zatroskania – prowadzącego do
ostatecznej destrukcji intelektu. Zatroskanie o „wielkość”
łączy się z nieustannym pragnieniem nowości wszystkiego: od przedmiotów, do żony i męża; pragnieniem przenoszenia się z miejsca na miejsce.
Telewizja, która ukształtowała i podtrzymuje pragnienia, jednocześnie zaatakowała i zburzyła prywatność
gwarantującą wyższy stopień rozwoju umysłowego. Telewizja – zastąpiła indywidualność „kulturą” masową.
Gazeta codzienna i reklama, realizujące nakazy poprawności politycznej, przekreśliły w życiu współczesnego człowieka zdolność samodzielnego myślenia. Myśle-
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nie wyparte zostało przez to, co pospieszne, tandetne
(ale musi być „firmowe”) i przemijające.
Ludzie wspólnie się posilają, bawią, podróżują, ale
wspólnie nie myślą. Chodzi o myślenie refleksyjne, odmienne od sterowanego środkami przekazu – myślenia
stadnego.
Po pracy pragną rozrywek. Nie rozumieją, dlaczego
rozrywka nie miałaby być wyłącznie zabawą. Boją się
ciszy i samotności. Ujawnia się u takich osób problem
„nudzenia się”. Jeżeli coś nie bawi, nie wypełnia ciszy –
„nudzę się”.
Na tym poziomie egzystencji umysł wyklucza potrzebę czytania, pozostawia chęć czytania miałkich tekstów gazetowych dostarczających bieżących wiadomości
i rozrywki oraz tekstów narzuconych opinią publiczną.
Istnieje pewien zakres wiedzy potrzebny do tego, by
czytać, odczuwać potrzebę czytania, orientować się, co
należy czytać, z przyjemnością sięgać po teksty poważne. Ta dyspozycja u współczesnego człowieka poddanego wpływowi masowej kultury i „kształceniu” odbiegającego od klasycznego na obniżonym poziomie, została
planowo wyrugowana. U nas, w Polsce, funkcjonuje od
zawsze powiedzenie „powiedz mi, co czytasz, a powiem
ci, kim jesteś”.
Reformy, reformy – precyzyjnie perfidne prowadzą
do tworzenia skomputeryzowanego człowieka – robota!
Robota niezdolnego do samodzielnej, poprawnej oceny
otaczającej rzeczywistości, zwłaszcza politycznej!
Istnieje strach przed możliwością niestosowania się
do wymogów i nakazów opinii publicznej. Nałogowy odbiorca mediów elektronicznych przestaje rozumieć teksty
pisane, które nie dotyczą jego wyuczonego zawodu lub
które nie są krótkie, lapidarne, ilustrowane.
Tak spreparowana osobowość staje się obywatelem
świata, dobrowolnie może przyjąć zatrudnienie w każdym
miejscu świata – i o to chodzi! Doszliśmy już do takiego
stanu destrukcji intelektualnej społeczeństw, że to, co
przeżywamy, można nazwać pseudocywilizacją.
Do takiej oceny obecnej sytuacji prowadzi nie tylko
lektura Umysłu zamkniętego Blooma, ale − na przykład –
bardzo ciekawy artykuł prof. Janusza Ekesa pt. Prawdziwa polityka nadejdzie („Nasz Dziennik”, 12-13 marca
2011). Profesor pisze:
Historia się nie skończyła. Tym samym nie wyczerpał się
potencjał zdarzeń, w jakich jednostki i zbiorowości są podmiotem polityki [dodajmy – i kultury, B.W.].
Postpolityka (stan obecny) oznacza koniec jedynie pseudopolityki [pseudokultury – B.W.]. Skoro, bez polityki prawdziwej [i kultury – B.W zarządzanie fachowe obejść się nie może,
tym samym stan rzeczy polskich, i innych, zdaje się przedstawiać jako przedpolityczny [przedkulturowy – B.W.]. Poszerza to
perspektywę odrodzenia polityki prawdziwej [i kultury – B.W.],
która może oddalić od Rzeczpospolitej niebezpieczeństwo
i zwrócić szacunek obywatelom – tak boleśnie dotkniętym
kłamstwami, jakimi z nich zadrwiono. Boże pozwól!

Polityki nie można oddzielić od historii, historii od polityki. Ksiądz Paweł Smolikowski9) w znanym dziele Bóg
w historii w roku 1926 przypominał:
Historia jest nauczycielką życia. Czego nas uczy? Tego, że:
- Bywały rozpaczliwe, bez wyjścia położenia, z których
ludzkość jednak cało wychodziła. „Uleczalne uczynił Bóg narody” (Mądr. 1,14).
- Niełatwo było zrozumieć w VI wieku, do czego zmierzał,
opatrznościowo, zalew barbarzyńców, burzący do szczętu starą
rzymską cywilizację, na której chrześcijaństwo podówczas
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spoczywało. Myślano, że już koniec świata (my też chwilami tak
myślimy – B.W.). Ale był to tylko koniec jednej cywilizacji, a
następowała nowa, lepsza.
- Znamy wytrwałość w walce nie przynoszącej zwycięstwa,
w końcu okazuje się, że cierpliwość i dobroć zwyciężają. Na
tym polega triumf Chrześcijaństwa. Taką była walka św. Grzegorza VII z Henrykiem IV, św. Stanisława z Bolesławem Śmiałym.
- Znamy rzeczy wielkie i trwałe, dokonane przez ludzi słabych. A zamysły ludzi wielkich bezowocne.
- Apostołowie cały świat przemienili. Rzymianie ze swą
cywilizacją przepadli.

JEST BÓG W HISTORII.
Podkreślenia w tekście – B.W.]
_________________________
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 Zbigniew Dmochowski

JAPOŃSKI CZARNOBYL
1. Informacja i dezinformacja o przyczynach i skutkach awarii elektrowni jądrowej Fukushima I
11 marca 2011 r. nastąpiło w Japonii silne trzęsienie
ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Towarzyszyło mu
tsunami z falą dochodzącą do 10 metrów. Zarówno trzęsienie ziemi, jak i tsunami dotknęło mieszkańców, jak
i obiekty stałe i ruchome na terenach północnowschodniej Japonii. Na terenach tych działały cztery
elektrownie jądrowe, które zostały automatycznie wyłączone w momencie wstrząsu.
Cały świat z niepokojem spogląda od kilku dni
w stronę elektrowni jądrowej Fukushima I, w której po
piątkowym trzęsieniu ziemi nastąpiła eksplozja. Zniszczyła ona między innymi dach nad jednym z reaktorów
i doprowadziła najprawdopodobniej do stopienia jego
prętów paliwowych. Rzecznik japońskiego rządu Yukio
Edano podkreślił, że obecnie podejmowane są działania
mające na celu zapobiec powtórzeniu się tego w dwóch
(z sześciu kolejnych reaktorach). W przeciwieństwie do
reaktora nr 1 wentylowanie i wstrzykiwanie wody podjęto
tam już na etapie wstępnym – zaznaczył rzecznik.
Tymczasem, jak poinformowała 14 marca po południu japońska agencja Jiji, powołując się na operatora
elektrowni – firmę TEPCO, w reaktorze nr 2, gdzie doszło
wcześniej do awarii systemu chłodzenia, poziom wody
chłodzącej bardzo się obniżył i pręty paliwowe są już
całkowicie odsłonięte. To oznacza, że nie można wykluczyć ich stopienia, co zwiększa ryzyko uszkodzenia
osłony i w efekcie radioaktywnego wycieku. Przedstawiciel TEPCO – Tabako Kitajima mówi, że w następstwie
awarii systemu chłodzącego pracownicy elektrowni przygotowują się do wtłoczenia do reaktora nr 2 wody morskiej, a także podjęta miała zostać kolejna próba zmniejszenia w nim ciśnienia.
Kilka godzin wcześniej w reaktorze nr 3 także doszło
do dwóch wybuchów, ale na szczęście – jak poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej – nie
została uszkodzona osłona reaktora. W wyniku eksplozji
rannych zostało 3 pracowników, a 7 kolejnych uznaje się
za zaginionych. Nad reaktorem unosi się także chmura
dymu, w związku z czym osobom mieszkającym w promieniu 20 km od elektrowni polecono pozostanie w do-
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mach. Gubernator Tokio Shintaro Ishihara polecił ciągłe
monitorowanie poziomu radioaktywności w rejonie metropolii.
Powodzeniem zakończyło się natomiast chłodzenie
dwóch reaktorów pobliskiej elektrowni Fukushima II.
W innej elektrrowni – Onagawa, leżącej w prefekturze
Miyagi, 120 km na północny wschód od Tokio, ogłoszono
też pierwszy, najniższy stopień zagrożenia po tym, jak
poziom radioaktywności wokół elektrowni przekroczył
dopuszczalne limity. Z kolei w elektrowni w Tokai nie
działa jedna z dwóch pomp systemu chłodzenia.
Zdaniem francuskiego ministra ds. przemysłu, energetyki i gospodarki cyfrowej – Erica Bessona, sytuacja po
wybuchach w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima
jest „niepokojąca” i nie można wykluczyć scenariusza
katastrofy nuklearnej. – Mamy do czynienia z poważnym
wypadkiem nuklearnym, skoro doszło do wycieków radioaktywnych, lecz nie ma katastrofy – powiedział Besson na antenie rozgłośni France Inter, zastrzegając jednak, że taki scenariusz nie jest nieprawdopodobny. – Nie
można go całkowicie wykluczyć – dodał francuski minister i wyjaśnił, iż „katastrofą byłoby stopienie się rdzenia
reaktora i przede wszystkim rozerwanie osłony, w której
umieszczony jest reaktor”.
Kolejny dzień (17 marca 2011) przynosi nowe niepokojące informacje.
W dniu 16 marca 2011 r. w elektrowni Fukushima I
doszło do kolejnego pożaru, tym razem w dwóch reaktorach – nr 4 i 5. Jak twierdzą media, choć pożar stosunkowo szybko ugaszono, to w reaktorze nr 4 doszło prawdopodobnie do wybuchu wodoru.
Rzecznik rządu Japonii poinformował o znacznym
wzroście poziomu promieniowania. Pomiar radiacji
w odległości około 60 km od uszkodzonej elektrowni
wykazał, że promieniowanie radioaktywne przekracza
tam aż 500 razy normalne wartości.
Kolejne informacje wprowadzają wśród Japończyków coraz większe zaniepokojenie. Na lotniskach pojawia się coraz więcej osób, które w obawie o życie swoje
i swoich bliskich zdecydowały się natychmiast wyjechać
z kraju. Japończykom oferują pomoc także Amerykanie
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i Południowi Koreańczycy w poprawie chłodzenia uszkodzonych reaktorów.
Jak podała japońska NHK, na którą powołuje się
PAP, po wcześniejszych problemach związanych ze złą
pogodą, do akcji mającej na celu schłodzenie reaktora nr
3 przyłączyły się około południa także japońskie śmigłowce wojskowe. Po zmniejszeniu się poziomu promieniowania do elektrowni wróciła po południu także część
z ewakuowanych wcześniej pracowników.
W elektrowni Fukushimie I od kilku dni trwają wysiłki
koncentrujące się na tym, by zapobiec wyparowaniu
wody, która ma chłodzić pręty paliwowe w reaktorach
(jeśli bowiem do tego dojdzie, może to w konsekwencji
doprowadzić do ich stopienia). Tymczasem zdaniem
Agencji Reutersa, wydobywająca się z uszkodzonego
reaktora para i gwałtowny wzrost promieniowania mogą
świadczyć o tym, że sytuacja wymyka się Japończykom
spod kontroli.
Zdaniem specjalisty ds. elektrowni jądrowych Arnie
Gundersena, eksperta amerykańskiej firmy analitycznej
Fairewinds Associates, na którego powołuje się Reuters,
wycofanie z elektrowni 750 pracowników i pozostawienie
na miejscu jedynie 50, jest błędem. To zbyt mała liczba
osób, by dopilnować sześciu reaktorów znajdujących się
w uszkodzonej elektrowni. Gundersen uważa, że ewakuacja pracowników może oznaczać, że Japończycy poddają się. Podobnego zdania jest również kilku innych
ekspertów, którzy stwierdzają, że Japonia bagatelizuje
powagę sytuacji. Dotychczas sytuację w Fukushimie I
oceniano na 4 w siedmiostopniowej skali zagrożenia, ale
teraz mówi się o 6-tym stopniu. Oznaki zniecierpliwienia
przedłużającym się kryzysem wykazuje także Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), której szef
Yukiya Amano oświadczył, że oczekuje szybszych i bardziej szczegółowych informacji od japońskich władz.
W chińskich portach lotniczych i wodnych wprowadzono kontrolę promieniowania pasażerów oraz produktów przybywających z Japonii. Panika ogarnęła także
mieszkańców rosyjskiego Dalekiego Wschodu, którzy
poza wykupywaniem lekarstw masowo wykupują bilety
lotnicze do Moskwy. Władze Rosji zapewniają jednak, że
nawet przy najgorszym wariancie rozwoju wydarzeń
w elektrowniach atomowych w Japonii i przy niekorzystnym wietrze nie powstanie zagrożenie dla rosyjskiego
Dalekiego Wschodu.
Tymczasem rzecznik francuskiego rządu Francis Baroin powiedział, że według najgorszego scenariusza katastrofa w Japonii może mieć większy rozmiar niż
w Czarnobylu. To jeszcze wzmocniło zaniepokojenie
Francuzów stanem ich siłowni jądrowych, zważywszy na
to, że według raportu Urzędu Bezpieczeństwa Nuklearnego (ASN), który 16 marca 2011r. opublikowano, tylko
w 2010 r. doszło do ponad 1000 awarii we francuskich
elektrowniach atomowych. Na szczęście były one niegroźne, bo tylko trzy z nich miały drugi stopień zagrożenia przy najwyższym siódmym, który dotyczył awarii
czarnobylskiej..
Zdaniem ekspertów wypadki te świadczą o złym
funkcjonowaniu systemów bezpieczeństwa. Francja ma
19 elektrowni z 58 reaktorami i jest drugim po USA państwem pod względem wielkości produkcji energii jądrowej. Dla francuskich przeciwników atomu to, co dzieje się
w Japonii, zadaje kłam twierdzeniom o bezpieczeństwie
elektrowni atomowych. Rząd uspokaja, twierdząc, że
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tutejsze siłownie mają najlepsze zabezpieczenia i są
odporne na powodzie i trzęsienia ziemi.
Niemcy żywo zaś dyskutują o przyszłości swoich
elektrowni atomowych. Wielu konstytucjonalistów twierdzi, że kanclerz Angela Merkel nie miała prawa podejmować decyzji ani o moratorium w sprawie reaktorów,
ani tym bardziej o ich wyłączeniu. Takie decyzje może
podjąć tylko parlament Obecnie obowiązuje ustawa
o wydłużeniu eksploatacji niemieckich elektrowni atomowych. Jeżeli chce się ja zmienić, to musi to zrobić jedynie
Bundestag w ponownym głosowaniu – stwierdził ekspert
prawa konstytucyjnego, Frank Braetigon na antenie publicznej telewizji.
W odpowiedzi właściciele elektrowni najprawdopodobniej dość łatwo w sądzie uzyskają wyrok obalający
decyzję rządu i zezwalający im ponownie na włączenie
siłowni – dodał. Przewodniczący Bundestagu Norbert
Lamer (CDU) zapowiedział wyjaśnienie wszelkich wątpliwości od strony prawnej. Przewodniczący SPD Sigma
Gabin stwierdził zaś, że podejrzewa, iż kanclerz wcale
tak naprawdę nie zamierza szybko zamykać elektrowni
i tylko weszła w cichą umowę z biznesem atomowym
i poprzez wymyślone przez siebie moratorium obecnie
jedynie mydli obywatelom oczy. Jego zdaniem, koncerny
energetyczne w tajnym porozumieniu uzgodniły
z kanclerz tylko czasowe zamknięcie elektrowni i za ten
czas zgodnie z prawem i tak dostaną finansowe odszkodowanie postojowe.
Jednocześnie trzeba powiedzieć, że polscy lobbyści
energetyki jądrowej, jacy wypowiedzieli się jako eksperci
z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki w sposób arogancko stwierdzili, że Fukushimy nie można porównywać
z Czarnobylem.
Ta wypowiedź zderza się z wypowiedzią rzecznika
francuskiego rządu, według którego przy najgorszym
scenariuszu katastrofa w Japonii może mieć większy
rozmiar niż w Czarnobylu. Można przypuszczać, że doświadczenie specjalistów francuskich ma oparcie w praktyce energetyki francuskiej, a nie w teorii przyszłej energetyki polskiej..
2. Informacja i dezinformacja o przyczynach i skutkach awarii nuklearnej w Czarnobylu
W nawiązaniu do awarii nuklearnej w Czarnobylu
(1986) trzeba porównać wnioski, jakie można było wyciągnąć w roku 1998 w ramach ponad 10-letniej analizy
przede wszystkim jej następstw z bezmyślnym, dezinformacyjnym opisem przede wszystkim skutków tej awarii
w „Gazecie Wyborczej” z dnia 16 marca 2011 r. (ponad
20 lat po tej awarii).
a) Wnioski z artykułu naukowego z VII Sympozjum Politechniki Białostockiej pt. Symulacja, pomiary i diagnostyka w elektrotermii i energetyce:
1) Brak jest kompleksowych studiów nad przebiegiem i skutkami awarii czarnobylskiej.
2) Według badań uniwersytetu kijowskiego szacuje
się liczbę zmarłych dotąd Ukraińców w związku z awarią
czarnobylską na 230 tysięcy, zaś Białorusinów na 120
tysięcy.
3) Według prognoz lekarskich w ciągu najbliższych
dziesięciu lat u wszystkich dzieci, których rodzice przeżyli
katastrofę czarnobylską w strefie podwyższonych skażeń, wystąpią poważne choroby.
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4) Specjaliści zachodni szacują liczbę osób zagrożonych konsekwencjami poczarnobylskimi na około 30
milionów.
5) Ukraina po uzyskaniu niepodległości wydatkowała
około 20% budżetu narodowego na likwidacje szkód
poczarnobylskich.
6) Nie podlega dyskusji fakt, że awaria czarnobylska,
sposób jej likwidacji, nieodpowiedzialna opieka nad poszkodowanymi podczas awarii, a także kompromitujące
dezinformacje o przyczynach i skutkach awarii, przyśpieszyły osłabienie władzy komunistycznej w byłym Związku
Radzieckim i jego satelitach.
7) Awaria czarnobylska stworzyła także, chcąc czy
nie chcąc, barierę dla bezkrytycznego rozwoju energetyki
nuklearnej, która stała się energetyką najdroższą..
8) Badania dotyczące złożonych systemów technologicznych i organizacyjnych wykazały, że przy awarii
czarnobylskiej błędy obsługi powinny być szacowane
jedynie na około (30-40)%, zaś inne na (60-70)%.
9) Według zgrubnych szacunków straty globalne,
związane z awarią elektrowni atomowej w Czarnobylu
sięgały wielu dziesiątków , jeżeli nie setek miliardów
USD.
b) Informacja w „Gazecie Wyborczej”.
Katastrofa w Czarnobylu (1986).Wskutek błędu
wzrosła moc i temperatura reaktora, nastąpiła eksplozja
pary, pożar rdzenia i uwolnienie radioaktywnej chmury.
Jedna trzecia spadła na Europę, reszta na ZSRR. Katastrofa pochłonęła życie 50 osób.
Mój komentarz: informacja w „Gazecie Wyborczej” –
to niesłychana dezinformacja!!!
3. Informacja i dezinformacja o przyszłości rozwoju
światowych energetyk
W ramach analiz na temat przyszłości światowych
energetyk spotkałem bardzo interesujący przypadek
energetyki Indonezji. Opracowany projekt rekonstrukcji
energetyki indonezyjskiej latach w 1991-2021 przewiduje
w oparciu o prognozy energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne rozwój energetyki węglowej jako energetyki
przyszłościowej i proekologicznej.
Uznano, że czyste elektrownie węglowe wyposażone w urządzenia do odsiarczania i odazotowanie, a także
odpylania produkować będą w Indonezji energię elektryczną o najniższych kosztach.
Polska, jako kraj specjalizujący się dotąd w energetyce węglowej, nie może być obojętna na wnioski niemiecko-indonezyjskie, mówiące o tym, że energetyka
węglowa może być energetyką proekologiczną i proekonomiczną. W 2021 r. w Indonezji 60% będą stanowiły
elektrownie węglowe, zaś 18% - elektrownie gazowe. Nie
będzie w Indonezji energetyki jądrowej.
Rozpatrzony wariant elektrowni nuklearnych z reaktorami o mocy 1000 MW na lekką wodę nie spełniał kryteriów ekonomicznych, gdyż koszty wyniosłyby od 2190
USD/kW do 3468 USD/kW (przy uwzględnieniu zmian
konstrukcyjnych i technologicznych w trakcie budowy).
Uznano ostatecznie, że czyste elektrownie węglowe
wyposażone w urządzenia do odsiarczania i odazotowanie, a także odpylania, produkować będą w Indonezji
energię elektryczną o niższych kosztach niż elektrownie
nuklearne.
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4. Informacja i dezinformacja o przyszłości rozwoju
polskiej energetyki
Opracowana w 2009 r. przez Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. zawiera
kilka podstawowych błędów merytorycznych. Najpoważniejszy błąd merytoryczny dotyczy problemów ekonomicznych, związanych z projektowaniem, budową, eksploatacją i likwidacją ( lub modernizacją) elektrowni jądrowych dla Polski, które przewidziano do realizacji
w latach 2010-2030.
W ramach odpowiedzi Ministra Gospodarki na interpelację nr 6062 w sprawie strategii energetycznej Polski
z dnia 24 listopada 2008 r. zapisana jest następująca
wypowiedź: „Elektrownie jądrowe są uznawane za najtańsze źródła energii elektrycznej o wielkiej skali tj. za
zdolne rozwiązać problem zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną w skali całych elektroenergetycznych. Rozwój energetyki jądrowej w Polsce może
stać się ważnym elementem dywersyfikacji dostaw paliw
i energii, co bezpośrednio przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ energetyki na środowisko”.
Wypowiedź ta w szczególności w zestawieniu z zaistniałą awarią nuklearną w elektrowni w Czarnobylu (1986) ,
a ostatnio w elektrowni Fukushima I (2011) jest nie tylko
nieodpowiedzialna, ale świadomie godzi w żywotne interesy Polski i Polaków.
Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie pilnie
ogólnopolskiego referendum na ten temat z pytaniem:
„CZY CHCESZ ROZWOJU NAJDROZSZEJ I NIEBEZPIECZNEJ ENERGETYKI JADROWEJ W POLSCE?”.
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Czy to prawda, czy to fałsz?
 Maria i Leszek Jazownikowie

CZY TYLKO SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ PROROCTWO?
WOKÓŁ TZW. UCHWAŁY KRAJOWEGO PROWIDU
ORGANIZACJI UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW
20 marca 1991 roku Agencja Konsularna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie przesłała do Komisji Sejmowej ds. Polski, do Departamentu Prasy i Radia Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do Instytutu Historii PAN
w Warszawie liczący 60 stron maszynopisu tekst Uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów(OUN) podjętej 22 VI 1990 roku. Tekst ten został
opublikowany 12 kwietnia 1991 roku w „Magazynie Tygodniowym Polski Zbrojnej”, organie Ministerstwa Obrony Narodowej. Fragmenty Uchwały… zamieścił także
w wydanej w 1995 roku w Toronto pracy Gorzka prawda.
Zbrodniczość OUN-UPA ukraiński prawnik i politolog –
Wiktor Poliszczuk. Poliszczuk opatrzył te fragmenty komentarzem. Zwraca w nim uwagę, że w obliczu antypolskiej wymowy dokumentu przedstawiciele działającego
w Toronto Związku Ziem Wschodnich RP – Władysław
Dziemiańczuk i Janusz Śmigielski, aby wykluczyć prowokację, zwrócili się do wszystkich trzech funkcjonujących
współcześnie frakcji OUN, tj. Frakcji Bandery, Frakcji
Melnyka i Frakcji „Dwójkarzy” oraz do Światowego Kongresu Wolnych Ukraińców, z pytaniem, czy poczuwają
się do autorstwa Uchwały, czy też odżegnują się od niej.
Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na pismo polskich Kresowian Poliszczuk uznał za wymowne. Badacz ten na podstawie porównań testu Uchwały z innymi dokumentami
uznał, że materiał będący przedmiotem dociekań „jest
oryginalną uchwałą OUN-b. Tekst Uchwały… jest odzwierciedleniem mentalności kierowniczych kół OUN-b”1.
Innego zdania są działający w Polsce sympatycy
ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Należąca do nich
Joanna Kluzik-Rostkowska utrzymuje, że uchwała jest
„fałszywką”, którą spreparował profesor Uniwersytetu
Śląskiego – Edward Prus. Późniejsza szefowa kampanii
wyborczej Jarosława Kaczyńskiego oraz liderka partii
Polska Jest Najważniejsza, uznała tego cenionego
w środowiskach kresowych badacza zbrodni OUN-UPA
za „autora prac o wymowie antyukraińskiej” i podkreślała
w ślad za publicystą Tadeuszem Olszańskim, iż wszystkie jego publikacje „charakteryzuje nieobiektywność”
oraz „manipulacja danymi historycznymi”. Dodawała
także, że „fałszywka” przygotowana przez Prusa wpierw
krążyła w odbitkach po parlamencie, a następnie została
upowszechniona przez, jak to określiła, uznawanego
w „środowisku dziennikarskim za skrajnego nacjonalistę”,
redaktora naczelnego „Polski Zbrojnej” – Jerzego Śląskiego oraz współdziałającego z nim człowieka z dawnego estabilishmentu – historyka Jacka Wilczura. W przekonaniu Kluzik:
Wszystko […] wskazuje, że […] dokument w ogóle nie istnieje:
– żadna z organizacji, posługujących się nazwą Organizacja
Ukraińskich Nacjonalistów nie ma nazwy Krajowyj Prowid;
– żadna z tych organizacji nie obradowała latem (poza tym
jedne opracowania podają datę ukazania się dokumentu 22
czerwca, inne 22 lipca);
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– dziennikarze i naukowcy polscy, zajmujący się zagadnieniami
Ukrainy podkreślają, że nigdy nie zetknęli się z ukraińskim
tekstem „uchwały”;
– przedstawione postulaty nie figurują w większości w najbardziej nawet skrajnych programach ukraińskich nacjonalistów;
– w wersji „parlamentarnej” była sugestia, że Tadeusz Mazowiecki, wtedy jeszcze urzędujący premier, sprzyja OUN. Podobne insynuacje dotyczą Adama Michnika, „Tygodnika Powszechnego”. To, że Wilczur nie umieścił tego fragmentu
w opracowaniu w „Polsce Zbrojnej”, sugeruje, że nie był prze2
konany o autentyczności tego dokumentu .

Postanowiliśmy przyjrzeć się Uchwale… Nie będąc
historykami, nie mając wglądu w tajne materiały działających oficjalnie i nieoficjalnie ugrupowań neobanderowskich, nie dysponując nawet – w odróżnieniu od Kluzik (!)
– wiedzą o strukturze zarządów OUN-UPA oraz terminach ich zjazdów, nie mamy możliwości określenia stopnia autentyczności dokumentu, dlatego też stawiamy tu
przed sobą znacznie skromniejsze zadanie. Ograniczamy się wyłącznie do uwydatnienia wyjątkowo dużej mocy
prewidystycznej zapisów zawartych w analizowanym
przez nas tekście. Uważamy, że nawet jeśli nie da się
definitywnie rozstrzygnąć problemu autorstwa dokumentu, to warto zwrócić uwagę na to, jak trafnie tekst powstały u progu III RP przewiduje rozwój sytuacji politycznej
i jak konsekwentnie urzeczywistniane są zawarte w nim
dezyderaty. Czytelnikom zaś pozostawiamy do oceny to,
czy zgodność realizowanej w Polsce polityki z postulatami Uchwały… jest tylko dziełem przypadku.
Uchwała… – jak czytamy we wstępnej jej części –
„obejmuje różne sprawy współczesne, w tym stosunek
OUN jako awangardy narodu ukraińskiego – do Polski
i Polaków”3. Wysuwane w niej dezyderaty dają się podzielić na cztery grupy. Pierwsza z nich dotyczy polityki,
druga – sposobu traktowania historii, trzecia – edukacji,
czwarta zaś – życia religijnego.
Polityka
W dziedzinie polityki Uchwała… nakazuje m.in.:
szerzenie kultu Stepana Bandery i Romana Szuchewycza
- "Czuprynki" oraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego przez
upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawa4
niem ich imienia szkołom, ulicom i placom .

Nie ulega wątpliwości, że z tego zadania Zachodnia
Ukraina wywiązuje się znakomicie. Prezydent Wiktor
Juszczenko, doktor honorowy Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, nadał Banderze tytuł „Bohatera Ukrainy”. Za
rządów Juszczenki i Juli Tymoszenko wzniesiono całą
masę pomników lidera ukraińskich nacjonalistów, nazwano jego imieniem liczne place i ulice. Ukraińskie
dzieci otrzymują Podręcznik małego banderowca. Organizowane są festiwale pieśni banderowskiej, w czasie
których ukraińskie „Nachtigalle” śpiewają teksty o wymowie antypolskiej. Na fasadzie polskiej szkoły we Lwowie
umieszczono tablicę poświęconą Romanowi Szuchewyczowi, odpowiedzialnemu za ludobójstwo dokonane na
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dziesiątkach tysięcy Polaków i Żydów. Ukraińskie środowiska nacjonalistyczne prowadzą szczególnie ostrą akcję
propagandową, mającą na celu doprowadzenie do beatyfikacji metropolity Andrzeja Szeptyckiego. W celu udeptywania świadomości Polaków 25 i 26 listopada 2009 r.
zorganizowano w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie konferencję ku czci kolaborującego z Hitlerem
metropolity. W ramach tej konferencji, odbywającej się
notabene pod patronatem kard. Stanisława Dziwisza,
wyświetlono film Grzegorza Lenkiewicza Niewygodny, w
którym reżyser wygłasza tezę, że kard. Wyszyński, który
dwukrotnie (w 1958 i 1962) zablokował proces beatyfikacyjny Szeptyckiego, czynił to jako agent KGB. W niespełna rok później, 17 stycznia 2010 roku z okazji Tygodnia Ekumenicznego film Lenkiewicza – o czym z ulgą
i tryumfem obwieszczała „Gazeta Wyborcza” – wyemitował program I Telewizji Polskiej. Dzięki wyjątkowej
uprzejmości zarządu TVP na oczach tysięcy Polaków, na
oczach księży i biskupów kardynał Wyszyński, Prymas
Tysiąclecia, nazwany został agentem KGB. Oczywiście,
żadnej reakcji nie było, bo jakże można psuć radosny
nastrój ekumenizmu.
W kolejce za Szeptyckim do beatyfikacji oczekuje ojciec Bandery, proboszcz w Uhrynowie w woj. Stanisławowskim, Andriej, więziony i katowany przez NKWD,
zamordowany przez nią w 1941 roku. Traktowany jest on
jako „męczennik za wiarę”.
Postulatorzy obu procesów beatyfikacyjnych, liczący
na wsparcie przez papieża Józefa Ratzingera, zdają
sobie sprawę, że wyniesienie na ołtarze metropolity stojącego na czele duchownych, którzy świecili piły i siekiery, a także ojca lidera ruchu nacjonalistycznego otworzy
drogę do całkowicie jawnej gloryfikacji UPA.
Szkoda, że polska hierarchia kościelna angażuje się
w proces beatyfikacyjny metropolity Andrieja, nie czyni
natomiast żadnych istotnych kroków, aby uczynić „męczennikami za wiarę” około 200 księży i zakonników,
którzy ponieśli okrutną śmierć w czasie rzezi wołyńskiej
i w czasie pustoszenia Podola przez bandy UPA.
Kolejne zalecenie Uchwały… brzmi:
Podkreślać z całą mocą, ze pełne wyzwolenie Polski nie
jest możliwe bez samostijnej Ukrainy (vide Michnik). Oznacza
to pełne zaufanie Polaków do antymoskiewskiej polityki Ukraińców, pozwoli na ich zupełny bezkrytycyzm i na pełne ich zaan5
gażowanie po naszej stronie .

Dobrze byłoby, gdyby głoszona przez Adama Michnika, Jacka Kuronia, Henryka Wujca oraz innych przedstawicieli środowiska „Gazety Wyborczej” teza „Nie ma
wolnej Polski bez wolnej Ukrainy” była tylko efektem
historycznego nieuctwa. Jednakże przynajmniej w wypadku Michnika i Kuronia tak nie jest. Trudno ich obu
podejrzewać, iż nie zdają sobie sprawy, że Polska co
najmniej kilka wieków istniała, mimo że nie funkcjonował
żaden byt państwowy o nazwie Ukraina.
Zwraca uwagę to, że już w roku 1990 (!), tuż po
upadku PRL, twórcom Uchwały wiadomo było, kto
w Polsce będzie sprzyjał interesom nacjonalistów ukraińskich. Dziś już istnieją liczne dowody na to, że Michnik
i środowisko z nim związane, a więc w praktyce środowisko KOR-u i „Gazety Wyborczej”, żywi większą sympatię
do neobanderowców niż do polskich Kresowian. Ta sympatia ma dwa źródła. Pierwsze polega na tym, że KOR
utrzymywał bliskie związki z paryską „Kulturą” kierowaną
przez wychowanka ukraińskich profesorów – Jerzego
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Giedroycia, dążącego do zatarcia animozji między
uchodźctwem polskim i ukraińskim w imię walki ze
wspólnym wrogiem – Związkiem Sowieckim. Drugie źródło tkwi o wiele głębiej. Otóż młodsze pokolenie zapewne
nie wie, że KOR tworzą w znacznej mierze członkowie
bierutowsko-bermanowskiego estabilishmentu i ich dzieci. Stalinowcy i potomkowie stalinowców, którzy odsunięci zostali od władzy i przywilejów w roku 1956, wkraczają
do polityki w roku 1976 jako przedstawiciele tzw. demokratycznej opozycji. Spójrzmy na choćby na dwie charakterystyczne biografie.
Adam Michnik, syn Heleny Michnik (autorki fałszujących historię Polski stalinowskich podręczników historii)
oraz Ozjasza Szechtera, w okresie międzywojennym
działacza młodzieżowych bojówek komunistycznych,
a później – Komitetu Centralnego (wywrotowej wobec
władz II RP) Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy.
Za „próbę zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego
i zastąpienia go ustrojem komunistycznym oraz oderwania od państwa polskiego południowo-wschodnich woje6
wództw" i przyłączenia ich do Wschodniej Ukrainy
Ozjasz odbywał karę ośmiu lat więzienia. W okresie stalinowskim – pełnił on funkcję szefa Wydziału Prasowego
CRZZ (Centralnej Rady Związków Zawodowych).
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych działał w strukturach KOR-u.
Adam Michnik to także przyrodni brat Stefana Michnika – stalinowskiego kata i zabójcy sądowego, uczestniczącego w fingowanych procesach przeciwko polskim
patriotom i wydającego na nich wyroki śmierci.
Jacek Kuroń – syn Henryka Kuronia, wyrzuconego
z PPS-u za współdziałanie z ruchem komunistycznym.
Twórca czerwonego harcerstwa; urodzony we Lwowie
czuł się bardziej Ukraińcem niż Polakiem; twierdził, że
cieszy się, iż Lwów znalazł się w ręku Ukraińców.
Nawiasem mówiąc, zbliżone tradycje reprezentują
członkowie redakcji „Gazety Wyborczej” oraz ich najbliższe otoczenie, m.in. Helena Łuczywo (córka Ferdynanda
Chabera, członka KPP, w okresie międzywojennym więzionego przez 6 lat za działalność przeciw Państwu Polskiemu, w latach 1947-1954 zatrudnionego na stanowisku Zastępcy Wydziału Propagandy i Agitacji w stalinowskim KC PZPR ), Ernest Skalski (syn Jerzego Wilkera,
działacza KPP, więzionego przed wojną za działalność
przeciw Państwu Polskiemu, po wojnie szefa personalnego Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie), Edward
Krzemień (syn Maksymiliana Wolfa, funkcjonariusza
KPP, więzionego za działalność przeciwko Państwu Polskiemu, po wojnie szefa Gabinetu Wojskowego Bieruta),
Ludmiła Wujec, żona Henryka Wujca, córka Reginy
Okrent, działaczki KPP, w latach 1946-1949 pracującej
7
w Urzędzie Bezpieczeństwa w Łodzi) .
Dla dopełnienia obrazu warto podkreślić, że wymierzone przeciwko Państwu Polskiemu akcje terrorystyczne
były w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego
stulecia prowadzone przez bojówki komunistyczne równolegle lub przy współdziałaniu z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów.
Nietrudno się domyślić, że atmosfera domów rodzinnych, w której wzrastali Michnik i Kuroń, a także ludzie
z ich otoczenia, nie pozostała bez znaczenia dla ich późniejszych decyzji politycznych, a także dla ich sympatii
i antypatii narodowych. Tu nasuwa się też refleksja ogólniejszej natury. Otóż jest rzeczą charakterystyczną, iż

99

POLEMIKI – KOMENTARZE – WSPOMIENIA – LISTY – APELE
mający korzenie kresowe stalinowscy Żydzi i ich potomkowie z wielką determinacją starają się nie dopuścić do
ujawnienia prawdy o zbrodniach dokonywanych przez
bandy UON-UPA.
Jest coś zdumiewającego w tym, że podczas gdy
prości Żydzi, tak okrutnie doświadczeni przez banderowców, współdziałają z Kresowianami i we współpracy
z nimi starają się czcić pamięć swych rodaków, to środowisko „Gazety Wyborczej”, sprzeniewierzając się własnemu narodowi, z impetem atakuje działaczy kresowych.
Czyżby potomkowie stalinowskich Żydów nie zdawali sobie sprawy, że wraz z utworzeniem 30 czerwca 1941
roku przez Stapana Banderę marionetkowego państwa
ukraińskiego, na którego czele stanął Jarosław Stećko
i które przetrwało zaledwie 12 dni, rozpoczęły się we
8
Lwowie masowe czystki etniczne ? Czyżby nie docierało
do nich, że „oswabadzanie” Ukrainy z elementu żydowskiego było programowym zamierzeniem OUN-UPA?
Otóż z pewnością mają świadomość, iż ofiarami
zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich
stało się co najmniej kilkanaście tysięcy ich współbraci.
Wolą jednak przemilczeć śmierć niewinnie pomordowanych Żydów, aby nie dopuścić do ujawnienia innej – bardzo niewygodnej dla nich – prawdy. Zdają sobie mianowicie sprawę, że gdyby polscy historycy i prokuratorzy
IPN-u rzetelnie zajęli się badaniem sytuacji na Kresach
Wschodnich w okresie II wojny światowej, to wówczas
opinia światowa uzyskałaby świadomość, że począwszy
od września 1939 roku Rzeczpospolita nie tylko stała się
obiektem agresji Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej,
ale także padła ofiarą ohydnej i nigdy nie ukaranej zdrady ze strony mniejszości narodowych. Dopuściła się jej –
z jednej strony – część obywateli polskich narodowości
ukraińskiej i litewskiej, która na zasadzie dobrowolności
zgłaszała się do armii hitlerowskiej oraz tworzyła wspomagające ją oddziały paramilitarne, z drugiej zaś strony –
część obywateli narodowości żydowskiej, która kolaborowała z okupantem sowieckim. Żydzi, o których tu mowa, zanim na Kresy wkroczyła armia niemiecka, aktywnie
wspomagali sowietów w wywózce Polaków na Sybir,
a następnie – wchodząc w struktury NKWD – czynnie
uczestniczyli w eksterminacji polskiej inteligencji. Dzieło
to kontynuowali, oczywiście, w latach powojennych, tworząc trzon działającego na terenie naszego kraju, skrajnie polonofobicznego stalinowsko-bermanowskiego aparatu bezpieczeństwa. Oczywiście funkcjonujący w naszym
kraju estabilishment polityczny zadbał o to, aby zbrodnicza
działalność prosowieckich Żydów, wymierzona w interesy
narodu i państwa polskiego, nie tylko nie była ukarana,
ale nawet – by nie została ona rzetelnie przebadana
i wyświetlona. Estabilishment ów zdaje sobie sprawę, że
gdyby prawda o wspomnianej działalności ujrzała światło
dzienne, to wiele wydarzeń historycznych zyskałyby nowe odczytania, inaczej np. patrzylibyśmy na zbrodnię
katyńską czy na przypisywany Polakom pogrom Żydów w
Jedwabnem.
Czyniąc kolejny krok w rozważaniach, zwróćmy
uwagę, że bardzo znamienny postulat Uchwały Krajowego Prowidu brzmi:
Wobec zupełnego rozprężenia sieci polskiego kontrwywiadu, z którego solidarnościowy rząd wypędził wszystkich fachowców pochodzących z nomenklatury, odbudować tajną sieć
OUN i zacząć kontrolować wszystkie dziedziny życia Rzeczypospolitej9.
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W Polsce rzeczywiście brakuje kompetentnych służb
wywiadowczych, a te, które istnieją zaangażowane są
głównie w wewnętrzną walkę polityczną. W tej sytuacji
można przypuszczać, że nikt z osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo naszego państwa nie ma rzetelnej
wiedzy na temat tego, jak intensywnie odbudowywane są
struktury UPA w Polsce i jak głęboką przesiąkają one
tkankę społeczną.
Gołym okiem można natomiast dostrzec, iż wiele
osób jawnie lub milcząco wspiera działania ukraińskich
nacjonalistów. Oczywiście najbardziej wśród nich widoczni są politycy. Środowiska kresowe wielokrotnie
zwracały uwagę, że wiele tego rodzaju osób przeniknęło
do najbliższego otoczenia politycznego braci Kaczyń10
skich. Należą do nich choćby :
– Bogumiła Berdychowska – doradczyni prezydenta
Kaczyńskiego w sprawach wschodnich, która była inicjatorką zbierania podpisów pod apelem do Rady miasta
Warszawy w sprawie niedopuszczenia do budowy pomnika pamięci ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów
w Warszawie.
– Marek Kuchciński – wiceprezes PiS, a obecnie wicemarszałek Sejmu RP, znany ze swych sympatii banderowsko-upowskich. Szczególną aktywność wykazał
w załatwianiu pochówku na cmentarzu wojennym strzelców siczowych w Przemyślu dla ludobójców z UPA zabitych podczas napadu na Birczę.
Ostatnio pod przywództwem wspomnianej tu już
uprzednio Joanny Kluzik-Rostkowskiej wyodrębniło się
z PiS-u ugrupowanie sympatyków ruchu neobanderowskiego, występujące pod znamienną nazwą „Polska Jest
Najważniejsza”. W skład tego wchodzą m.in.
– Paweł Kowal – w okresie PRL-u tajny współpracownik WSI, później wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS, a obecnie eurodeputowany PiS, który
systematycznie krytykował rezolucję Parlamentu Europejskiego z 25 lutego 2010 roku, potępiającej uhonorowanie Bandery tytułem Bohatera Ukrainy.
– Michał Kamiński – zasłynął z dokonywanych na forum europarlamentu niewybrednych ataków na śp. europosła Filipa Adwenta11, który udokumentował ogromną
liczbę przypadków łamania na Ukrainie ordynacji wyborczej przez obóz wyborczy Juszczenki, a w szczególności– krytykował ulotkę wyborczą pt. Ukraina dla Ukraińców, informującą że przyszły prezydent gwarantuje
wprowadzenie dyktatury narodowej oraz i wygonienie
Moskali, Przeków [tj. Polaków] i Żydów12.
– Adam Bielan – wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego, który opowiedział się za odrzuceniem
wysuniętego na tym forum projektu uznania zbrodni UPA
za akt ludobójstwa, natomiast silnie zaangażował się
w dążenia do tego, by za przejaw ludobójstwa uznany
został Wielki Głód na Ukrainie Wschodniej.
Niestety, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Polityków wspierających poczynania ukraińskich nacjonalistów znajdziemy także w innych ugrupowaniach, które
działają lub działały w naszym Parlamencie. Oto np. poseł PO – Miron Sycz, syn Ołeksandra Sycza, skazanego
za działalność UPA na karę śmierci (zamienioną na 15
lat więzienia) wymusił w roku 2008 na wojewodzie warmińsko-mazurskim wycofanie patronatu nad obchodami
65 rocznicy Rzezi Wołyńskiej.
Przykro to pisać, ale trzeba wreszcie wyraźnie wyświetlić, iż w ostatnich latach, paradoksalnie, zdecydo-
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wanie najwięcej orędowników idei głoszonych przez
ukraińskich nacjonalistów znalazło się w ławach parlamentarnych PiS-u. Ich doradztwo sprawiło, że nie było ze
strony przywódców tego ugrupowania politycznej woli
rzetelnego upamiętnienia mordów dokonanych przez
UPA na Kresach Wschodnich II RP. Środowiska kresowe, choć z reguły z szacunkiem odnoszą się do śp. prezydenta Kaczyńskiego, to jednak z przykrością zanotowały choćby następujące fakty:
– W lipcu 2008 Lech Kaczyński odmówił patronatu
uroczystościom upamiętniającym 65. rocznicę ludobójstwa dokonanego na Polakach przez oprawców ukraińskich z OUN i UPA na Wołyniu i w zachodniej Małopolsce. Jednocześnie w tym samym czasie objął patronatem huczny XIX Festiwal Kultury Ukraińskiej, którego
organizatorem był Związek Ukraińców w Polsce.
– 28 lutego 2009 r. wystąpienie Lecha Kaczyńskiego
na uroczystościach upamiętniających 65. rocznicę wymordowania przez SS Galizien i UPA blisko tysiąca polskich mieszkańców wsi Huta Pieniacka w dawnym województwie tarnopolskim, w których uczestniczył także
Wiktor Juszczenko, było doskonale nijakie. Kompletne
pomieszanie materii. Wszystko wrzucone do jednego
worka, ofiary i zbrodniarze. „Akcja Wisła” i Pawłokoma,
„Wielki Głód" i Wołyń. Tylko po obecności rodzin pomordowanych Kresowian można było się zorientować, o co
chodzi w uroczystości.
– 1 września 2009 roku na Westerplatte, podczas
obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Lech
Kaczyński – na co zwrócił niedawno uwagę Prof. Paź –
patrząc na Angelę Merkel, przypomniał o zbrodniach
hitlerowskich, patrząc na Włodimira Putina, mówił
o zbrodniach stalinowskich. Stojącej zaś opodal Julii
Tymoszenko, czynnie dziś wspierającej ruch banderowski, nasz prezydent nie miał nic do powiedzenia. Spieszył
bowiem przepraszać za błędy popełnione przez rządy II
RP.
Jedynym istotnym gestem uczynionym w stronę
Kresowian, było wydanie przez Kancelarię Prezydenta
RP krótkiego oświadczenia potępiającego dekret Juszczenki o uhonorowaniu Bandery tytułem „Bohatera Ukrainy”. Był to miły gest, szkoda tylko, że uczyniony pod
silną presją Kresowian (a zwłaszcza na skutek bezkompromisowej i nieugiętej postawy księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego).
Nie będziemy dalej tej kwestii zgłębiać. Powracając
do zasadniczego wątku rozważań, dodamy tylko, że
działalność orędowników ukraińskich nacjonalistów widoczna jest w wielu innych dziedzinach życia. Niechętne
Polsce i Polakom środowiska ukraińskie obsadziły niektóre instytuty w polskich uczelniach, opanowały niektóre
polskie szkoły i niektóre polskie urzędy. Ale władze naszego państwa tego nie wiedzą i wiedzieć nie chcą.
Ważny postulat, zawarty Uchwale Krajowego Prowidu
brzmi:
Polska jest Ukrainie potrzebna jako sojusznik do rozbicia
ZSRR. W tym celu należy popierać w Polsce wszystkimi siłami
wszystko co ma posmak antyrosyjski. Katyń, wywózki na Sybir,
zbrodnie NKWD i UB. Taki stan rzeczy odwraca uwagę Polaków od UPA, która polscy komuniści przedstawili narodowi
polskiemu kłamliwie nie jako zbrojny ruch narodowowyzwoleńczy, lecz jako bandy13.
Nie dopuszczać do zbliżenia polsko-niemieckiego. Podkreślać aktualność hasła „Jak świat światem, Niemiec Polakowi
nie będzie bratem”14.
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Czy i w jakim stopniu polityka izolowania Polski od
najbliższych sąsiadów jest realizowana? – na to pytanie
nie będziemy starali się odpowiedzieć, bo jest to kwestia
zbyt złożona, aby można było się z nią uporać w jednym
krótkim referacie. Ograniczymy się wyłącznie do stwierdzenia, że proces odwracania uwagi od działalności UPA
udał się w Polsce znakomicie. Oto wreszcie po wielu
latach milczenia należycie czcimy pamięć ponad 20 tysięcy żołnierzy polskich zamordowanych w Katyniu, tymczasem jakże nieporównywalnie skromnie przychodzi
nam upamiętnianie ponad 200 tysięcy polskich cywilów,
ludzi bezbronnych, którzy padli ofiarą najokrutniejszej
w dziejach nowożytnej Europy rzezi, jakiej dopuścili się
członkowie faszystowskiej organizacji OUN-UPA.
Ważne miejsce w Uchwale zajmuje dezyderat dotyczący sposobu traktowania polskiej mniejszości narodowej. W jego świetle okazuje się, że:
Aby nie drażnić Polaków i rządu należy przyznać im na
Ukrainie pewne uprawnienia w zakresie wiary, kultury i szkolnictwa, bacząc równocześnie, aby te koncesje nie poszły zbyt
daleko. Wykluczyć organizowanie się Polaków pod względem
politycznym15.

O polityce prowadzonej na Ukrainie wobec naszych
rodaków świadczą choćby zestawienia statystyczne. Oto
jak wynika z danych Państwowego Komitetu Statystyki,
w roku 2002 na Ukrainie mieszkało 147,9 tys. Polaków.
Poprzedni spis przeprowadzono w 1989 r., gdy Ukraina
była jeszcze częścią ZSRR. Do polskości przyznało się
wówczas 218 tys. obywateli radzieckiej Ukrainy. Obecny
wynik oznacza więc spadek o 34,2%.
Dane te według przedstawicieli środowisk polskich
są mocno zaniżone W świetle niezależnych badań
Związku i Stowarzyszenia Uczonych Polskich na Ukrainie
liczba ludności polskiej wynosi ponad 2 miliony. Oczywiście zaniżenie tej liczby pozwala marginalizować znaczenie Polaków oraz ograniczać subwencje na ich działalność kulturalną i rozwijanie ich rodzimych tradycji.
Swoją drogą, część naszych rodaków w obawie przed
szykanami woli nie ujawniać swej narodowości.
Istnieje zdecydowana asymetria między sposobem
traktowania mniejszości w Polsce i na Ukrainie. Nasi
rządzący mają proste wytłumaczenie: należymy do Unii
Europejskiej, więc obowiązują nas wysokie standardy
w tej dziedzinie, Ukraina do Unii nie należy, więc wspomniane standardy jej nie dotyczą.
Uchwała… reguluje także sposób traktowania kwestii mniejszości w Polsce:
Należy […] podsycać w łonie narodu polskiego separatyzmy regionalne: Górnoślązaków, Kaszubów, Górali. […] Podsycać aktywność narodową Ukraińców, Białorusinów, Żydów,
Czechów, Słowaków a przede wszystkim Niemców. Próby
hamowania ich dynamizmu określać jako ucisk, brak demokracji i polską nieszczerość w głoszeniu haseł równości i wolności16.

Istnienie separatyzmów, które jeszcze 20 lat temu
były nie do pomyślenia, jest coraz bardziej widoczne.
Jaką rolę w ich podsycaniu odgrywa OUN, tego ustalić
się nie da. Ograniczyć się wypadnie do stwierdzenia na
marginesie, że na razie nie słychać, aby władze państwa
polskiego, na których spoczywa konstytucyjny obowiązek
obrony integralności granic Rzeczypospolitej, podejmowały zdecydowane kroki prawne wobec inicjatorów działań separatystycznych. Warto zwrócić na to uwagę
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w kontekście kolejnego zapisu w Uchwale Krajowego
Prowidu, który zaleca:
Zmierzać do tego, aby miarodajne czynniki polskie na
emigracji zrzekły się wszelkich zamiarów i myśli rewindykacji
względem Ukrainy a sprawę Ukrainy Zacurzońskiej pozostawić
otwartą, sugerując, że zostanie ona załatwiona z korzyścią dla
obu stron przez narodowe rządy w pełni suwerennych państw
samostijnej Ukrainy i postkomunistycznej Polski […]17.
Najpilniejsze zadanie na najbliższą przyszłość: doprowadzić do tego, żeby władze polskie jednostronnie przyznały (złożyły deklarację), że względem samodzielnej Ukrainy nie wysuwają i nie będą wysuwać w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych, a tym samym wyrzekają się wszelkich pretensji do
ziem utraconych na Wschodzie w wyniku sowieckiej inwazji
dokonanej na okupowane przez Polskę terytoria ukraińskie 17
września 1939 r. […] Gdy zaś do tego już dojdzie, to my odczytamy owo jednostronne oświadczenie: tak, wy nie macie roszczeń terytorialnych i mieć nie możecie, ale my je mamy. Polacy
bowiem zdają sobie sprawę, iż dotąd okupują część historycznych i etnograficznych ziem ukraińskich, a nie odwrotnie. Zatem będzie rzeczą sprawiedliwą dla ukraińsko-polskiego pojednania zwrócenie Ukraińcom ziem, które są przez nas nazywane
Ukrainą Zacurzońską (obejmującą Zasanie, Chełmszczyznę,
Podlasie i Łemkowszczyznę). Wtedy, gdy się te dwa fakty zestawi, to świat nam, a nie Polsce przyzna rację18.

O tym, że Polska nie wysuwa żądań terytorialnych
wobec Ukrainy wiadomo powszechnie. O tym, że nasze
państwo, które tak chętnie zwraca na swoim terenie majątek trwały jego byłym właścicielom, niezbyt kwapi się do
podejmowania rozmów na temat zwrotu majątków pozostawionych przez obywateli polskich na Kresach
Wschodnich II RP też wiadomo nie od dziś. Nawet jeśli
Kresowianie domagają się wyłącznie postawienia krzyży
na mogiłach pomordowanych Polaków (mogiłach pozarastanych trawą, na których nierzadko wypasają się krowy), to „Gazeta Wyborcza” z miejsca wystawia jakiegoś
dyżurnego półgłówka w rodzaju Marcina Wojciechowskiego, który przyrównuje działaczy kresowych do Eryki
Steinbach. Tymczasem nasze społeczeństwo zupełnie
nie zdaje sobie sprawy, jak dalece rozbuchane są zapędy nacjonalistycznych środowisk ukraińskich w dziedzinie
roszczeń terytorialnych wobec tego, co nazywają one
19
Zacurzonią . Szczególnie w tym zakresie aktywny jest
lider partii „Swoboda” – Ołeh Tiahnybok. Roszczenia
terytorialne ukraińskich przemilczają władze polityczne
naszego kraju, milczą na ten temat media. Poprawność
polityczna nie pozwala na to, żeby poinformować społeczeństwo polskie, iż na Zachodniej Ukrainie w oficjalnym
obiegu są publikacje, w których nawet Kraków jest
przedstawiany jako miasto rdzennie ukraińskie. Czyż nie
jest coś zastanawiającego w tym, że skwapliwie śledzi
się u nas każdą, najmniejszą nawet, antypolską wypowiedź wspomnianej tu już Steinbach, natomiast zupełnie
nie reaguje się na powstające za wschodnią granicą
publikacje godzące w polska rację stanu?
20
21
Oto we Lwowie , w Kijowie , w Krytach i w wielu
innych miastach nocne odbywały się marsze i manifestacje22, w czasie których ukraińscy nacjonaliści, wymachując faszystowskimi emblematami, wykrzykiwali szowinistyczne hasła.
Parę dni temu członek Lwowskiej Rady Miejskiej
z frakcji "Swoboda" Jurij Michalczyszyn głosił:
My uznajemy kult siły w służbie idei. Idea ukraińskiej nacji
przewiduje priorytet Ukraińca przed innymi ideami życie i zdrowie Ukraińca ponad wszystkie inne względy. Gdy przy zagrożeniu dla tych wartości konieczne jest działanie, związane
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z pozbawieniem życia wrogo nastawionego do Ukraińca osob23
nika, oczywiście, takie działanie musi być zrealizowane .

Michalczyszyn zapewnił ZAXID.NET:
To jest moje stanowisko, to jest stanowisko partii, to jest
nasz styl pracy. W przyszłości, mam nadzieję, da to swoje
rezultaty24.

Poprawność polityczna jednych mediów i knebel nałożony na inne sprawia, że polska opinia publiczna niczego na ten temat dowiedzieć się nie może.
Nie można się też doczekać reakcji jakiejś reakcji ze
strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest rzeczą
charakterystyczną, że min. Radosław Sikorski (do niedawna poddany Elżbiety II) nie podejmuje żadnej interwencji. Ma przecież ważniejsze sprawy na głowie. Ostatnio na przykład poczuł się wysoce zaniepokojony rozwojem sytuacji w Libii…
Funkcjonujący do niedawna Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie
– Jacek Kluczkowski – mając świadomość tego, co dzieje się w zachodniej części tego kraju, też nie widział potrzeby interweniowania. Przedstawiciel naszego państwa
podkreślał bowiem: „czuję się na Ukrainie, jak w drugiej
ojczyźnie” i dodawał „Ukrainę można polubić za jej historię. /…/ Myślę, że ukraińska historia jest bardzo ciekawa.
I jest ona na tyle powiązana z polską, że gdy bliżej poznajesz historię Ukrainy, to zaczynasz patrzeć zupełnie
w inny sposób na historię swojego kraju”25.
Oczywiście, co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Kluczkowski zupełnie inaczej patrzy na historię swojego
kraju – inaczej w każdym razie niż większość Polaków.
Kresowianie uprzedzali o tym zarówno prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, jak też premiera Donalda Tuska. Trudno
ocenić, czy to pod wpływem nacisków Kresowian Kluczkowski został zdjęty ze swego stanowiska (ściślej: został
przeniesiony na stanowisko ambasadora Kazachstanu).
Nikt jednak nie został powołany na jego miejsce (obowiązki ambasadora pełni obecnie radca Ambasady RP
w Kijowie – Dariusz Górczyński). W każdym razie nikt go
teraz nie zastępuje. Polska nie ma swego ambasadora,
więc nie można nikogo oskarżać o kunktatorstwo, niekompetencję czy nieudolność. Prezydent Komorowski
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastosowali prostą
zasadę: „zbij termometr, to nie będzie temperatury”.
Cdn.


____________________________
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 Ks. Władysław Łabiak

LIST KRESOWIAKA
(Dwuczęściowa korespondencja poświęcona refleksji nad rocznicą katastrofy smoleńskiej )

Katastrofa smoleńska
10 kwietnia 2010 roku. Z Warszawy odlatuje samolot
Tu-154 M z polską delegacją, na czele z prezydentem
Polski – Lechem Kaczyńskim; razem 96 osób. Z pewnością wszyscy byli zadowoleni, siedząc w samolocie. Trzej
kontrolerzy sprowadzili maszynę na błędny tor. Twierdzili,
że jest na właściwej ścieżce, a tymczasem to było kłamstwo. Wieża, popełniwszy wiele błędów, naprowadziła
polskich pilotów na las, gdzie nastąpiła straszna katastrofa, w której wszyscy zginęli.
Zawinili Rosjanie w tej katastrofie, a nie polscy piloci.
Ci ludzie, którzy oczerniają i wyśmiewają zmarłych, są
chorzy i brak im mądrości. Dlaczego samolot spadł i został
rozerwany na części, rozrzucony na przestrzeni 200 metrów, a ciała pasażerów porozrywane? – to jest wielka
zagadka. Miejsce katastrofy zostało otoczone przez milicję
i wojsko, które nikogo nie wpuszczało na ten teren, tylko
straż i pogotowie.
Katastrofa smoleńska to wielka rana na ciele Narodu.
Zginęli czołowi politycy, .przedstawiciele wszystkich partii.
Na miejsce katastrofy przelecieli premierzy: Rosji – Władimir Putin i Polski – Donald Tusk. Oglądnęli miejsce
katastrofy, uścisnęli się jak dwaj bracia, ale nie uronili ani
jednej łzy.
Po rozmowie z W. Putinem Pan Tusk przekazał
sprawę przeprowadzenia śledztwa katastrofy Rosjanom.
Porozrywane ciała zabrano do Moskwy. Rozrzucone części samolotu zostały nakryte, ale za późno. Tak nie powinien postąpić Polski Premier, aby wszystko oddać Rosjanom. Polscy lekarze w Warszawie lepiej by te pogruchotane części ciał poukładali do trumien. Jak rosyjscy lekarze
to zrobili, to nie wiadomo. Być może w Moskwie nasi delegaci milczeli, a Rosjanie rozkazywali i rozporządzali […].
Katastrofa smoleńska to śmierć czołowych przedstawicieli państwa Polskiego. Dziś rządzący Polską cieszą
się, bo mogą rządzić bez przeszkód.
Dzisiejszy świat i Polska potrzebują ludzi mądrych,
którzy by wiedzieli, że Narodowi mają służyć.
Nie mogę tego pojąć i zrozumieć, dlaczego Oni zginęli? Elita państwowa, ludzie zasłużeni dla Polski. Rosjanie jako bracia Słowianie powinni być bardziej nam życzli-
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wi. Nie powinni ośmieszać zmarłych, bo oni nie mogą się
już bronić. Wyssane z palca jest przypisywanie wszystkiego śp. gen. Andrzejowi Błasikowi. To wierutne kłamstwo, a
nasi rządzący przyjmują je bezkrytycznie. Gdyby byli inni
rządzący, to już stałby pomnik. Gdyby Rosjanie kierowali
się rozsądkiem, życzliwością, to już oddaliby wrak Polsce,
aby nasi znawcy lotnictwa i inżynierowie dotarli do prawdy
i ustalili, co było przyczyną katastrofy. Teraz karmieni jesteśmy kłamstwem.
Rodziny smoleńskie bardzo cierpią, a rządzący są
obojętni, bo nie mają ducha patriotyzmu. Cały świat dziwi
się, że Rosjanie kpią sobie z Polaków, swoich sąsiadów.
Sprawa katastrofy smoleńskiej już po roku powinna być
wyjaśniona narodowi i zbolałym rodzinom. Czekamy, ale
nie wiadomo, kiedy wreszcie doczekamy się prawdy.
Apel
Naród powinien dążyć, aby przez pracę, zgodę, modlitwę i życzliwość budować jedność i zrozumienie w społeczeństwie. Naród Polski rozbity, skłócony, widać na każdym kroku nienawiść. Ci co rządzą, wywołują nieporozumienia. Chcieliby zniszczyć PiS, aby mogli sami rządzić.
Czy to są Polacy?
PO rozpoczęła walkę z PiS już w 2005 roku. Jak widać, skończyła się straszną katastrofą smoleńską 10
kwietnia 2010 roku. Samolot rozbił się i zginęło Przedstawicielstwo Narodu na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Czy Naród może zlekceważyć tak wielką ofiarę? Tego uczciwy Polak-patriota zapomnieć nie może. […]
Polacy, zrzucie bielmo z oczu, abyście mogli wybierać
dobro, a nie zło. Wszystkie stany Narodu Polskiego
obudźcie się, aby zacząć budować, a nie niszczyć.
Dzisiaj Polak nie kocha swojej Ojczyzny. Dzisiejszy
Rząd niszczy tak wspaniałe stocznie w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni, fabryki, kopalnie, kolej, szpitale, szkolnictwo,
rolnictwo itd.
Narodzie Polski, pomyśl, zastanów się, dokąd my
zdążamy?
Wzywa Was kresowiak mający 89 lat – Władysław Łabiak
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TAKIEGO SIENKIEWICZA NIE ZNALIŚMY, TAK SIENKIEWICZA NIE CZYTALIŚMY
O POLSKO-HISZPAŃSKIEJ KSIĄŻCE LECHA LUDOROWSKIEGO
Wybór języka drugiego, w którym niedawno ukazała się
interesująca publikacja profesora Lecha Ludorowskiego –
bodaj najciekawsza, jakie ostatnio napisano o sławnych
klasykach polskiej literatury – uzasadnia nie tylko tytuł: Henryka Sienkiewicza podróż do Hiszpanii i „Walka byków”, lecz
także fakt, że znakomity reportaż twórcy Quo vadis?
o korridzie – choć tłumaczony na kilka języków europejskich – nigdy dotąd pełnej translacji w języku Cervantesa nie miał. Wprawdzie profesor czynił starania już w 2005
roku o edycję hiszpańską, jednak dwa lata później wyszedł
pod jego redakcją przekład dzieła Sienkiewiczowskiego
skrócony i w ograniczonym nakładzie. Teraz jest to wydanie
zarówno pełne, staranne, ozdobne z Notą bibliograficzną
i Objaśnieniami, jak też opatrzone Przedmową... i Wstępem
oraz poprzedzone erudycyjnym, klarownym, trójdzielnym
wykładem autora o podróżowaniu pisarza po Hiszpanii,
które trwało ponad miesiąc, o twórczych efektach tej wyprawy, o walorach artystycznych i wpływie Wspomnienia
z Hiszpanii (podtytuł reportażu) na dalszą twórczość Noblisty. Końcowy wybór kolorowych reprodukcji obrazów z motywem tauromachii, od malowideł prehistorycznych po malarstwo współczesne, oprócz zilustrowania tekstów służy
dopełnieniu estetyki całości. Dodana zaś Nota o autorze
umożliwia poznanie wielorakich działań profesora – historyka literatury i sienkiewiczologa, organizatora wielu konferencji naukowych, edytora, współtwórcy audycji radiowych
i filmów dokumentalnych.
Książki pomyślanej tak, by można ją było czytać równolegle w dwu językach dzięki zastosowanej paraleli tekstu
polskiego (strony o numerach parzystych) z tekstem hiszpańskim (strony nieparzyste), gustownie ubogaconej dwojaką ikonografią: czarno-białą i barwną, odznaczającą się
elegancką, gustowną szatą typograficzną – za co należy
pochwalić Wydawnictwo Polihymnia – z pewnością jeszcze
w Polsce nie było. Dodajmy, że publikacja ta wieńczy starania autora, który we współpracy z lubelską oficyną wyraźnie
dążył przez trzy wcześniejsze (za każdym razem poszerzane i doskonalone) wydania bibliofilskie Walki byków (2007,
2008, 2009) do stworzenia edycji pod każdym względem
wzorowej, a jeszcze „eksportowej”, na jaką ten świetny reportaż niewątpliwie zasługuje. Co ciekawe bowiem, Sienkiewicz – pisarz autokrytyczny, surowo oceniający własne
dokonania – akurat ten utwór cenił wysoko. Inicjatywa naukowo-edytorska Lecha Ludorowskiego „wskrzesza”
zatem zapomniane, a mające przecież wiele walorów,
dzieło twórcy Trylogii oraz – co ważne – przywraca mu
jego świetność i blask, czyniąc zeń cenny dar tak dla
kultury polskiej, jak europejskiej. Nadto pozycja ta wpisuje się w bogaty kontekst prac profesora, studiów zgłębiających fenomen naszego pisarza żyjącego i tworzącego –
o czym dotąd nie wszyscy wiedzą – w nieustannym wędrowaniu (np. Henryka Sienkiewicza sztuka reportażu podróżniczego, Lublin 2001, ed. II 2002).
Ustawiczne peregrynacje po Starym Kontynencie (również wyprawy do Nowego Świata albo na Czarny Ląd)
z przewodnikami w ręku (czy Odyseją Homera, lekturą ulubioną) dowodzą pasji poznawczej Sienkiewicza. Prof. Ludorowski w odróżnieniu od wielu badaczy dostrzegł
i docenił szczególną cechę naszego wielkiego pisarza,
tj. aktywne, żywe zainteresowanie kulturą tudzież mentalnością innych narodów. Autor Quo vadis? – Polak
szczerze miłujący swój kraj i działający dla jego dobra,
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związany myślą i sercem z historią oraz współczesnością
Ojczyzny, wybiegający myślą w przyszłość, gdy Polska
będzie niepodległa – to zarazem Europejczyk dumny
z przynależności narodowej i przez pryzmat swej polskochrześcijańskiej tożsamości, wrażliwości patrzący na różne
przejawy tradycji, obyczajów, sztuki – formy życia duchowego narodów, a zawsze zgodnie z patriotyczno-moralną dewizą: „Przez Ojczyznę do Ludzkości, nie zaś: Dla Ojczyzny przeciw Ludzkości”; zawsze z chrześcijańskim nakazem: „Nieście dobrą nowinę waszym najbliższym, nieście słowa miłości! Pracujcie nad tym, aby Chrystus
zapanował w domu Waszym i Waszych dziejach”
(L. Ludorowski, Jubileusz Henryka Sienkiewicza 1900, Lublin 2001, s. 67).
Był więc Sienkiewicz uczestnikiem życia kulturalnego
Europy II poł. XIX i I poł. XX stulecia, kiedy twórczo pracował i jednocześnie odpoczywał w uzdrowiskach zagranicznych (Kaltenleutgeben pod Wiedniem, Abacja, Ostenda,
Karlsbad, Teplitz czy np. Nicea); kiedy oglądał sztuki
w teatrach paryskich i czytał w oryginale Ben Hura Lewisa
Wallace’a czy Zolę lub innych twórców francuskich; kiedy
zwiedzał Forum Romanum, Akropol, zabytki Stambułu lub
Muzea del Prado w Madrycie czy Thorvaldsena w Kopenhadze; kiedy przestawał z ludźmi innej narodowości – na
potwierdzenie sytuacja z podróży do Kordoby: „Ludzie
w wagonach nadzwyczaj uprzejmi, ale bardzo ciekawi. Polska narodowość robi wrażenie. – Całe towarzystwo jedzie
dalej do Kadyksu i żegna mnie jak znajomego” (z listu do J.
Janczewskiej, 28 IX 1888); wreszcie kiedy oglądał korridę
w Barcelonie i Madrycie i – jak wykazuje prof. Ludorowski –
mistrzowskim reportażem z tego widowiska „o pół wieku
wyprzedził słynne hiszpańskie tematy w prozie Hemingwaya” (s. 62). Był też Sienkiewicz godnym reprezentantem Polaków – naszym reprezentantem – wobec Europy i świata,
gdy publikował międzynarodowe ankiety i listy otwarte
w sprawie prześladowań pruskich wymierzonych w ludność
polską; gdy udzielał wywiadów do obcej prasy; gdy wygłaszał po francusku Mowę Noblowską w Sztokholmie; gdy stał
na czele szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy
Ofiarom Wojny w Polsce.
I dziś z powodzeniem może być Sienkiewicz nadal
przedstawicielem Polski dzięki swej uniwersalnej twórczości, która stanowi ważny wkład w dziedzictwo kultury europejskiej oraz światowej. Przekonanie to inspirowało „międzynarodowe” przedsięwzięcie prof. Ludorowskiego,
a kolejnym impulsem do realizacji pomysłu stała się znajomość artyzmu dzieł i świadomość wagi pisarstwa Noblisty,
czego dowodzi jeden z akapitów najnowszej pozycji:
Z pewnością reportaż Sienkiewicza należy do najświetniejszych, jakie napisano o „walce byków”, zasługuje więc
na przypomnienie i trwałą obecność w kulturze polskiej
i europejskiej. Szansę taką daje właśnie pierwsze jego
książkowe wydanie – w obu językach. Książka ta może
zbliżać Polskę i Hiszpanię: dwa kraje, dwa narody, dwie
kultury (s. 8).
Cieszy fakt, iż starania autorskie wespół z wydawniczymi przyniosły tak dobry efekt. Tę książkę z przyjemnością weźmie do ręki każdy czytelnik w Polsce i Hiszpanii. Szczególnie zaś warto ją polecić naszym uczniom poznającym język hiszpański, studentom iberystyki, pracownikom placówek dyplomatycznych i ambasad hiszpańskoję-
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zycznych, tym bardziej że jej przekładu dokonał rodowity
Hiszpan ̶ Salwador Angel.
Dla wszystkich będzie lektura Henryka Sienkiewicza
podróży do Hiszpanii i „Walki byków” prawdziwą ucztą duchową. Klasycznie doskonałym językiem napisany reportaż
został tu poprzedzony wprowadzeniem „złotego” pióra jednego z najwybitniejszych interpretatorów Sienkiewicza –
jego „ambasadora”, o którym Maria Sienkiewicz – wnuczka
Noblisty, aktorka słynąca z wykonania pamiętnego monodramu Mój dziad Henryk ̶ wdzięcznie stwierdziła:
(...) profesor Lech Ludorowski – fenomen erudycji,
mistrz analizy, geniusz organizacji... Każda sesja Sienkiewiczowska jego autorstwa jest rewelacją, każda księga twórczości Sienkiewicza poświęcona – olśnieniem. On nam
wynagradza wszystkie podłości, jakich nigdy nie szczędzono autorowi Trylogii! (B. Wachowicz, Dom Sienkiewicza,
Warszawa 2000, s. 62).
Przy okazji wspomnijmy tylko niektóre wybitne realizacje naukowe Profesora: O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza (Warszawa 1970), Sztuka opowiadania w
„Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza (Warszawa –
Poznań 1977), Artyzm Trylogii Henryka Sienkiewicza (1988,
ed. II uzupełniona, London-Lublin 1995), Wizjoner przeszłości. Powieści historyczne Henryka Sienkiewicza (Lublin
1999). Jest też prof. Ludorowski pomysłodawcą, redaktorem, współautorem jedynej w swoim rodzaju serii monograficznej „Studiów Sienkiewiczowskich”, liczącej IX tomów w
11 woluminach (Lublin 1998-2009), a ponadto edytorem
dzieł Noblisty o charakterze bibliofilskim ze wstępami własnego autorstwa, np. Quo vadis? Powieść z czasów Nerona. Edycja bibliofilska dla upamiętnienia 100-lecia Quo vadis? dedykowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II (Kraków-Lublin 1996). Wymienione księgi stały się już nieodzownymi pozycjami w sienkiewiczologii, niepomiernie
rozwijając tę wielonurtową dziedzinę wiedzy.
Swoim dobrym zwyczajem badacz i tym razem nie
tylko doskonale zanalizował tekst „mistrza polskiej prozy”, ale też zinterpretował go, odnosząc do innych dziedzin sztuki (malarstwo, reportaż radiowy, film) oraz sytuując w przeróżnych kontekstach: kulturowo-historycznym
(tradycje hiszpańskiego „torros”), biograficznym (listy pisarza z Hiszpanii do szwagierki), „wiatologicznym” (wpływ
najpierw planowanych, potem odbywanych przez pisarza
podróży na jego osobowość i proces twórczości) oraz humanistyczno-aksjologicznym (refleksje Sienkiewicza o
krwawym spektaklu korridy). Ale zasługa prof. Ludorowskiego nie polega wyłącznie na ukazaniu nowego, nieznanego
szerszym kręgom czytelników (krajowych i zagranicznych)
oblicza twórcy Trylogii w roli reportera z brawurowych popisów hiszpańskich „banderillerów”, „kapeadorów, „pikadorów”, matadorów („espados”). Oprócz promocji zapomnianego utworu Noblisty, celem badacza jest przekazanie wiarygodnej, rzetelnej, opartej na starannych studiach wiedzy
o Sienkiewiczu, jego „żywocie i sprawach” oraz twórczości.

Dlatego rewiduje znawca dotychczasowe sądy, odchodzi od
utartych, schematycznych wyobrażeń, krytycznie odnosi się
do mechanicznie powtarzanych „pewników”. Efekty nowych
ustaleń i odkryć – często zaskakujące – czynią sienkiewiczologię nauką żywą, atrakcyjną, ciągle młodą, stawiającą
adeptom coraz nowe wyzwania.
Książka prof. Ludorowskiego o „iberyjskiej przygodzie” Sienkiewicza uzmysławia, na jak wielkie niebezpieczeństwa pisarz narażał się, aby zrealizować plany
podróżnicze, dlaczego peregrynacja po Hiszpanii lub
późniejsza wyprawa do Tanzanii mogła zakończyć się
jego uwięzieniem lub wręcz śmiercią. Badawczym osiągnięciem głównym, jakie wyznacza swoisty przełom w dociekaniach genezy Quo vadis?, jest tutaj przeprowadzony
dowód na to, że ponad wszelką wątpliwość nie obraz Henryka Siemiradzkiego Dirce chrześcijańska rozbudził wyobraźnię Sienkiewicza do stworzenia niezwykłej sceny pojedynku Ursusa z turem, lecz „owa hiszpańska tauromachia
mogła być główną podnietą, może nawet jedynym »empirycznym« wzorem powieściowej kreacji Sienkiewicza” (s. 68).
Mądrą, skłaniającą do refleksji i wzruszeń, a przy tym
solidnie i pięknie wydaną książkę warto nie tylko przeczytać,
lecz także nabyć dla siebie lub w prezencie dla kogoś. Zakup książki polecanej obecnie będzie też darem serca –
naszym wkładem w dzieło budowy pomnika Matki Noblisty na cmentarzu w Okrzei (z projektem monumentu
Czytelnicy „Nad Odrą” mieli możność zapoznać się w numerze 9-10 pisma z 2010 roku). Autor bowiem – jako Prezes
Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny w
Lublinie – czyni starania o godne upamiętnienie miejsca
wiecznego spoczynku Matki pisarza. Gromadzony na ten
szczytny cel fundusz stanowią ofiary oraz środki uzyskane
właśnie ze sprzedaży publikacji Towarzystwa i jego Prezesa, sprzedaży książek, serii pocztówek z pomnikami Noblisty, bibliofilskiej edycji Przemówień Sienkiewicza. Zechciejmy szlachetną, patriotyczną inicjatywę wesprzeć. Kupmy
Henryka Sienkiewicza podróż do Hiszpanii i „Walkę byków”.
Wydanie polsko-hiszpańskie autorstwa prof. Lecha Ludorowskiego – naprawdę warto!
L. Ludorowski, Henryka
Sienkiewicza podróż do
Hiszpanii i „Walka byków”,
Lublin 2009, ss.101.
Zamówienia przyjmuje:
Towarzystwo im. Henryka
Sienkiewicza
Zarząd Główny w Lublinie
ul. Żelazowej Woli 17/12
20-853 Lublin
tel. 81-74-15-432
Datki prosimy wpłacać
z adnotacją
„Grób Matki Sienkiewicza”
na konto Towarzystwa
o numerze: 42 1240 2500 1111
0000 3765 9293.



 Tadeusz Gerstenkorn

CISZĄ I NASTROJEM MOŻNA NIERAZ WYRAZIĆ WIĘCEJ NIŻ SŁOWAMI
LUDZIE BOGA – DOBRY FRANCUSKI FILM
Od 28 stycznia br. jest wyświetlany w kinach film, który
warto obejrzeć. W ulotkach jest reklamowany jako „Prawdziwa historia o sile wiary”. Tytuł francuski: Des hommes et
des dieux – Ludzie i bogowie; w początkowej wersji dystrybutor nadał filmowi nazwę: O bogach i ludziach. Film jest
rzeczywiście o ludziach i to niezwykłych, ale o jakich bogach
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mówi film – nie wiem. Produkcja z 2010 r. i, jak głosi dystrybutor, film miało obejrzeć we Francji w krótkim czasie ponad 3 miliony widzów. Film jest bardzo dobrze zrobiony,
fabuła porywająca, więc mógł zainteresować, choć ma wydźwięk religijny, nawet laickich Francuzów. Trwa całe 120
minut. Reżyser ̶ Xavier Beauvois, scenariusz ̶ Ếtienne
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Comar, a w obsadzie siedmiu znakomitych aktorów, których
trudno nie wymienić z imienia i nazwiska: Lambert Wilson
jako Christian, przełożony wspólnoty zakonnej, Michael
Lonsdale jako brat Luc (Łukasz) lekarz, Olivier Rabourdin
jako brat Christophe (Krzysztof), Philippe Laudenbach jako
brat Celestin (Celestyn), Jacques Herlin jako brat Amédée
(Amadeusz), Loic Pichon jako brat Jean-Pierre (Jan-Piotr),
Xavier Maly jako brat Michel (Michał), Jean-Marie Frin jako
brat Paul (Paweł), Olivier Perrier jako brat Bruno. Warto też
wymienić role drugoplanowe: Abdelhafid Metali jako Nouredine, Sabrina Okazani jako Rabbia, Abdullah Moundy jako
Omar, Farad Garbi jako Alli Fayattia, Adel Bencherif jako
terrorysta. Świetną muzykę do filmu napisali: Eric Bonnard
i Damien Bouvier. Znakomite, sprawiające ogromne wrażenie zdjęcia dała Caroline Champetier.
Reżyser starał się odtworzyć na sposób filmowy życie, posłannictwo i męczeńską śmierć zakonników trapistów
usadowionych w skromnym klasztorze w wiosce Tabhirine,
położonej w północno-zachodniej części Algierii u podnóża
pasma gór Atlasu, koło miejscowości El Midija, trudnej do
znalezienia na dostępnej mapie.
Nakręcenie filmu zainspirowały wydarzenia z lat 19931996, w których widoczna była jeszcze pewna obecność
Francuzów, traktujących niegdyś przez długie lata Algierię
jako część metropolii. Jak to często się zdarza w kraju kolonizowanym, pojawiały się i tam niesprawiedliwości dotykające ludność rodzimą, powodujące ruchy odwetowe, nie stroniące od terroryzmu i ukierunkowane w tym przypadku
głównie na obcokrajowców i byłych kolonizatorów, w tymże
już czasie często bardzo zgodnie żyjących z miejscową
ludnością i pracujących dla dobra nowej Algierii. Na dobrą
sprawę była to już wówczas wojna domowa, nękająca spokojną ludność, a wywołana przez skrajne ugrupowania islamskie, dążące do stworzenia nowego państwa zupełnie
bez nie-Algierczyków i bez nie-muzułmanów.
Film był prezentowany w ubiegłym roku na festiwalu
filmowym w Cannes i nawet typowany do Złotej Palmy
(Palme d’Or), ale widocznie zbyt religijny, choć rzeczywiście
znakomity, uzyskał tylko drugą, także prestiżową nagrodę
tego festiwalu, tzw. Grand Prix (Wielką Nagrodę), a także
Nagrodę Jury Ekumenicznego i Prix de l”Education Nationale (Wychowania Narodowego). Film był także wybrany przez
Francuzów jako reprezentant do Oscara w ramach filmów
nie-anglojęzycznych, ale tej nagrody już nie uzyskał (nie
wiem, czy warto się dziwić). Natomiast w piątek 25 lutego
br. film został wreszcie słusznie uhonorowany francuskim
Cezarem za najlepszy film (César du meilleur film) oraz za
najlepsze zdjęcia. Tę informację przyjąłem z wielkim zadowoleniem i ulgą, że wreszcie coś sensownego drgnęło w
przyznawaniu nagród i filmy o idei katolickiej nie są planowo
odsuwane z pola widzenia jury. Najzupełniej słusznie nagrodę Cezara otrzymał także Michael Lonsdale za najlepszą
rolę drugoplanową (?) , tj. rewelacyjną rolę mnicha-lekarza,
niosącego ofiarną pomoc miejscowej ludności, a nawet
poranionemu terroryście, którego grupa „odwdzięczyła się”
później śmiercią grupy zakonnej.
W recenzjach filmu nie zauważyłem słów uznania dla
znakomitego Lamberta Wilsona grającego wspaniale, bo
oszczędnie i wiernie rolę brata Krystiana, przełożonego
grupki trapistów. Rola wspaniale prowadzona. Rozumiem
przez to ogromne jego opanowanie jako człowieka odpowiedzialnego za powierzoną sobie grupkę zakonników.
Mieliśmy przykład prawdziwej demokracji (możliwej zresztą
tylko w równej sobie grupie), tj. przez podejmowanie wspólnej, całkowicie niewymuszonej, ale głęboko przemyślanej
i przemodlonej decyzji pozostania w zagrożonej placówce.
Dla mnie był to piękny przykład działania prawdziwie sensownych wyborów, gdzie grupa wybiera spośród siebie
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rzeczywiście najlepszego do pełnienia niezwykle odpowiedzialnej funkcji, i którą on w sposób niezwykle rzetelny wypełnia. Z moich obserwacji wynika, że nie tylko w tym przypadku, ale w bardzo wielu wyborach przeprowadzanych
właśnie w społecznościach religijnych, kościelnych, wybierani są na ważne stanowiska osoby o dużych zdolnościach
kierowniczych i twórczych. Jako przykład może służyć wybór na papieża naszego rodaka, a również wybór obecnego
papieża, pełniącego doskonale rolę przywódcy w naszym
Kościele. Gdyby porównać to z wyborami w demokracjach
politycznych, to porównania nie byłoby właściwie żadnego.
Po prostu dlatego, że żadna z demokracji o różnych przydawkach de facto demokracją nie jest.
Film stara się przedstawić dzieje misjonarskiej placówki
zakonu trapistów, dokładniej biorąc cystersów ściślejszej
obserwancji (observo (łac.) – spostrzegam, strzegę, przestrzegam, stosuję się do czegoś, observantia.- szacunek,
poważanie), tj. przestrzegania reguły zakonnej; jest używana także nazwa: Ordo Cisterciensium Reformatorum. Nazwa trapiści wzięła się od opactwa cysterskiego we Francji
w La Trappe, miejscowości położonej w Normandii w północnej części tzw. Regionu Centralnego Francji. Zakon
cystersów został założony przez opata benedyktynów Armanda Jeana (Jana) le Bouthilliera (1626-1700) w 1664 r.
(a więc oparty na regule św. Benedykta z Nursji) w Citeaux
(Sito, łac. Cistertium, stąd nazwa). Zakon miał okres swej
potęgi w XIII wieku i jest drugim po benedyktynach najstarszym zakonem katolickim. W Polsce pojawił się już w 1143
r. Znane w Polsce opactwa znajdują się w Oliwie i Wąchocku. W zakonie obowiązuje oddanie się modlitwie i pracy
fizycznej (obie te funkcje były wyraźnie zaznaczone w filmie). Poza tym zalecane jest milczenie. Tam gdzie to jest
możliwe trapista zamiast mową posługuje się gestem i wymową twarzy. Stąd w filmie jest wiele scen milczących,
a porozumienie następuje w wyniku drobnych ledwie zauważalnych gestów. Przykładem może być scena na targu.
Trapiści zbierają się kilka razy dziennie na wspólną modlitwę i śpiewy psalmów (także te aspekty życia zakonnego
zostały świetnie ukazane w filmie). Trudno zrobić współczesny film bez dialogów, a więc niemy. Reżyser starał się
jednak oddać niezwykle dobrze ograniczenie mowy zakonników do niezbędnego minimum, ukazując raczej ich zaangażowanie w pracę fizyczną w przyklasztornym ogrodzie,
a z dużą wrażliwością ukazał (także przez znakomite zdjęcia) religijne skupienie mnichów i ich pełnej wiary posługę
przy ołtarzu i klasztornej kaplicy. To wszystko jest ukazane
w sposób absolutnie szczery, bez najmniejszego nawet
cienia uszczypliwości, tak często spotykanej wobec powagi
naszego kultu religijnego. Reguła zakonna wymaga też
dbałości o higienę (także i tu dobre ujęcia filmowe) oraz
stosowania się do zaleceń leczniczych właściwego zakonnika (w tym przypadku cudownego brata Luca (Łukasza).
Nawet te elementy życia zakonnego nie były w filmie ominięte, lecz właśnie dobrze wypunktowane. Może nie każdy
zwrócił nawet na to uwagę.
Warto wspomnieć, że do zakonu trapistów należał
amerykański prozaik i poeta Thomas Merton (1915-1968),
którego znana jest autobiografia duchowa pt. Siedmiopiętrowa góra (1966; wyd. polskie 1972), także proza kontemplacyjno-mistyczna Znak Jonasza (1952; wyd. pol. 1972),
Nikt nie jest samotną wyspą (ten zwrot wszedł już na stałe
do języka potocznego; 1955, wyd. pol. 1966) i inne. Trapistą był także polski poeta i eseista Michał Zioło.
Uderzająca i doskonale oddana była w filmie zgodność
współżycia małej grupki zakonników z miejscową ludnością
muzułmańską. Przypuszczam, że płynęło to nie tylko
z osobistego uroku każdego z członków zakonnej wspólnoty
(właściwie świetna kreacja każdego z mnichów), ale także
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z rozeznania treści księgi Koranu, co także w nie narzucający się sposób pokazano parę razy w filmie (np. studiowanie
Koranu przez brata Krystiana).
Na ciekawe fragmenty z Koranu zwrócił niedawno
uwagę prof. Zbigniew Dmochowski w swym artykule zamieszczonym w Internecie pt. Czy dżihad jest elementem
Koranu (02.04.11). Już w pierwszy odcinku opracowania pt.
Koran podstawą dialogu” zwraca się uwagę, że jest dużo
wersetów Koranu świadczących o możliwości dialogu
z chrześcijanami. Warto się z tym tekstem zapoznać, bo
można wówczas lepiej zrozumieć postawę mieszkańców
wioski muzułmańskiej wobec zakonników świadczących im
tylko bardzo ważną dla nich pomoc lekarską, ale także służących dobrą radą i ukazaniem wartości pracy, także fizycznej, wskutek czego zakonnicy byli niemal bezbłędnie wtopioną częścią tej spokojnej społeczności.
Jedna z najważniejszych zasad koranicznych dotyczy
wolności człowieka w kwestiach religijnych. „Nikogo nie
wolno zmuszać do przyjmowania religii” (2,256). Kto postępuje inaczej, nie działa z duchem Koranu. Nieuszanowanie
zamkniętej placówki misyjnej cystersów przez grupę bojowników islamskich było całkowicie nieakceptowane przez całą
społeczność wioski. Zresztą to samo można było zaobserwować całkiem niedawno w Tunisie, gdzie na placówce
misyjnej salezjanów, w szkole, w której uczyła się wyłącznie
młodzież muzułmańska, został okrutnie zamordowany młody, 34-letni ks. Marek Rybiński, niezwykle oddany w pracy
dla tamtejszej młodzieży i jej rodziców. 15 tysięcy Tunezyjczyków wyszło na ulice miasta w proteście na ten hańbiący
czyn ich rodaka.

Już te przykłady pokazują ogromną wartość katolickich
placówek misyjnych w społeczeństwie islamskim i ich całkowitą akceptację przez miejscową ludność. Niestety ekstremalne idee, podsycane przez niektórych niezrównoważonych przywódców islamskich burzą możliwość zgodnego
współżycia. Niewyobrażalnie tragiczna w skutkach sytuacja
(całkiem niewykluczona) może zaistnieć, jeśli skrajne odłamy islamu zdołają opanować politycznie terrorem i błędnie
interpretowanymi wersetami Koranu ludność Maghrebu
i Maszreku (Zachodu i Wschodu północnej Afryki). Niektóre
fakty zdają się na to wskazywać. Jak zwykle, ostatnie słowo
należy do całej ludności obszaru islamu, a także odpowiedniej reakcji naszej cywilizacji.
Mam jeden wcale niebagatelny zarzut, który muszę postawić reżyserowi filmu. Chodzi mi o zupełnie niewiarygodną
scenę, gdy jeden z mnichów, podniecony bardzo niepokojącymi wieściami, grożącymi całej placówce pozbawieniem
życia, zwraca się językiem ulicy do swego współbrata. Trapista, mający we krwi dbałość o czystość i piękno języka,
nawet w takim groźnym momencie nie mógł tak zareagować. Ta scena całkiem niepotrzebnie została nakręcona,
zapewne pod tzw. „publiczkę”. To jest przykry zgrzyt w tym
ładnym filmie. Dla młodzieży jest to głupia wskazówka, że
udając zdenerwowanego można nie panować nad swoim
językiem.
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Ta czarująca książka mało
komu znana, wydana w Argentynie w1942 roku, pojawia się w
Polsce dzisiaj jak jasny meteor w
jednym z wydawnictw w Krakowie1. A więc o tym arcydziele i
jego autorze milczą do tej pory
podręczniki historii literatury polskiej. Co prawda, miały miejsce trzy wydania tej rzeczy za
granicą i jedno – 20 lat temu – w Polsce (Lublin 1991, bez
daty wydania), lecz nie pamiętają już o tym ani nasze
księgarnie, ani biblioteki.
Autor jej, szlachcic zagrodowy znad Berezyny, Florian
Czarnyszewicz, to „samosiejka”, jak o sobie powie, wśród
pisarzy na emigracji. Urodził się w roku 1900 w okolicach
Bobrujska. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 19191920 roku jako wywiadowca. W 1924 roku emigruje do
Argentyny, gdzie ponad 30 lat pracuje jako robotnik w
rzeźni. Ci, którzy go wtedy poznali, piszą o nim: Cichutki,
nieśmiały, nadmiernie szczupły, wysoki, schorowany (astma), blady (Józefa Radzymińska, 1951).
Pisał ukradkiem, z przerwami, wieczorami. Nieznane
nazwisko autora, a także czas i miejsce wydania powieści,
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tłumaczą opóźnienie, z jakim książka zaczęła trafiać do
czytelników polskich w Buenos Aires, a z kolei potem w
Anglii. Umiera w roku 1964, pochowany w Willa Carlos
Paz.
Nadberezyńcy wydane w Buenos Aires w roku 1942
to jego debiut. Później napisał jeszcze trzy książki: Wicik
Żywica (1953, z przedmową Wańkowicza), Losy pasierbów (1958) oraz Chłopcy z Nowoszyszek (1963).
Kiedy, wedle niektórych relacji, tysiąc egzemplarzy
Naberezyńców trafiło do rąk polskich żołnierzy w Wielkiej
Brytanii, entuzjazm był niemały. Ozwały się głosy naszych
znakomitych twórców na obczyźnie: Melchiora Wańkowicza, Czesława Miłosza, Jerzego Stempowskiego, Józefa
Czapskiego, etc. Zgodnie pisali, że jest to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych powieści polskich. Jędrzej
Giertych napisał między innymi: „Polska szlachta zagrodowa ma w literaturze szczęście: Po Dobrzyniu z Pana
Tadeusza, po Laudzie z Potopu, po Bohatyrowiczach
z Nad Niemnem, otrzymujemy czwarty pomnik: Czarnyszewicza Smolarnię (miejsce koło Bobrujska, gdzie rozgrywa się akcja powieści).
Maciej Urbankowski w Posłowiu do tej ponad 600
stronicowej opowieści, pyta na końcu: „Jak będzie czytana
ta arcypowieść Czarnyszewicza dzisiaj w Polsce? Jakie
ukryte polskie prawdy nam odsłoni?”
W tym miejscu trzeba by postawić jeszcze kolejne pytania: Przez kogo najchętniej będzie czytana? Przez kogo
powinna być czytana? Czy w ogóle znajdzie czytelników z
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uwagi na swoją objętość? Wiemy przecież, że najchętniej
czytamy dzisiaj tylko podpisy pod kolorowymi ilustracjami.
Tymczasem stara wiara polska na Zachodzie czytała
tę książkę niekiedy ze łzami w oczach. Ale i dzisiaj niejednemu spłynie łza po twarzy, dla którego wartości duchowe
bohaterów tamtych lat są ciągle żywe i poruszają serce.
Natomiast u tych, dla których polskość to nienormalność,
wzgardę budzić będą. Także przeciętny rodak ze stajen
domowych telewizorni po nią nie sięgnie. Jemu potrzebny
jest dzisiaj film, najchętniej serial wieloodcinkowy. Omawiana powieść stwarza akurat, jak ulał, okazję do zrealizowania takiego serialu. Czytający książkę postrzega od
razu, iż każdy jej rozdział to gotowy scenariusz do takiego
filmu. Natychmiast jednak rodzi się pytanie: kto by się
u nas podjął wykonać taką pracę? Gdzie znaleźć artystę
reżysera od takiej roboty, no i pieniądze na ten cel? Poza
tym, gdyby takie dzieło powstało zgodne z duchem i treścią scenariuszy, jaki kanał telewizji polskiej byłby w stanie
dzisiaj serial taki wyemitować? Mamy wszak czas pod tym
względem godny PRL-u, a może bardziej jeszcze nieprzychylny takim treściom. Ale jedynie tym sposobem udałoby
się spopularyzować aktualnie to dzieło w Polsce. W innym
przypadku wleci w zapadnie obojętności, jak cała klasyka
polska.
Niezmiernie ważne jednak pozostaje pytanie, kto powinien tę książkę przeczytać tu i teraz? Otóż, zdaniem
naszym, czytać powinni ją koniecznie wszyscy nauczyciele poloniści, rzec można, każdy polski humanista. Z kolei,
cały katolicki kler w Polsce, księża na parafiach, klerycy
w seminariach, księża biskupi na swoich katedrach, zakonnicy i siostry zakonne wszelkich odmian. Tym duchem
sycić nam się co dnia trzeba, jeśli mamy przetrwać jako
naród w swojej kulturze.
Treścią książki są losy nadberezyńskich Polaków
w ich zaściankach latach 1911-1920 walczących o powrót
ich ziem do niepodległej Rzeczpospolitej. Płacili za to straszliwą cenę.
Spójrzmy raz jeszcze na ową datę ̶ 1911 rok! Mija
więc akurat sto lat od tamtego czasu. Czy zmagania
o Polskę niepodległą zmalały choćby o jotę przez ten cały
wiek? Czy dzisiaj jest już ona niepodległa? Bynajmniej!
Przepoczwarzony bolszewizm w Polsce i Europie całej
triumfuje dalej. Rewolucję o charakterze militarnym przekształcono w inny jej rodzaj – globalizm. Ofiary jej nie padają już od kul i pocisków ogniowych, ale od gradu bitów
medialnych, jakie precyzyjnie dobrane i dawkowane, niszczą totalnie duchowe wnętrza widzów, rozkładając morale
ich psychik.
Z języka uczyniono swoiste bagnety obosieczne: oczy
coś jeszcze widzą, ale usta są zasznurowane, nie potrafią
już nic powiedzieć – chochoły zaczadzone! Duch zwątlał.
Kontrast z potrzebą czynu u tamtych ludzi znad Berezyny
jest wyraźny. Tamci kochali prawdziwie swoją ziemię,
swoje zagony, przepastne puszcze, lasy jodłowe, rozległe
łąki i rozlewiska rzek, zwierzynę leśną, piękno przestrzeni
umajonych kwieciem rozmaitym.
Kto ma czas dzisiaj kontemplować piękno przyrody?
Gdzie je znaleźć ma? Jak się z nim scalić, zaprzyjaźnić
w cichej medytacji? Czasu wszak nie mamy! Minęło sto
lat. Nowa epoka, nowi ludzie, a doktryna ideowa ta sama.
Jedno zło zwielokrotniło swoją potęgę.
Tamtym nad Berezyną marzyła się Polska dla
wszystkich narodów w jej granicach zamieszkałych, bo…
„wszyscy jednako byli ciemiężeni”. Wyznawali, że ideał,
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który dla jednych niesie panowanie, dla drugich biedę, nie
może być prawdą. Polska prawdą naszą ma być! I o taką
sprawę walczyli.
A o co my dzisiaj walczymy?! Co robimy jako dzieci
narodu tak pięknego, światłego, uzdolnionego, o najwyższej bodaj kulturze w Europie? Ze smutkiem powiedzieć
trzeba, że nie czynimy wyraźnie nic! Bierność duchowa
totalna! Bezwład całkowity. Czekanie jakby na Godota.
A tu Król-Duch potrzebny! Bo można wszystko mieć byle
tylko zechcieć chcieć! Losy Polski oddaliśmy w ręce kasty
ludzi bezideowych, wśród których upowszechnia się pogląd, że polskość to jakieś schorzenie, które leczyć trzeba
globalizmem vel kosmopolityzmem. A więc niszczyciele
Polski, którzy doszli do władzy, czynią wszystko, aby Polski nie było. I oto mamy to, co widzimy.
Na pytanie autora Posłowia tej książki, jak czytana
będzie arcypowieść Czarnyszewicza w roku 2010
i kolejnych latach w Polsce, odpowiedzieć można, że różnie. Zależeć to będzie, na co położy się akcent. A więc
połóżmy go – na ten przykład – na przebudzenie ideowe
pokolenia szkół średnich, zachęcanie do zachowań podobnych jak u bohaterów tej powieści: Stacha, Kościska,
Karusi.
Czy udałoby się dzisiaj uczynić z tej książki lekturę
obowiązkową w szkołach średnich typu ogólnokształcącego? – Ależ skądże! Kto by skłonił te roczniki do przeczytania tak grubej powieści?! Poza tym palec na pulsie szkolnictwa trzyma już od dawna BE, czyli bezpieka europejska. A więc won wam w Polsce z takim duchem wywrotowym! Nie wolno publicznie głosić ideałów narodowych
i katolickich! W kościołach możecie jeszcze o takich rzeczach wspominać. Ale poza tym buzie w ciup. I jazda na
Przystanek Woodstock! A przecież i nauczyciel nasz już
dzisiaj nie wychowuje w szkole, lecz tylko program realizuje. To wychowankowie mają prawo wychować sobie nauczyciela. Szkolnictwo w Polsce mamy już zideologizowane bardziej może niż za komuny bywało. A więc książka
o takim charakterze trafić może jeno sporadycznie do rąk
młodego rocznika, metodycznie osiągnąć się tego nie da.
Wróćmy do Argentyny tamtych lat. Otóż warto podkreślić, że w tym samym czasie na przeciwnym biegunie
żył i tworzył Witold Gombrowicz, inteligentny psychopata,
sąsiad Czarnyszewicza, z którym ten ostatni nigdy się nie
spotkał osobiście, a i pewnie nie czytał jego „TransAtlantyku”.
Gombrowicz odrzuca całe piękno kultury polskiej, zaś
w oczach Czarnyszewicza stanowiła wciąż przedmiot
pożądania i afirmacji. Polskość w Nadberezyńcach jest
ukazana jako prężna cywilizacyjnie i duchowa mocno,
zakorzeniona w ziemskiej ojczyźnie, ufna w Boskie źródła
tej mocy. Polska u niego wnosi w świat kresowy cywilizacyjny ład. Jest tą duchową siłą pozwalającą bohaterom
powieści stawać się nie tylko mocarzami ducha, ale i pionierami chrześcijańskiej cywilizacji. Tej szczerze polskiej,
opartej o misję powstrzymania pojawienia się Antychrysta
na ziemi. Do realizacji tej misji w obrębie cywilizacji turańskiej staną najpiękniejsi bohaterowie książki Czarnyszewicza. Dokonują oni niezwykłych czynów. Lecz – jak powie
Melchior Wańkowicz – w zderzeniu z historią spuszczoną
z łańcucha, ich poświęcenie zdaje się daremne. Jest bezskuteczne, podeptane, zlekceważone. A więc i łzy, i ból
towarzyszyć mogą przy lekturze tej powieści.
Epos ten sławi polską urodę, upewnia nas w wierze w
polską siłę, zarazem budzi uczucie melancholii i smutku,

RECENZJE I OMÓWIENIA
gdyż przelana krew tych niezwykłych bohaterów nie przyniosła spodziewanych owoców. A jednak, mimo wszystko
Czarnyszewicz porusza nasze sumienia, całą swoją epopeją krzepi nas. Jego bohaterowie to rasa ludzi, których

nie złamią żadne dziejowe klęski. Poza tym, każe nam
wierzyć, że tam za Berezyną wciąż czekają na nas – oni –
ich ziemia, przepastne lasy, obłoki, ruiny chutorów. Kresowy
świat istnieje nadal wbrew politycznemu tasowaniu kart. 

 Maria i Leszek Jazownikowie

ZBIGNIEWA SZCZEPANKA OBRAZY ZAMKÓW KRESOWYCH
Zamki na Kresach w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka,
ilustracje, rysunki inicjałów, teksty Z. Szczepanek, przedm. S. S. Nicieja,
przekł. ang. Krystian Bennich, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2008,
ss. 352.

Zachowanie pamięci o dziedzictwie kulturowym buduje tożsamość narodową. Ciekawej lekcji historii dostarcza
album Zamki na Kresach w malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka. Jest to czwarta i ostatnia część serii
Zamki polskie, publikowanej nakładem Wydawnictwa Bernardinum, w której zaprezentowano najważniejsze twierdze i klasztory obronne, strzegące przed wiekami polskich
ziem (dotychczas ukazały się w cyklu: Zamki Pomorza,
Warmii i Mazur, Zamki Śląska oraz Zamki Wielkopolski,
Małopolski i Mazowsza). Pozycja Zamki na Kresach przybliża wygląd i dzieje pięćdziesięciu ośmiu budowli warownych zachowanych w różnym stanie na Kresach Rzeczypospolitej, na terenach dzisiejszej Białorusi (Grodno, Holszany, Lida, Lubcz, Mir, Nieśwież, Nowogródek), Litwy
(Birże, Czerwony Dwór, Kowno, Miedniki Królewskie, Taurogi, Troki i Wilno), Słowacji (Stara Lubowla) oraz Ukrainy
(Brzeżany, Buczacz, Chocim, Czarnokozińce, Czerwonogród, Czortków, Dubno, Halicz, Jazłowiec, Kamień Podolski, Klewań, Korzec, Krechów, Krzemieniec, Kudryńce,
Lwów, Łuck, Międzybóż, Międzyrzecz, Mikulińce, Nowomalin, Okopy św. Trójcy, Olesko, Ołyka, Ostróg, Pniów,
Podhorce, Podkamień, Podzameczek, Pomorzany, Potok
Złoty, Sidorów, Skała Podolska, Skałat, Stare Sioło, Starokonstantynów, Świrz, Toki, Trembowla, Wiśniowiec, Zbaraż, Złoczów, Żółkiew i Żwaniec). Twierdze przedstawione
są za pomocą akwarel i rysunków w sposób niezwykle
realistyczny, co czyni z nich swoiste zapisy dokumentalne.
Autor, Zbigniew Szczepanek, urodził się 19 maja
1933 na Oksywiu. Nie od razu związał swoją przyszłość ze
sztuką oraz zgłębianiem i ilustrowaniem historii Polski.
W 1951 r. wstąpił do Szkoły Oficerskiej. Przez 20 lat związany był z polską Marynarką Wojenną. W 1981 r. zrezygnował z posady w Wyższej Szkole Morskiej (gdzie wykładał astronawigację), by zająć się największą swoją
pasją – malarstwem. W tej dziedzinie skupił się głównie na
technice akwareli. O jego twórczości tak wypowiedział się
Franciszek Starowieyski:
Zbigniewa Szczepanka uważam za jednego z najlepszych
akwarelistów w Europie. To bardzo trudna technika. Podczas
malowania nic nie da się poprawić, skorygować jak w malarstwie
olejnym, lecz trzeba zaczynać od nowa. A Szczepanek umie
tworzyć – jak to się mówi – z pierwszego uderzenia. Od razu
znajduje właściwą formę. Ma „ostre oko”. Dlatego cenię jego
prace (z okładki).

Sam autor albumu tak tłumaczy, co nakłoniło go do
stworzenia na przestrzeni siedmiu lat blisko dziewięciuset
obrazów samych zamków:
Otóż u podstaw całej tej pracy istniało moje przekonanie, że
takie albumy mogą odegrać istotną rolę zarówno w sferze patriotycznej, jak i poznawczej. Przypomną o tym, że zamki,
a zwłaszcza te na Kresach, odegrały w dziejach ważną rolę nie
tylko jako punkty obrony, lecz także jako centra cywilizacyjne
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i kulturowe. Dziś, rozumiane właściwie, powinny sprzyjać zbliżeniu z sąsiadami, na terenie których się znajdują, bowiem stanowią bez wątpienia wspólną historię naszych narodów (s. 6).

Zamki są niemymi świadkami krwawych potyczek –
zarówno heroicznych zwycięstw, jak i sromotnych klęsk.
Odzwierciedlają poziom życia w różnych społecznościach.
Są świadectwem zamożności kolejnych właścicieli budowli. Warownie na Kresach odegrały szczególną rolę w historii Europy – chroniły Rzeczpospolitą Obojga Narodów
i kraje zachodnie przed najazdami Turków otomańskich,
Tatarów, Wołochów, Kozaków i Moskali. O tym, jak niebezpieczne były czasy, w których warownie te powstawały, świadczy ich konstrukcja. Tak kresowe zamki charakteryzuje prof. Stanisław Sławomir Nicieja z Instytutu Historii
Uniwersytetu Opolskiego:
Zamiast budować pyszne rezydencje magnackie, zdobne
w swoistą biżuterię architektoniczną [...] jak to czyniono na Zachodzie – we Francji, czy w Niemczech, na Kresach Wschodnich
koncentrowano się głównie na budowaniu przepastnych fos,
trudnych do zdobycia bastionów, baszt z krenelażami, grubych
murów obronnych czy mostów zwodzonych (s. 8).

Choć wiele z obrazowanych przez Zbigniewa Szczepanka twierdz jest już mocno nadszarpniętych zębem
czasu, da się w nich dostrzec minioną świetność
i potęgę. Wyobrażenie sobie pełni ogromu budowli ułatwiają zawarte w albumie malarskie starania odtworzenia
dawnego ich wyglądu. We wprowadzeniu prof. Stanisław
Sławomir Nicieja pisze:
Autor, nim podjął się prób malarskiej rekonstrukcji większości
zamków, które są dziś w ruinie, studiował dostępną ikonografię
historyczną oraz zapisy archi-walne i kronikarskie, Pragnąc uniknąć wszelkich form fantazjowania na temat danej budowli. Jest to
siła tej książki i walor ponadczasowy (s. 8).

Sam album jest pięknie wydany, w twardej oprawie
z obwolutą. Autor przedstawia każdą z twierdz za pomocą
kilku obrazów (będących zarówno przybliżeniem obecnego wyglądu, jak i rekonstrukcją) oraz krótkiego rysu historycznego, od powstania zamku aż po dzień dzisiejszy.
Akwarele zachwycają bogactwem koloru i niezwykłą
szczegółowością. Dużą wartość artystyczną posiadają
także zamieszczone w albumie szkice.
Wszystkie zawarte
w publikacji teksty przedstawiane są równolegle
w dwóch językach (polskim i angielskim), dzięki
czemu książka może
dotrzeć do szerszej rzeszy odbiorców.
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BISKUP MARCJAN TROFIMIAK: JAN PAWEŁ II URATOWAŁ KOŚCIÓŁ NA UKRAINIE
O roli, jaką odegrał Jan Paweł II w odnowieniu działalności Kościoła katolickiego na Ukrainie mówił bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej na Ukrainie
w Dukli podczas Mszy św. dziękczynnej za decyzję
o beatyfikacji papieża-Polaka. Hierarcha z Ukrainy przewodniczył 22 stycznia 2011 r. Mszy św. w sanktuarium
pw. św. Jana z Dukli.
Bp Marcjan Trofimiak w kazaniu przypomniał powojenną historię Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.
Mówił o licznych trudnościach i o tym, że ani Kościół
obrządku łacińskiego, ani greckiego nie mieli swoich
struktur hierarchicznych. „Nikt nie śmiał nawet marzyć
o strukturach, chcieliśmy tylko jednego biskupa" – powiedział bp Trofimiak.
Cudem nazwał fakt, że 16 stycznia 1991 r. Jan Paweł
II reaktywował działalność archidiecezji lwowskiej oraz
diecezji kamieniecko-podolskiej i żytomierskiej, które
zaczęły się żywo rozwijać. Obecnie Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie liczy 7 diecezji, w których pracuje 13 biskupów, ponadto 2 jest na emeryturze.
„Kościół skazany na zagładę, cudownie się odradza,
mamy ponad 1000 parafii, ok. 500 księży, siostry zakonne. Kiedyś pragnęliśmy, aby znalazł się kandydat do
seminarium, aby wysłać go do Rygi, a teraz mamy 3
własne seminaria" – opowiadał kaznodzieja. „Każdy pontyfikat coś po sobie pozostawia, ale ten Jana Pawła II był
niezwykły. Nie bez powodu mówi się o nim Jan Paweł II
Wielki" – dodał.
Przypomniał, że Jan Paweł II nie tylko reaktywował
struktury Kościoła rzymskokatolickiego, ale też greckokatolickiego. Zauważył, że „imperium radzieckie, mimo
siły militarnej, rozpadło się".
„Co prawda ten wirus jeszcze istnieje, ale naszym
obowiązkiem jest modlić się, aby nie powtórzyło się

takie monstrum" – przestrzegał bp Trofimiak. Wyraził
też nadzieję, że papież Benedykt XVI odwiedzi Ukrainę
na zakończenie Pierwszego Kongresu Eucharystycznego
w 2012 roku.
W 1946 r. z Ukrainy wydalony został abp Eugeniusz
Baziak, dotychczasowy metropolita lwowski. Od tego
momentu, aż do 16 stycznia 1991 r., gdy Jan Paweł II
ponownie wznowił działalność struktur diecezji, administratorem apostolskim archidiecezji lwowskiej z siedzibą
w Lubaczowie był bp Marian Jaworski. On też został
pierwszym metropolitą po reaktywacji Kościoła na Ukrainie. Biskupami pomocniczymi zostali: o. Rafał Kiernicki
i ks. Marcjan Trofimiak, który obecnie jest ordynariuszem
diecezji łuckiej.
Ponadto przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy (do 2009 r.). Jest przewodniczącym Komisji
ds. Liturgii i Sztuki Kościelnej episkopatu rzymskokatolickiego. Odpowiada za kontakty episkopatu z władzami
państwowymi.

Bp Marcjan Trofimiak,
ordynariusz
diecezji
łuckiej obrządku
łacińskiego.
Fot. Łukasz Głowacki
Katolicka Agencja Informacyjna
pab, Dukla, 2011-01-22
„Wołanie z Wołynia”, styczeń – luty 2011



 Konstanty Czawaga

SĄD CZY POLITYCZNY SABAT?
24 marca br. parafia św. Marii Magdaleny we
Lwowie przegrała rozprawę z władzami miasta, nadal
jednak będzie walczyć o zwrot kościoła. Kto powinien dbać o przestrzeganie praw WSZYSTKICH
mieszkańców Lwowa?
Odpowiedź na to pytanie, zadawane przez lwowskich
Polaków powinniśmy usłyszeć z ust „ojców” tego miasta,
przede wszystkim od mera Andrija Sadowego. Jednak
ten, który publicznie deklaruje szacunek oraz chęć do
porozumienia się z lwowianami różnych wyznań
i narodowości, wysyła swoich reprezentantów do walki
z rzymskokatolicką parafią św. Marii Magdaleny, która
domaga się zwrotu swego kościoła. W byłej świątyni
mieści się od wielu lat Dom Muzyki Organowej i Kameralnej.
Pomieszczenia niemieszkalne czy świątynia?
W okresie Wielkiego Postu sala sądowa stała się
jeszcze jedną Stacją Drogi Krzyżowej naszej parafii – ze
smutkiem powiedzieli „Kurierowi” parafianie. 24 marca br.
we lwowskim sądzie administracyjnym parafia św. Marii
Magdaleny we Lwowie przegrała rozprawę z władzami
miasta, nadal jednak będzie walczyć o zwrot kościoła.
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„Przegraliśmy rozprawę sądową w sprawie naszego
pozwu do rady miejskiej Lwowa” – mówi proboszcz ks.
Włodzimierz Kuśnierz, – „sąd postanowił, iż uchwała,
zgodnie z którą sala organowa ma znajdować się przez
kolejnych 20 lat w naszym kościele, jest ważna” – wyjaśnia. Kapłan zapewnił nas, że parafia zaskarży ten wyrok, dodając jednocześnie, że sam przebieg rozprawy
wyglądał bardzo ciekawie. Przemawiali przedstawiciele
władz miasta: pani z wydziału własności miejskiej, dyrektor sali organowej i bezpośredni przedstawiciel Rady
Miejskiej. „Wspólną cechą ich wystąpień było to, że
przedstawione argumenty miały nie tyle charakter prawny, co polityczny. Podkreślano, że nasze wymagania są
wygórowane, gdyż w porównaniu z tym, co się robi dla
Ukraińców w Polsce, we Lwowie Polakom jest o wiele
lepiej. Przedstawicielka Rady Miejskiej powiedziała nawet, robiąc aluzję do naszego kościoła, że wiele reżimów
okupacyjnych we Lwowie zostawiło tu swoje ślady architektoniczne, które zupełnie nie odpowiadają duchowi
kultury ukraińskiej” – powiedział ks. Kuśnierz.
Zdaniem proboszcza, argumentacja ta jest zadziwiająca, gdyż idąc tym tropem, trzeba by „spycharką przejechać przez całe centrum – starówkę Lwowa i zniszczyć
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wszystko, co nosi nieukraińskie ślady architektoniczne”.
Ucierpiałaby wówczas też katedra grekokatolicka św.
Jura, „którą wybudowano w stylu zupełnie niecerkiewnym”. A skoro te elementy są obce dla kultury ukraińskiej
we Lwowie, zostały wzniesione rękami ludzi obcych, czyli
Polaków, toznaczy, że traktuje się nas „jako element
obcy”, którego obecność jedynie się toleruje – zauważył
ks. Kuśnierz. […]
Podczas rozprawy sądowej przedstawicielka Rady
Miejskiej ciągle podkreślała, że gmach sali organowej
jest „pomieszczeniem niemieszkalnym”, unikając nawet słów: „kościół”, „świątynia” czy „budynek sakralny” –
powiedzieli zdziwieni parafianie. Dziwne jest to, ponieważ w innej uchwale Rady Miejskiej podano, że grekokatolikom przekazano były kościół św. Piotra i Pawła oo.

jezuitów, a nie – „pomieszczenia niemieszkalne”. Ks.
Kuśnierz uważa, że wypowiedzi przedstawicieli władz
miasta w sądzie można uznać za wyraz „dyskryminowania nas jako mniejszości narodowej i mniejszości religijnej”, bowiem większość wiernych parafii św. Marii Magdaleny stanowią Polacy. „Taki stosunek do nas jest
z jednej strony bardzo obraźliwy, jeśli chodzi o stosunki
międzyludzkie, a z drugiej strony – świadczy o wielkiej
niedojrzałości demokracji na Ukrainie, a zwłaszcza we
Lwowie, który szczyci się swoją tradycją demokratyczną,
ale tego nie okazuje” – zaznaczył duchowny. […]
„Kurier Galicyjski”, 1-14 kwietnia 2011
www.lwow.com.pl/kurier-galicyjski/



Oświadczenie posłów na Sejm z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
Wspólna Komisja Sejmu RL oraz Światowej Wspólnoty Litwinów przed kilkoma dniami odwiedziła rejon
solecznicki. Wizytowała tam placówki oświatowe wykładające w języku litewskim oraz polskim, gdzie miała okazję obcować z pedagogami tych szkół.
Niestety, treść wypowiedzi niektórych pedagogów,
a nawet dyrektorów szkół z litewskim językiem nauczania
były nie tylko, że kłamliwe, ale też obraźliwe w stosunku
do współobywateli polskiej narodowości, nosiły znamiona
przestępstwa podżegania do waśni narodowościowych.
Godnym ubolewania jest fakt, że członkowie komisji
nie zareagowali w żaden sposób na skandaliczne wypowiedzi byłego dyrektora Ejszyskiego Gimnazjum im. S.
Rapalionysa Vytautasa Dailydki, który polskie przedszkola w rejonie solecznickim uznał za miejsca „wychowania
hitlerjugend”. Oczekujemy, że nie mieszcząca się w żadne ramki cywilizowanej dyskusji wypowiedź V. Dailydki
zostanie zdecydowanie potępiona przez władze naszego
państwa, a reguły państwa prawa wobec byłego dyrektora zostaną wyciągnięte przez odpowiednie instytucje
praworządności.
Nie mniej oburzające były też wypowiedzi w obecności komisji nauczyciela historii Szkoły Tysiąclecia Litwy w
Solecznikach Arturasa Andriušaitisa, który polskie szkoły
nazwał „wylęgarnią V kolumny”, uczniów tych szkół zaś
uznał za „antypaństwowe męty społeczne”.
Oświadczamy, że są to nikczemne, godne najsurowszego i stanowczego potępienia insynuacje oraz pomówienia wypowiedziane publicznie przez urzędnika państwowego. Żądamy przeprowadzenia natychmiastowego
śledztwa w tej sprawie przez Ministerstwo Oświaty i do
czasu wyjaśnienia sprawy zawieszenia Andriušaitisa
w prawach wykonywania zawodu nauczyciela.
Gwoli sprawiedliwości musimy zauważyć, że to właśnie w Szkole Tysiąclecia Litwy, gdzie Andriušaitis naucza historii, są organizowane konkursy historyczne
o następstwach polskiej okupacji Wileńszczyzny, podczas których uczniom tej szkoły (często polskiej narodowości) jest przedstawiana skrajnie jednostronna wersja
historii. Uczniowie są indoktrynowani, wychowywani
w duchu wrogości wobec polskiej spuścizny tej ziemi i jej
mieszkańców.
Wzywamy też władze oświatowe do ocenienia postawy dyrektor szkoły średniej w Turgielach Aušry Vove-
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rienė, która w sposób gołosłowny i szkalujący oskarża
polską społeczność rejonu solecznickiego o niechęć
w nauczaniu języka litewskiego. Rozsiewa insynuacje
o rzekomych wpływach obcych państw na tym terenie,
wzywając służby specjalne Litwy, by zajęły się sprawą.
Bolejemy, że narastającą ostatnio w naszym kraju
antypolską nagonkę swymi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami podsycają również niektórzy prominentni politycy. Przewodnicząca Sejmu Irena Degutienė, zamiast
przyczynić się do konstruktywnego rozwiązywania legislacyjnych problemów dotyczących społeczności mniejszości narodowych (przypomnijmy, że to za zgodą pani
przewodniczącej Sejm anulował Ustawę o Mniejszościach Narodowych, z której tak byliśmy dumni przed
naszą akcesją do UE i NATO), bezpodstawnie oskarża
lidera legalnie działającej na Litwie partii AWPL, który
zmuszony jest przedstawiać problemy litewskich mniejszości narodowych na forum PE, gdyż litewski Sejm nie
chce się nimi zająć. Oświadczamy, że wypowiedź przewodniczącej Sejmu, iż w Europie jakoby nie ma partii
mniejszości narodowych, nie jest prawdziwa i ma na celu
podważenie legalności AWPL.
15 proc. wszystkich mieszkańców współczesnej Europy należy obecnie w swych krajach do mniejszości
narodowych. W dzisiejszej Europie niemalże w każdym
państwie legalnie działają partie mniejszości narodowych, które skutecznie przyczyniają się do procesów
demokratycznych w tych krajach, działają na korzyść
swych wyborców, rozwiązują specyficzne często problemy regionów zamieszkałych przez mniejszości narodowe. Oczekujemy, że również na Litwie nikt nie będzie
kwestionował prawa do istnienia partii regionalnych, jaką
jest AWPL, a społeczność nie będzie wprowadzana
w błąd przez nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków.
Podpisali posłowie na Sejm RL:
Michał Mackiewicz
Jarosław Narkiewicz
Leonard Talmont

http://kurierwilenski.lt/2011/04/14/



111

 Zbigniew Szczepanek

ZAMKI NA KRESACH
Na łamach „Nad Odrą” systematycznie ukazywać się będą wybrane 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

TAUROGI
Wymieniane wielokrotnie w powieści Potop napisanej przez Henryka Sienkiewicza, polskiego noblistę
w dziedzinie literatury, Taurogi leżą w dalekiej, zachodniej części Litwy blisko wybrzeży Bałtyku i tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Zamek znajduje się
w środkowej części miasta nad rzeką Jura i nie jest specjalnie urodziwy, zapewne na skutek wielu przebudów,
które zmieniły jego pierwotny wygląd. Począwszy od
1655 roku miasto i zamek stanowiły własność Radziwiłłów. W latach 1691-1795 należały do Prus, a potem do
Rosji. W Taurogach car Aleksander I podpisał w 1807
roku rozejm z napoleonem, w następstwie którego podpisano potem głośny traktat Tylżycki. W 1836 roku
znaczną część miasta strawił ogień. W 1843 roku przebywał tu Honore de Balzac. Podczas I wojny światowej
część miasta uległa zniszczeniu. Gdy w 1941 roku Litwa
została włączona do ZSRR w zamku umieszczono więzienie, w którym przetrzymywano Litewskich patriotów
i polskich jeńców wojennych. Dziś mieszczą się tu urzędy
i instytucje kulturalne. Taurogi leżą na trasie prowadzącej
przez Obwód Kaliningradzki do Łotwy i Estonii.
TROKI
Pierwszy, drewniany jeszcze zamek, powstał tu za
czasów Kiejstuta. Drugi, już murowany, zbudował w drugiej połowie XIV wieku książę Witold. Warownia uchodziła za jedną z najsilniejszych we wschodniej Europie
i opierała się skutecznie licznym najazdom krzyżackim.
W czasie panowania Witolda zamek i miasto Troki prze-

żywały swój największy rozkwit. W ufundowanym przez
niego kościele, zwanym Farą Witoldową, znajduje się
słynący cudami i będący celem pielgrzymek przez całe
stulecia, Obraz Madonny z Dzieciątkiem, ofiarowany
Witoldowi z okazji jego chrztu przez bizantyjskiego cesarza Manuela II Paleologa. Obraz był koronowany jako
pierwszy na Litwie w 1718 roku, zaledwie rok po koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Dobra passa
Trok została przerwana w 1655 roku, kiedy to wojska
moskiewskie zdobyły i zniszczyły miasto i zamek. Po tym
wydarzeniu zamek nie został odbudowany i stał w stanie
zrujnowanym przez prawie trzy wieki. Pierwsze badania
i prace zmierzające do jego odbudowy miały miejsce
dopiero po I wojnie światowej przez polskie władze, ale
pełna odbudowa nastąpiła po II wojnie światowej, choć
pewne prace rekonstrukcyjne trwają tam do dziś. Odbudowany zamek stanowi wielką atrakcję i zwiedzany jest
przez tłumy turystów, w tym także z Polski. W zamkowych salach muzealnych można obejrzeć wiele pamiątek
i dokumentów świadczących o polskiej obecności w tym
miejscu, o wojewodach pochodzących ze sławnych rodów: Sapiehach, Radziwiłłach, Ogińskich, Tyszkiewiczach, Romerach i Platerach. Ciekawostką jest komnata,
w której mieszkał i zmarł Witold, a w której, jako jedynej
w zamku, jest drugie tajne wyjście.
Zamek ma bogatą historię i bywali tam często królowie. Troki były ulubionym miejscem króla Kazimierza
Jagiellończyka, a także jego syna, także Kazimierza,
późniejszego świętego i patrona Litwy. Bywał tu często
król Zygmunt August, trzynastokrotnie w zamku zatrzymywał się ze swym dworem Władysław Jagiełło,
którego tu podejmowano
z wielkim przepychem.
Z zamkiem wiąże się także
postać słynnego Konrada
Wallenroda.
Siostrzanym miastem
Trok jest polski Nowy Sącz,
którego zamek był zbudowany w podobnym czasie,
jak ten w Trokach, a historia obu tych miast jest zadziwiająco podobna. Warto
też wiedzieć, że 30% ludności w okręgu trockim
stanowią nadal Polacy.
Zbigniew Szczepanek,
Troki:
(z lewej) Północno-zachodnia
część zamku, rysunek ołówkiem
40x30 cm;
(z prawej) Wieża bramna zamku
rysunek ołówkiem 41x28 cm;
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Zbigniew Szczepanek: Troki. Ogólny widok zamku, akwarela 49x68 cm

Zbigniew Szczepanek: Taurogi. Ogólny widok zamku, akwarela 46x63 cm

Pomnik Księdza Arcybiskupa
Józefa Gawliny w Raciborzu.
Pomnik został odsłonięty i poświęcony
13 listopada 2006 roku.
Wzniesiony z inicjatywy
Prezesa Towarzystwa Ziemi Raciborskiej.
Fot. T. R. Smyk
(art. B. Wodzińska, Ksiądz Arcybiskup
Generał Józef Gawlina..., s. 87)

Pocztówka wydana przez
Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza
z pomnikiem Noblisty w Kielcach,
autorstwa prof. G. Zemły,
odsłoniętym 25 VI 2010 r.
Fot. Z. Miszczak, 19 VII 2010
(art. Z. Miszczak,
Takiego Sienkiewicza nie znaliśmy,
takiego Sienkiewicza
nie czytaliśmy, s.104)

