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Jasnogórskie Epitafium Smoleńskie.
Fot. Leszek Pilichowski
Podczas obchodów święta Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze zostało poświęcone Epitafium
Smoleńskie, upamiętniające ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Na tablicy umieszczono nazwiska
wszystkich 96 osób, które zginęły w tej tragedii. Ceremonii poświęcenia dokonał abp Stanisław Gądecki,
metropolita poznański, który przewodniczył uroczystej sumie. Homilię wygłosił abp Józef Michalik. W mszy
świętej wzięło udział 10 tys. wiernych, wśród nich - około 200 osób reprezentujących rodziny ofiar.
http://www.wczestochowie.pl
[03.05.2012]
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OD REDAKCJI

Pismo „Nad Odrą” promuje idee narodowe i religijne. Widać to głównie w działach: Z nauczania Kościoła, Kultura
narodu oraz W kręgu idei społecznych i religijnych. Staramy się ukazywać sens pojęcia narodu w kontekście religij
nym. W celu uchwycenia tego sensu przybliżamy wielkie zdarzenia dziejowe, wspominamy wiekopomne czyny, uka
zujemy heroizm bohaterów narodowych, przeżywamy dramaty historyczne, krzewimy patriotyzm, staramy się rozbu
dzać głębokie uczucia religijne. Wskazujemy, co stanowi nasz wielki zbiorowy obowiązek, rozwijamy poczucie więzi
narodowej i społecznej, upowszechniamy wzory miłości rodzinnej, kultywujemy tradycję i poszukujemy dróg do odro
dzenia Ojczyzny i budowania jej szczęśliwej przyszłości.
Gloryfikujemy wielkie wartości narodowe, ale równocześnie stronimy od ksenofobii. W ten sposób Polacy zacho
wali tożsamość narodową i zarazem przyjazną otwartość na innych. Jeśli chce się siebie lepiej zrozumieć, należy to
czynić w dialogu z innymi. Pamiętać jednak należy, że otwartość na innych nie może przesłaniać dążenia do we
wnętrznej integracji narodu i kształtowania jego dynamiki, albowiem prowadziłoby to do utraty własnej tożsamości. Za
tem termin „naród” oznacza taką społeczność, która ma swoje określone miejsce w świecie i odróżnia się od innych
własną kulturą.
Wskazana idea uwidoczniła się już u zarania dziejów naszego narodu. Naród polski wywodzi się z plemion zachodniosłowiańskich: Wielkopolan, Wiślan, Ślężan, Mazowszan, Lędzian, Dulębów. W plemionach dominuje struktura:
człowiek - ród - opole - plemię. Rody, wiążąc się w plemiona, wnosiły swoje prawa i obyczaje, zasady życia gospo
darczego i wierzenia religijne. Strukturę plemienia budowały osady i opola, mające swoją tradycje, kulturę, formy reli
gijne i militarne. Były one otwarte na życie plemion sąsiedzkich, a nawet na wpływy zorganizowanych wspólnot euro
pejskich. Świadczy to o wielkiej kompresji duchowej plemion słowiańskich. Ziemia była im matką, a niektóre bóstwa,
z Perunem na czele, zwiastowały pomyślny los, choć inne przynosiły zło (dualizm ten to odwieczny problem człowie
ka). „Religia słowiańska - pisze ks. Czesław Bartnik - odkrywała w bycie głębię, tajemnicę, wielkość istnienia, dobro.
Wyrastała z najgłębszych potrzeb człowieka, zwłaszcza z dążenia do doskonałości i szczęścia. Była otwarta na po
trzeby człowieka, zwłaszcza w jego dążeniu do doskonałości i szczęścia. A przede wszystkim była punktem wyjścia
ku przezwyciężeniu niedoli życia, ku transcendencji, ku nieśmiertelności. Również kult przodków [...] służył raczej two
rzeniu się duchowej identyczności plemienia. Religia i państwo wywodziły się zawsze z dwóch źródeł: z tajemnicy ży
cia i z potrzeby doczesnej organizacji społecznej” (Idea polskości, Radom 2001, s. 19). Ten fakt chyba dobrze tłuma
czy zdolność naszych plemion do przyjęcia nowej religii, co stało się wraz z państwowym aktem chrztu, i to przyjętym
od Czech, a nie od Niemiec. Dzięki geniuszowi Mieszka I (963-992) plemiona słowiańskie uniezależniły się od cesarza
niemieckiego.
Bolesław Chrobry (992-1025) zawarł sojusz z „cesarzem rzymskim narodu niemieckiego” Ottonem III (nie z Niem
cami), poparł misję św. Wojciecha w Prusach, którego męczeństwo stało się później źródłem inspiracji do zwołania
Zjazdu gnieźnieńskiego. Dokonało się to w r.1000, gdy na mocy porozumienia pomiędzy Sylwestrem II, reprezentują
cym chrześcijański uniwersalizm, cesarzem rzymsko-niemieckim Ottonem III, abpem Radzimem Gaudentym - przed
stawicielem Kościoła w Polsce (późniejszego pierwszego metropolity w Gnieźnie) oraz Bolesławem Chrobrym (które
go władza w Polsce została potwierdzona przez sprezentowanie diademu i kopii włóczni św. Maurycego) Polska zna
lazła się w duchowym centrum tzw. cesarstwa uniwersalistycznego. Chrobry przyjął od wizjonerskiego cesarza ideę
utworzenia wielkiego królestwa chrześcijańskiego Słowian, o wpływach na cały Wschód Europy.
Polska stała się państwem o wzrastającej władzy króla i Kościoła hierarchicznego. Duchowieństwo przyniosło ję
zyk łaciński. Przez kraj przechodziły misje chrześcijańskie. Plemiona otwarte na religię i kulturę Zachodu integrowały
się wewnętrznie. Zamieszkując na tym samym terytorium, nabierały cech wspólnotowych, wyznając zaś jedną wiarę,
przybierały właściwości jednego wielkiego organizmu o duchowości katolickiej. Religia zawsze niosła kulturę. Budo
wano świątynie. Jednoczyły one ludzi. Obrazy i rzeźby przybliżały Boga. Śpiew zbliżał ludzi do siebie. Rosła wspólno
ta ducha. Ziemia była Matką, gdyż rodziła i żywiła. Terytorium było wspólnym domem, którego mieszkańcy żyli tu
z dziada pradziada. Wspólne zwyczaje i obyczaje, wspólne śpiewy i gawędy, rodzinny stół, wielobarwny strój matki,
szykowny ubiór ojca, rodowa pamięć dziadków i marzenia dzieci - wszystko to tworzyło rodzinny dom. To on buduje
naród o świętych początkach. Naród, będący suwerenem państwa. Państwa i ich ustroje są zmienne, ale naród trwa
przez wieki.

*
Okoliczności niezależne od Redakcji sprawiły, że nie było możliwości zachowania dotychczasowego rytmu wyda
wania „Nad Odrą”. Dlatego też przekazujemy do rąk Czytelników potrójny numer pisma, o zwiększonej nieco objęto
ści. Za wszelkie niedogodności gorąco Państwa przepraszamy.
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■ Juliusz Słowacki

POŚRÓD NIESNASKÓW - PAN BÓG UDERZA...

Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla Słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;
Świat mu - to proch.
Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło - gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud Jeśli rozkaże - to słońce stanie,
Bo moc - to cud.
*
On się już zbliża - rozdawca nowy
Globowych sił,
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc - to duch.
A trzebaż mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat...
Więc oto idzie - Papież Słowiański,
Ludowy brat...
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
Hufiec aniołów - kwiatem umiata
Dla niego tron.

On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń.
*
Gołąb mu słowa - słowem wyleci,
Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że Duch już świeci
I ma swą cześć;
Niebo się nad nim - piękne otworzy
Z obojgu stron,
Bo on na tronie stanął i tworzy
I świat - i tron.
On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy głos,
Że duchy pójdą w cele ostatnie
Przez ofiar stos.
Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,
Że praca duchów - będzie widzialna
Przed trumną tu.
*
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo - gad,
Zdrowie przyniesie - rozpali miłość
I zbawi świat.
Wnętrza kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata,
Jasno jak dzień.

□
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■ Kazimierz J. W ęgrzyn

BO TYLKO TWOJE RANY
JESZCZE NAS ULECZĄ
znowu ponad Ojczyzną stos Kaina płonie
i dym nisko się snuje z niechcianej ofiary
kłamcy grzebią w popiele brudnymi rękami
przywróć nam Panie łaskę nadziei i wiary
w fioletach oraz bólu modlitwie i płaczu
dźwigamy trumny bliskich okryte żałobą
dotknij nas Panie Jezu swoim miłosierdziem
gdy w czerwieni i bieli klękamy przed Tobą
jak nam Chryste zrozumieć to szyderstwo losu
które idzie za nami wśród chichotu wrogów
którzy wnoszą zarazę do naszego domu
i ogień podkładają na ojczystym progu
jak nam Panie odczytać Twoje gniewne znaki
i ten popiół który spada nad głowami świata
i tę kłamliwą litość gdy w żałobnym marszu
świat w tchórzliwej obawie dziś się z kłamstwem
[brata
ci którzy nadal mają polską krew na rękach
milczą o Gibraltarze... Smoleńsku... Katyniu...
i mówią pogardliwie o wizji narodu
romantyzmie cierpiętnictwie fobii i sumieniu

■ Henryk Szylkin

SMOLEŃSKA BRZOZA
Lotnisko wśród chwastów przy samotnej brzozie,
skrzydłem samolotu przeciętej jak mieczem.
Po okrutnym ciosie ranę ciężką lecząc,
zapłakała cicho - bo mówić nie może.
Przed nią chaszczów dzikich przestrzeń się rozsnuła
Z krwią polską głęboko wsiąkniętą do ziemi.
Wkrótce konwalijki tu się zazielenią
na przelot pielgrzymów głuche i nieczułe.
A biła tu dla nich godzina ostatnia.
Mijali ją szybko w żałobnym nastroju,
kierunek był wspólny - mroczny las Katynia do męczeńskich grobów ojców, dziadków swoich.
Nie dotrą tam nigdy, ktoś ich losy zmienił.
Skonali przy brzozie z okrutnym milczeniem.

a naród ciągle krwawi od zadanych ciosów
i w żałobnym marszu idzie poprzez dzieje
Chryste! gdy tyle krzyży otacza nas wokół
to tylko zmartwychwstanie budzi w nas nadzieję
i Twoja Panie czujna nad nami opieka
gdy szydzą głośno z krzyża ci co nas kaleczą
Chryste! przyjmij te trumny krzyże i modlitwy
bo tylko Twoje rany jeszcze nas uleczą...
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■ Ojciec Święty Leon XIII

HUMANUM GENUS
ENCYKLIKA JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PANA NASZEGO LEONA XIII
Z OPATRZNOŚCI BOŻEJ PAPIEŻA (O MASONERII)
Do wszystkich Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów świata katolickiego,
w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską pozostających
Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia 20 kwietnia 1884 r. pontyfikatu Naszego roku siódmego.

(ciąg dalszy)

Masoneria je st w rogiem dobrych obyczajów
w życiu prywatnym i publicznym
Odrzucenie tych prawd będących podstawą ładu na
turalnego i tak ważnych i w teorii, i w praktyce, łatwo do
strzec, jak się musi odbić na obyczajach jednostkowych i
publicznych. Nie mówimy tu o cnotach nadprzyrodzo
nych, których bez szczególnej łaski Bożej nie można ani
posiadać, ani praktykować, bo tych oczywiście nada
remnie szukalibyśmy u ludzi, którym obce są prawdy
o odkupieniu rodzaju ludzkiego, o łasce Bożej, o sakra
mentach, o szczęśliwości niebieskiej, i którzy te prawdy
z pogardą odrzucają. Mówimy tylko o obowiązkach ma
jących swoje źródło w przyrodzonej prawości.
Bóg, który stworzył świat i kieruje nim poprzez swoją
Opatrzność, odwieczne prawo nakazujące szanować po
rządek natury i zabraniające zakłócać go, ostateczne
przeznaczenie ludzi wytknięte o wiele wyżej ponad ludz
kie sprawy i ponad doczesność - oto są źródła, oto pod
stawy wszelkiej sprawiedliwości i uczciwości. Usuńcie je
- czynią to właśnie naturaliści i wolnomularze - a stanie
się niem ożliwym rozeznanie, jakie są kryteria tego,
co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe, i na czym się
one opierają. Toteż jedyną m oralnością, która znala
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zła uznanie u adeptów sekty m asońskiej i według
której chcieliby wychow yw ać młodzież, to m oralność
zwana przez nich „m oralnością św iecką” , „niezależ
ną” lub „w o ln ą ” , inaczej mówiąc m oralność, w której
nie ma m iejsca dla jakiejkolw iek idei religijnej.
Jak bardzo taka moralność jest niewystarczająca, do
jakiego stopnia brak jej wewnętrznej siły, jak łatwo się
chwieje pod naporem namiętności, można się wystarcza
jąco przekonać widząc już opłakane jej skutki. Albowiem
tam, gdzie zająwszy miejsce moralności chrześcijańskiej
zaczęła swobodniej panować, tam szybko można było
dostrzec zanik uczciwości i upadek obyczajów, umac
nianie się najbardziej wynaturzonych poglądów i po
wszechny zalew zuchwałej przestępczości. Wszystko to
wywołuje skargi i powszechne ubolewanie, budząc nie
jednokrotnie oddźwięk nawet u tych, którzy wbrew sobie
muszą uznać oczywistość tej prawdy.
Ponieważ nadto duch ludzki, skazą grzechu pierwo
rodnego dotknięty, skłonniejszy jest do złego niż do cno
ty, przeto aby żyć uczciwie, koniecznie potrzeba po
skramiać burzliwe namiętności i żądze poddawać pod
władzę rozumu. W tej walce często trzeba się wznosić
aż do pogardy rzeczy doczesnych i podejmować niemałe
trudy i uciążliwe wysiłki, aby w każdym wypadku zapew
nić zwycięstwo rozumowi. Naturaliści zaś i masoni, nie
wierząc bynajmniej w te prawdy, któreśmy za sprawą
Boga poznali, zaprzeczają jakoby pierwsi rodzice upadli,
i twierdzą że wolna wola wcale nadwerężona i osłabiona
nie została. Co więcej, przeceniając dzielność i doskona
łość natury ludzkiej i uważając ją za jedyne źródło i nor
mę moralności, wyobrazić sobie nawet nie mogą, iżby do
uśmierzania popędów tej natury, do poskramiania pożą
dliwości, potrzeba było ustawicznej walki i jak najwięk
szej wytrwałości.
Tak się dzieje, że nieustannie patrzeć musimy na to,
jak ludziom podsuwa się liczne podniety namiętności, jak
szerzą się czasopisma i rozprawy pozbawione wszelkie
go umiarkowania i wstydu, jak na scenach przedstawia
się rozpustne widowiska, jak bezwstydnie dobiera się
tematy dzieł sztuki według prawideł tak zwanego weryzmu, z jakim wyrafinowaniem wymyśla się różne rodzaje
życia miękkiego i wygodnego, jak wreszcie wynajduje się
najróżniejsze ponęty, aby za ich sprawą uśpiona dziel
ność i cnota nie stawiały już oporu. Tak haniebnie, lecz
konsekwentnie postępują ci, co odrzucają nadzieję nie
bieskiej nagrody, a wszelkie pojęcie szczęścia sprowa
dzają do rzeczy przemijających i jakby w ziemi je topią.
Cośmy powyżej powiedzieli, to potwierdzić może
niewiarygodna wprost informacja. Oto ponieważ tym lu
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dziom chytrym i przebiegłym najpowolniej są posłuszni
ci, których duch osłabł i załamał się w niewoli namiętno
ści, przeto znaleźli się w masonerii tacy, którzy wystąpili
z propozycją, iż należy system ow o dążyć do tego, aby
najszersze w arstw y przepoić rozwiązłością bez żad
nych ham ulców, gdyż w tedy będą je mieli całkowicie
w swych rękach, jako narzędzie do wykonania swych
najzuchwalszych zamysłów.
W odniesieniu do społeczności rodzinnej, oto do cze
go sprowadza się program naturalistów: Małżeństwo jest
pewnym rodzajem umowy i może być prawnie rozwiąza
ne na żądanie tę umowę zawierających. Władze publicz
ne mają prawo wyrokowania w sprawach małżeńskich.
W wychowaniu dzieci, gdy chodzi o religię, nie należy im
narzucać żadnych określonych poglądów, ani niczego
zalecać. To sprawa każdego z nich, gdy dorosną, wy
brać to, co im się będzie bardziej podobało.
Otóż wolnomularze nie tylko, że całkowicie się zga
dzają z tymi zasadami, ale i od dawna nad tym pracują,
by je wprowadzić w powszechny obyczaj. W wielu kra
jach, i to nawet katolickich, już istnieją ustawy, wedle któ
rych te tylko małżeństwa mają być uważane za ważne,
które zostały zawarte cywilnie. W szeregu krajów dozwo
lone są rozwody, w innych podejmuje się starania, aby
jak najszybciej je wprowadzić. Tak więc do tego
w szystko dąży aby zm ienić samą istotę małżeństwa,
to je s t zamienić je w związek niestały i chwiejny, któ
ry jedynie nam iętność kojarzy i nam iętność rozrywa.
Wolnomularstwo z całą zespoloną energią dąży też
do zagarnięcia w ychowania młodzieży, w tym prze
konaniu, że miękki i w rażliw y w iek będą m ogli kształ
tować według swych poglądów i nagiąć według swej
w oli, i że w ten dogodny dla siebie sposób w ychow a
ją społeczeństwu takich obywateli, ja kich sami mieć
pragną. Dlatego też nie dopuszczają, by słudzy Ko
ścioła brali udział w w ychow aniu i kształceniu m ło
dzieży czy to jako nauczyciele, czy jako opiekunowie
duchowi, i ju ż w w ielu m iejscach dopięli tego, że w y
chowanie m łodzieży znajduje się wyłącznie w rękach
ludzi św ieckich, a w kształtowaniu jej obyczajów nie
w olno nawet wzmiankować o największych i naj
świętszych pow innościach, które łączą człowieka
z Bogiem.
Przystąpmy teraz do przedstawienia ich poglądów w
zakresie spraw politycznych. Oto jakie są w tej materii
zasady naturalistów:
Wszyscy ludzie podlegają jednym i tym samym pra
wom. Wszyscy ze wszystkich punktów widzenia są rów
nego stanu. Każdy człowiek jest z natury wolny, nikt nie
ma prawa rozkazywać komukolwiek; żądać zaś, aby lu
dzie poddawali się jakiejkolwiek władzy, która nie od nich
samych pochodzi, jest despotyzmem. Wszystko się opie
ra na wolnym ludzie, władzę można sprawować tylko
z nakazu lub przyzwolenia ludu, tak jednak, że gdy się
odmieni wola ludu, wolno piastuna władzy strącić ze sta
nowiska także wbrew jego woli. Źródłem wszelkich
praw i obowiązków obyw atelskich je st lud lub władza
państwowa, ale tylko wtedy, je śli ustanowiona zosta
ła według nowych zasad. Poza tym państwo ma być
bezwyznaniowe. Istnieją różne wyznania religijne, lecz
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nie ma żadnej racji, ażeby któremuś z nich dawać pierw
szeństwo przed innymi; wszystkie mają zajmować takie
samo miejsce.
Masoneria toruje drogę kom unizm owi
Że wolnomularzom całkowicie odpowiadają te doktry
ny, że na ten wzór i podobieństwo zamierzają urządzić
społeczeństwa, jest to zbyt oczywiste, by tego dowodzić.
Od dawna już pracują nad zrealizowaniem tych doktryn,
angażując w tym celu wszystkie swe siły i wszystkie
środki. W ten zaś sposób torują drogę innym, jeszcze
zuchwalszym sekciarzom, czekającym w pogotowiu, by
z tych błędnych zasad wyciągnąć o wiele bardziej krań
cowe wnioski, mianowicie uspołecznienie wszelkiej wła
sności i zniesienie wszelkich różnic społecznych i mająt
kowych.
Główne dążenia masonerii
Czym więc są i jaką drogę obierają wolnomularze,
dostatecznie pokazuje się z tego, cośmy pokrótce przed
stawili. Główne ich dogmaty tak całkowicie i tak oczywi
ście uchybiają rozumowi, że nie można sobie wyobrazić
czegoś bardziej przewrotnego.
Istotnie, chcieć zniszczyć religię i Kościół, które sam
Bóg założył i którymi aż do skończenia świata opiekować
się obiecał, po to, by po osiem nastu stuleciach przy
w rócić na nowo obyczaje i instytucje pogańskie, to
szczyt szaleństwa i najzuchwalszej bezbożności. Lecz
nie mniej straszne jest i nie do zniesienia, że się ze
wzgardą odrzuca dobrodziejstwa miłościwie wysłużone
przez Jezusa Chrystusa nie tylko dla poszczególnych lu
dzi, lecz także dla ludzi zespolonych w rodzinach i naro
dach, dobrodziejstwa, którym sami nawet wrogowie
przyznają wartość nieocenioną. W tych szalonych
i godnych napiętnowania zamiarach widoczna je s t ta
sama nieubłagana nienawiść i żądza odwetu, jaką
Szatan pała przeciw Jezusowi Chrystusowi.
Również i druga namiętna dążność wolnomularzy,
zmierzająca do zniszczenia fundamentów prawości
i przyzwoitości i do popierania tych, którzy chcieliby, aby
tak jak zwierzętom wolno im było robić wszystko, na co
im przyjdzie ochota - to nie jest nic innego, jak okrywa
nie rodzaju ludzkiego hańbą i sromotą i pchanie go do
ruiny. To zło jeszcze urasta na skutek zagrożeń, jakie
zawisły nad życiem rodzinnym i nad społeczeństwami.
Jak to przedstawiliśmy gdzie indziej, wszystkie narody,
wszystkie wieki uznają małżeństwo za rzecz świętą
i związaną z religią, a prawo Boże zatroszczyło się o to,
żeby związki małżeńskie były nierozerwalne. Lecz je śli
staną się one czymś li tylko świeckim , je śli w olno
będzie rozrywać je, rodzina stanie się łupem zamętu
i rozpadu, kobiety zostaną odarte ze swej godności,
a potom stwo będzie niepewne swych praw i bezpie
czeństwa.
Ignorować całkowicie religię w sferze publicznej
i w układaniu i prowadzeniu spraw państwowych, pomi
jać zupełnie Boga, jak gdyby Go wcale nie było, jest ta
kim zuchwalstwem, jakie u pogan nawet niesłychaną by
ło rzeczą, bo także oni w sercach swych tak głęboko
mieli wpojoną nie tylko wiarę w bogów, ale i potrzebę re-
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ligii, że ich zdaniem łatwiej można by znaleźć miasto bez
fundamentów, aniżeli bez Boga. W rzeczy samej ludzka
społeczność, do której z natury jesteśmy przeznaczeni,
jest dziełem samego Boga i od Niego też, jako ze swego
źródła, wypływa cała siła i trwałość nieprzeliczonych
dóbr, jakimi jest ubogacona. Jak przeto sam głos natury
wzywa nas, poszczególnych ludzi, abyśmy pobożnie
i święcie czcili Boga, ponieważ i samo życie, i wszelkie
dobra życiu towarzyszące od Boga otrzymaliśmy, po
dobnie - z tego samego powodu - powinny to czynić na
rody i państwa.
I dlatego jasną jest rzeczą, że ci, którzy społeczeń
stwo chcieliby mieć zwolnione od wszelkich powinności
religijnych, postępują nie tylko niesprawiedliwie, lecz tak
że nierozumnie i wprost głupio.
Ponieważ ludzie - z woli Bożej - rodzą się do życia
w społeczeństwie i ponieważ władza kierownicza tak ko
niecznym jest spoiwem społecznego bytu, że gdyby ją
usunąć, społeczeństwo wkrótce musiałoby się roz
chwiać, stąd konieczny wniosek, że autorytet władzy
ustanowił ten sam Bóg, który jest Stwórcą społeczeń
stwa. Z czego wynika, że kto sprawuje władzę, bez
względu na to, kim on jest, sługą jest Boga. I dlatego,
zgodnie z celem i istotą ludzkiego społeczeństwa, należy
prawowitej władzy, gdy słuszne wydaje zarządzenia, tak
być posłusznym, jak samemu Bogu, Rządcy całego
świata. Zdanie zaś, jakoby od woli ludu zależało odmó
wić posłuszeństwa, gdy mu się tak spodoba, jest wprost
sprzeczne z prawdą.
A bsolutna równość, proklam owana przez
|kom unistów i wolnom ularzy, je st sprzeczna z naturą
Podobnie nikt nie wątpi, że wszyscy ludzie równi są
pomiędzy sobą, gdyż wspólne mają pochodzenie i takiej
samej są natury, wszyscy też powinni osiągnąć taki sam
cel ostateczny i mają takie same wypływające stąd pra
wa i obowiązki. Ale skoro nie wszyscy są obdarzeni rów
nymi uzdolnieniami i skoro róż ni ą si ę mi ędzy sob ą si łą
umysłu lub tężyzną ciała, skoro zachodzą między nimi
tysiączne różnice obyczajów, upodobań, charakterów,
przeto nic się tak nie sprzeciwia rozumowi, jak zamiar
sprowadzenia wszystkich do jednej miary i zaprowadze
nia jakiejś ścisłej równości w instytucjach życia społecz
nego. Gdyż jak doskonała budowa ciała ludzkiego po
wstaje z połączenia i zespolenia poszczególnych człon
ków, które nie mają tego samego kształtu ani tych sa
mych funkcji, ale których celowe skojarzenie i harmonij
ne współdziałanie daje całemu organizmowi piękno, siłę
i niezbędną sprawność, tak samo w społeczeństwie
ludzkim znajduje się nieskończona różnorodność niepo
dobnych do siebie części. Gdyby wszystkie były jedna
kowe i gdyby każda dowolnie mogła działać na swój
sposób, nie byłoby niczego bardziej ułomnego, niż takie
społeczeństwo. Jeśli natomiast wszystkie według mądrej
hierarchii godności, wykształcenia i umiejętności praco
wać będą dla wspólnego dobra, ujrzymy wtedy obraz
społeczeństwa dobrze i zgodnie z naturą urządzonego.
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W spólnota celów m asonerii i kom unistów
Szkodliwe błędy, o których mówimy, zagrażają pań
stwom ogromnymi niebezpieczeństwami. Jeśli się bo
wiem usunie bojaźń Bożą i poszanowanie dla praw na
danych przez Boga, jeśli upadnie autorytet władz, jeśli
się da wolną drogę i zachęci do szaleństwa rewolucji, je
śli się wyzwoli namiętności tłumu bez żadnego hamulca
prócz kary, siłą rzeczy dojdzie się do zupełnego przewro
tu i do obalenia wszystkich instytucji. A taki przewrót i ta
kie zrujnowanie wszystkiego jest bezspornym, wyraźnym
celem, do którego zmierzają organizacje komunistyczne
i socjalistyczne, sekta zaś wolnomularska niech się nie
wypiera wspólnictwa z nimi, skoro silnie popiera ich pla
ny i na płaszczyźnie zasad jest całkowicie z nimi zgodna.
Jeżeli te zasady nie powodują natychmiast i wszędzie
swych skutków ostatecznych, to nie należy tego przypi
sywać ani doktrynie, ani woli samych masonów, ale
przede wszystkim boskiej potędze religii, która wygasnąć
nie może, a następnie zdrowszej części narodów, lu
dziom, którzy nie chcą podporządkować się jarzmu taj
nych stowarzyszeń i walczą odważnie przeciw ich sza
leńczym zamysłom.
Podstępy, kłamstwa i oszczerstwa masońskie
Oby wszyscy, osądzając drzewo po jego owocach,
umieli rozpoznać zaród i początek zła, jakie nas przytła
cza, i niebezpieczeństwa, które nam grożą! Mamy do
czynienia z przeciwnikiem podstępnym i przebiegłym,
który potrafi schlebiać i ludom, i władcom, ujął też sobie
i jednych, i drugich gładkością swych maksym. Udając
przyjaciół, wkradli się oni w ich łaski, by mieć w nich po
tężnych sprzymierzeńców i popleczników w zwalczaniu
religii katolickiej. Aby zaś dodać im bodźca, uporczywie
obrzucają Kościół oszczerstwami, że mianowicie jest
zawistny o ich władzę i że podważa ich prawa. W rezul
tacie swych chytrych zabiegów nabrali pewności siebie
i zuchwałej śmiałości, zaczęli też odgrywać ważną rolę
w rządach. Równocześnie zawsze są gotowi podkopy
wać fundamenty państw, atakować władców, wypowia
dać im walkę i oskarżać, a nawet ich wypędzać, gdy zda
ją się używać swej władzy inaczej, niż tego wymaga sek
ta masońska.
Podobnymi metodami schlebiania wywiedli w pole
społeczeństwa. Wciąż mają na ustach hasła wolności
i powszechnego dobrobytu. Wmówili w lud, że tylko Ko
ściół i tylko władcy nie dopuszczają do wyrwania się mas
z niesprawiedliwej niewoli i nędzy, a wzniecając w nim
żądzę zmian, rzucili go do ataku na obie władze: ko
ścielną i świecką. Pomimo wszystko rzeczywiste ich
osiągnięcia pozostają wciąż poniżej ich pragnień. Lud
natomiast, przygnieciony wzrastającym uciskiem i biedą
został jeszcze pozbawiony oparcia, jakie łatwo i obficie
mógłby otrzymywać gdyby problemy społeczne po
chrześcijańsku były rozwiązywane. Tak oto ktokolwiek
postępuje wbrew porządkowi ustanowionemu przez Bo
ską Opatrzność, ten za swoją pychę otrzymuje karę, iż
z niedolą i nędzą musi zmagać się tam, gdzie w swej py
sze pomyślności i obfitości się spodziewał.
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K ościół dąży jedynie do pełnienia dobra
Jeśli chodzi o Kościół, który nakazuje ludziom, aby
głównie i ponad wszystko posłuszni byli Bogu, najwyż
szemu Władcy wszechświata, oszczerstwem byłoby za
rzucać mu, iż jest zazdrosny o władzę świecką i że pra
gnąłby przywłaszczyć sobie jej uprawnienia. Przeciwnie,
pod sankcją sumienia nakazuje on oddawać władzy
świeckiej to, co się jej należy. Skoro zaś władza ducho
wa Kościoła pochodzi od samego Boga, podnosi to
znacznie dostojeństwo władzy świeckiej i ułatwia jej
zjednanie sobie posłuszeństwa i przychylności obywateli.
Jako miłośnik pokoju i czynnik zgody, wszystkich ludzi
obejmuje swą macierzyńską miłością. Mając na wzglę
dzie jedynie dobro ludzi, przypomina, że trzeba sprawie
dliwość łączyć z miłosierdziem, sprawowanie władzy ze
słusznością, prawa z umiarkowaniem, że nie wolno na
ruszać czyichkolwiek praw, że trzeba zabiegać o zacho
wanie porządku i spokoju publicznego oraz, na wszelki
możliwy sposób, przychodzić z pomocą ludzkiej niedoli,
zarówno prywatnie, jak i poprzez dobroczynność pu
bliczną. Użyjemy tu słów św. Augustyna: „Wierzą oni lub
w innych wmówić pragną, że nauka chrześcijańska nie
sprzyja dobru państwa, ponieważ chcą oprzeć państwo
nie na prawości i cnocie, lecz na bezkarności występ
ków”. Biorąc to wszystko pod uwagę, bardziej odpowia
dałoby mądrości politycznej i prawdziwemu dobru społe
czeństwa, gdyby i władcy, i obywatele nie łączyli się
z masonami dla obalenia Kościoła, lecz w łączności
z Kościołem odpierali zakusy masonerii.
Zarządzenia papieża Leona XIII
Jakikolwiek będzie obrót rzeczy, Naszym jest obo
wiązkiem, Czcigodni Bracia, w obliczu tak wielkiego
i zbyt już rozpanoszonego zła, obmyśleć odpowiednie
środki zaradcze. Ponieważ zaś niezłomną i najpewniej
szą nadzieję zaradzenia złu upatrujemy w sile Boskiej re
ligii, którą wolnomularze tym więcej nienawidzą, im bar
dziej jej się boją, przeto sądzimy, iż przede wszystkim tej
zbawczej potęgi religii należy użyć przeciw wspólnemu
wrogowi.
Cokolwiek przeto Biskupi Rzymu, Poprzednicy Nasi,
postanowili celem udaremnienia zamiarów sekty masoń
skiej, cokolwiek rozporządzili, aby wiernych odstręczyć
od podobnych stowarzyszeń lub z nich wycofać, wszyst
ko to w ogóle i w szczegółach uznajemy za prawomocne
i władzą Naszą apostolską potwierdzamy. Polegając zaś
najbardziej na dobrej woli chrześcijan, błagamy i zakli
namy każdego z nich na zbawienie duszy, aby uważał
sobie za obowiązek religijny ani na włos nie odstępować
od tego, co pod tym względem rozporządziła Stolica
Apostolska.
Was zaś, Czcigodni Bracia, prosimy i przynaglamy,
abyście współdziałając z Nami, gorliwie się starali wyko
rzenić tę zarazę, która zdradliwie krąży w żyłach chrze
ścijańskich narodów. Waszą jest powinnością dbać
o chwałę Boga, o zbawienie bliźnich, a ponieważ one
znalazły się w ogniu walki, nie zabraknie Wam na pewno
ani odwagi, ani męstwa. Będzie sprawą Waszej roztrop
ności obmyślić sposoby najbardziej stosowne, aby to, co
zawadza i przeszkadza, przezwyciężyć.
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Ponieważ jednak autorytet Naszego Urzędu zobo
wiązuje Nas, byśmy i My wskazali Wam jakąś linię po
stępowania uznaną przez Nas za najlepszą, oto, co po
stanówcie:
Po pierwsze: Zrywajcie z wolnomularstwa maskę,
ukazujcie je takim, jakim jest. I w przemówieniach, i w li
stach pasterskich temu zagadnieniu poświęconych pou
czajcie lud, uświadamiajcie go, jakie podstępy stosują te
sekty, aby zwodzić ludzi i wciągać ich w swoje szeregi,
ukazujcie im przewrotność ich nauk i szpetotę postęp
ków. Przypominajcie, że na mocy orzeczeń wielokrotnie
wydanych przez Naszych Poprzedników żaden katolik,
jeżeli ceni sobie wiarę katolicką i swoje zbawienie tak jak
powinien, nie może pod żadnym pretekstem wstąpić do
sekty wolnomularzy. Niech nikt nie da się wprowadzić
w błąd rzekomą ich przyzwoitością. Niektórym osobom
może się rzeczywiście wydawać, że w zamiarach wolnomularzy nie ma nic otwarcie przeciwnego świętości re
ligii i dobrym obyczajom. Pomimo to, ponieważ funda
mentalna zasada i racja istnienia tej sekty całkowicie są
występne, nie może być dozwolone przyłączanie się do
niej ani popieranie jej w jakikolwiek sposób.
Po wtóre: Przez ustawiczne pouczanie i zachęcanie
należy doprowadzić wiernych do gruntownego zapozna
wania się z przykazaniami religii, w związku z czym bar
dzo radzimy, aby w pismach i stosownych naukach wy
kładano te zasady spraw najświętszych, w których za
wiera się filozofia chrześcijańska, a to w tym celu, by
umysły ludzkie, zdrową karmione nauką były zabezpie
czone przeciw wielorakim postaciom błędów i rozmaitym
pokusom do grzechu, zwłaszcza przy obecnej wolności
słowa i coraz silniejszym pędzie do wykształcenia.
Wielkie to zaiste zadanie! Chętnych przecież towa
rzyszy i pomocników w tej pracy mieć będziecie zwłasz
cza w duchowieństwie, jeśli za Waszym staraniem bę
dzie ono urobione w karności życia i odpowiednio wy
kształcone. Tak szlachetna i tak ważna sprawa wymaga
także pomocy ze strony ludzi świeckich, przywiązanie do
religii i ojczyzny łączących z nieskazitelnością życia i od
powiednim wykształceniem. Połączywszy we wspólnym
dziele siły obydwu stanów, starajcie się, Czcigodni Bra
cia, o to, by ludzie gruntownie Kościół poznali i pokocha
li, o ile bowiem lepiej znać i goręcej kochać będą Ko
ściół, o tyle bardziej stronić będą od brzydoty tajnych
stowarzyszeń.
Dlatego nie bez przyczyny korzystamy z tej dogodnej
sposobności, aby powtórzyć, co gdzie indziej już przed
łożyliśmy, że jak najusilniej należy polecać i rozszerzać
Trzeci Zakon św. Franciszka z Asyżu, którego ustawy,
powodowani roztropnością, niedawno złagodziliśmy. Ce
lem bowiem tego zakonu, w myśl założyciela, jest powo
ływać wiernych do naśladowania Jezusa Chrystusa, do
miłości Kościoła, do uprawiania wszystkich cnót chrze
ścijańskich; dlatego też wielki może mieć wpływ na opa
nowanie zarazy tajnych związków. Niech więc wciąż się
rozrasta to święte bractwo, po którym, wśród wielu in
nych, tego wspaniałego możemy spodziewać się skutku,
że ludzie zwrócą się znów do wolności, braterstwa i rów
ności wobec prawa - nie takich, o jakich nierozumnie
fantazjują wolnomularze, lecz jakie przyniósł rodzajowi
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ludzkiemu Jezus Chrystus i jakie naśladował św. Franci
szek. Mówimy tu o wolności dzieci Bożych, wyzwalającej
nas z jarzma szatana i namiętności, tych najgorszych ty
ranów człowieka; o braterstwie; którego początek jest
w Bogu, wspólnym Stwórcy i Ojcu wszystkich ludzi;
0 równości, która oparta na sprawiedliwości i miłości, nie
usuwa wszystkich różnic między ludźmi, lecz z różno
rodności sposobów życia, obowiązków i zatrudnień two
rzy zgodną i harmonijną całość, która ze swej natury słu
ży pożytkowi i podnosi godność społeczeństwa.
Na trzecim miejscu wymieniamy sprawę, mądrze
kiedyś przez przodków rozwiązaną, a z biegiem czasu
zaniedbaną, która dziś może służyć za wzór i model
czegoś w tym rodzaju. Mamy na myśli szkoły czyli cechy
rzemieślników, przeznaczone do zabezpieczenia ich
spraw majątkowych i dobrych obyczajów w sposób
zgodny z religią. Jeśli przodkowie nasi przez długą prak
tykę i doświadczenie przekonali się o użyteczności tych
organizacji, to uzna je pewnie w dwójnasób i nasz wiek,
ponieważ są najodpowiedniejsze do złamania wpływu
sekciarstwa. Ci, co pracą własnych rąk bronią się przed
niedostatkiem, jak z jednej strony z powodu swego poło
żenia najbardziej zasługują na miłość i podtrzymanie, tak
z drugiej najbardziej są wystawieni na pokuszenie ze
strony ludzi posługujących się kłamstwem i podstępem.
Dlatego należy wspierać ich z jak największą życzliwo
ścią i zachęcać do stowarzyszeń dobrych, aby ich nie
wciągnięto do występnych. Pragniemy przeto usilnie, aby
te zakłady pod opieką biskupów, stosownie do warunków
naszego czasu, dla dobra ludu wszędzie były wznawia
ne. Wielce Nas cieszy, że w wielu miejscach zorganizo
wano już podobne stowarzyszenia i patronaty, których
wspólnym zadaniem jest wspomagać uczciwą klasę pro
letariuszy, otaczać opieką i pomocą ich dzieci i rodziny,
jako też krzewić między nimi znajomość wiary i prawość
obyczajów.
Nie możemy tu pominąć milczeniem znakomitego
1wzorcowego w tej dziedzinie Towarzystwa św. Wincen
tego a Paulo, które wspaniale się zasłużyło wobec uboż
szych klas ludności. Wszystkim są znane jego działal
ność i jego cele. Całe się na to poświęca, aby nieść po
moc biednym i nieszczęśliwym, i to z podziwu godną za
radnością i skromnością, która im mniej pragnie być wi
dziana, tym lepiej służy sprawie miłości chrześcijańskiej,
tym jest skuteczniejsza w ratowaniu ludzkiej niedoli.
Wreszcie po czwarte: Aby tym łatwiej osiągnąć to,
czego pragniemy, polecamy usilnie Waszej opiece
i czujności młodzież, tę nadzieję społeczeństwa ludzkie
go. Jej wychowanie miejcie sobie za jedno z najważniej
szych zadań Waszego duszpasterzowania. I nie sądźcie,
abyście kiedykolwiek dość uczynić mogli w czuwaniu
nad tym, aby młodzież odwodzić od takich szkół i nau
czycieli, w których można się obawiać ujemnych wpły
wów tej sekty. Rodzice, nauczyciele religii, duszpasterze
przy wykładaniu nauki wiary niechaj zgodnie z Waszymi
wskazaniami ostrzegają w odpowiedni sposób dzieci
i wychowanków o występnej naturze takich stowarzy
szeń; niech zawczasu uczą ich unikać różnorodnych
chytrych podstępów, którymi zwykli posługiwać się ma
soni dla łowienia w swoje sieci. Nadto ci, którzy przygo
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towują dzieci do sakramentów świętych, dobrze postą
pią, skłaniając każde z nich do zobowiązania się, iż bez
wiedzy rodziców albo bez porady swego duszpasterza
lub spowiednika nigdy nie dadzą się wciągnąć do żad
nego takiego stowarzyszenia.
Z tym wszystkim dobrze wiemy, że wspólne nasze
wysiłki bynajmniej nie wystarczą, ażeby z roli Bożej wy
plenić zgubny posiew, jeżeli Niebieski Pan winnicy w dą
żeniach naszych nas nie wesprze. O tę więc łaskę i po
moc Jego modlić się trzeba tak usilnie i gorąco, jak wy
pada w obliczu tak groźnego niebezpieczeństwa i tak
ogromnej potrzeby.
Zuchwale głowę podnosi i chełpi się swoim powo
dzeniem organizacja wolnomularska i zda się, że nie zna
już granic w swej zarozumiałości. Wszyscy jej adepci,
połączeni z sobą niegodziwym przymierzem i tajemną
wspólnością zamiarów, wzajemnie się wspierają i jedni
drugich ośmielają do występnej i zuchwałej działalności.
Tak silna agresja równie silnego wymaga oporu; trzeba,
aby wszyscy ludzie prawi zjednoczyli się w jednym ol
brzymim stowarzyszeniu czynu i modlitwy. Prosimy więc
ich, aby wszyscy zgodnie, w zwartych szeregach, stanęli
niewzruszeni przeciw agresywnej potędze masonerii.
Równocześnie zaś, wznosząc ręce do Boga, niech bła
gają gorąco i ze łzami, aby wiara chrześcijańska rozkwi
tała i umacniała się, aby Kościół cieszył się niezbędną
wolnością, aby zarażeni powrócili do zdrowia, aby
wreszcie błędy ustąpiły miejsca prawdzie, a występki cnocie.
Wspomożycielką i pośredniczką niech nam będzie
Maryja Panna, Matka Boża, która jak od samego poczę
cia swego pokonała szatana, tak i teraz niech raczy po
gromić niegodziwe sekty, w których widzialnie odżył har
dy bunt szatana wraz z nieposkromioną jego perfidią
i obłudą.
Błagajmy księcia zastępów niebieskich, pogromcę
piekielnych nieprzyjaciół, Michała Archanioła, również
św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy, który jest
w niebie przemożnym Patronem Kościoła; świętych Pio
tra i Pawła, wielkich Apostołów, niezwyciężonych krzewi
cieli i obrońców chrześcijaństwa. Ufamy, że za ich wsta
wieniem się i przy wytrwałej, wspólnej nas wszystkich
modlitwie Pan Bóg rodzajowi ludzkiemu, zagrożonemu
tak wielkim niebezpieczeństwem, raczy łaskawie przyjść
ze skuteczną pomocą.
Jako rękojmi niebieskich darów i w dowód Naszej mi
łości udzielamy w Panu Wam, Czcigodni Bracia, ducho
wieństwu i całemu ludowi Waszej trosce powierzonemu
Apostolskiego Błogosławieństwa.

http://www .nonpossum us.pl/encykliki/Leon_XIII
[24.04.2012]
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■ Ojciec Święty Jan Paweł II

W TROSCE O WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY
Przesłanie Ojca Świętego do uczestników sesji plenarnej
Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego (2005)
W dniach od 31 stycznia do 2 lutego odbywała się w W atykanie sesja plenarna Kongregacji ds. W ychowania Katolickiego (Se
minariów i Instytucji Naukowych). Obrady, w których uczestniczyło ok. 30 osób (m.in. kard. Franciszek Macharski i abp Józef Ży
ciński), dotyczyły sem inariów duchownych, wydziałów kościelnych i uniwersytetów katolickich, szkół oraz powołań. Do tej tematyki
nawiązał również Ojciec Święty w przesłaniu skierowanym do prefekta tej dykasterii, kard. Zenona Grocholewskiego.

sprawdzić, czy są zdolni do życia w celibacie, tak aby
przed udzieleniem święceń zyskać moralną pewność co
do ich dojrzałości emocjonalnej i seksualnej.
3. Wasza sesja plenarna zajmuje się również kwe
stiami związanymi z wydziałami kościelnymi i uniwersy
tetami katolickimi, które stanowią bogate dziedzictwo
Kościoła. W czasie «wielkiej wiosny chrześcijaństwa®,
jaką przygotowuje Bóg (por. Redemptoris missio, 86),
muszą one wyróżniać się wysokim poziomem nauczania
i badań naukowych, tak aby mogły prowadzić partnerski
dialog z innymi wydziałami i uniwersytetami.
Ze względu na szybki rozwój dzisiejszej nauki i tech
niki instytucje te są zobowiązane do nieustannej odnowy,
przy czym muszą oceniać «zdobycze nauki i techniki
z punktu widzenia integralnego dobra osoby ludzkiej»
(Ex corde Ecclesiae, 7). W takiej perspektywie niewąt
pliwie przydatny jest dialog międzydyscyplinarny. Owoc
na okazuje się w szczególności konfrontacja z «filozofią
0 zasięgu prawdziwie metafizycznym® (por. Fides et ratio, 83) i z samą teologią.

Czcigodny Brat
Kard. Zenon Grocholewski
Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

1. Z radością zwracam się z serdecznym pozdrowie
niem do księdza kardynała, do czcigodnych współbraci
w biskupstwie i kapłaństwie, jak również do wszystkich
członków tej dykasterii, którzy zebrali się z okazji sesji
plenarnej. Życzę, aby obrady, które prowadzicie w tych
dniach, poświęcone wybranym zagadnieniom dotyczą
cym seminariów, wydziałów kościelnych i uniwersytetów
katolickich, w pełni się powiodły.
2. Szczególną uwagę poświęcacie programowi edu
kacji w seminariach, uwzględniającemu zasadniczą
komplementarność czterech aspektów formacji: ludzkiej,
intelektualnej, duchowej i duszpasterskiej (por. Pastores
dabo vobis, 43-59).
Z uwagi na aktualne przemiany społeczne i kulturowe
może niekiedy być wskazane, aby osoby zajmujące się
wychowaniem korzystały z pomocy kompetentnych eks
pertów, by ułatwić seminarzystom pełniejsze zrozumie
nie wymogów kapłaństwa i uznanie celibatu za dar miło
ści składany Panu i braciom. Już w momencie przyjmo
wania młodych ludzi do seminarium należy uważnie
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4. Innym interesującym tematem waszych prac jest
wychowanie chrześcijańskie w instytucjach szkolnych.
Przed czterdziestu laty soborowa Deklaracja Gravissimum educationis sformułowała w związku z tym pewne
zasady, nad którymi następnie dalej pracowała Kongre
gacja ds. Wychowania Katolickiego.
W obliczu globalizacji i zmieniających się relacji mię
dzy narodami i kulturami Kościół uświadamia sobie, jak
pilne jest polecenie, by głosić Ewangelię, i zamierza wy
pełniać je z nowym zapałem misyjnym. Dlatego też wy
chowanie katolickie jawi się coraz bardziej jako owoc mi
sji, która musi być «wspólnie podejmowana® przez ka
płanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich. W tej
perspektywie należy rozpatrywać posługę kościelną, jaką
pełnią nauczyciele religii katolickiej w szkole. Ich nau
czanie przyczynia się do integralnego rozwoju uczniów
1 do poznawania drugiego człowieka w duchu wzajem
nego szacunku. Toteż gorąco ufamy, że nauczanie religii
będzie wszędzie uznawane i znajdzie należyte miejsce
w programie wychowawczym instytucji szkolnych.
5. Chciałbym na koniec wspomnieć o skutecznej
działalności powołaniowej, którą prowadzi Papieskie
Dzieło ds. Powołań Kapłańskich, powstałe z inicjatywy
mojego czcigodnego poprzednika Piusa XII. Zajmuje się
ono przede wszystkim organizowaniem Światowego
Dnia Modlitw o Powołania — dorocznego wydarzenia,
któremu towarzyszą inicjatywy i przedsięwzięcia duszpa
sterstwa powołaniowego we wszystkich diecezjach.
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Wyrażając szczerą wdzięczność tej zasłużonej i po
żytecznej instytucji, pragnę dodać otuchy tym, którzy po
święcają czas i trud rozwijaniu struktur duszpasterstwa
powołaniowego we wspólnocie Kościoła. Bardzo sto
sowna wydaje mi się również inicjatywa duchowa, jaka
została podjęta w Roku Eucharystii, a mianowicie, by
stworzyć — poprzez ciągłą, podzieloną na zmiany modli
twę na wszystkich kontynentach — sztafetę modlitewną,
która połączy między sobą wspólnoty chrześcijańskie ca
łego świata.

uznanie dla wszelkich inicjatyw podejmowanych w ra
mach tej «sieci» modlitwy o powołania, ufając, że obej
mie ona cały świat. Niech Maryja, «Niewiasta Eucharystii», czuwa nad tymi, którzy poświęcają swe siły dusz
pasterstwu powołaniowemu.

6. Przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że Eucha
rystia jest źródłem i pokarmem każdego powołania ka
płańskiego i zakonnego. Dlatego pragnę wyrazić moje

http://www.opoka.org.pl

Wam wszystkim oraz waszym bliskim z serca udzie
lam Błogosławieństwa Apostolskiego.
Watykan, 1 lutego 2005 r.

[24.04.2012]
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■ Ojciec Święty Jan Paweł II

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO Z OKAZJI XX ŚWIATOWEGO
DNIA MŁODZIEŻY, KTÓRY OBCHODZONY BĘDZIE W KOLONII (NIEMCY)
W DNIACH 11-21 SIERPNIA 2005 ROKU
„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
Droga Młodzieży!
1. W tym roku obchodziliśmy XIX Światowy Dzień
Młodzieży, rozważając pragnienie wyrażone przez nie
których Greków, przybyłych do Jerozolimy na święto
Paschy: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12,21). I oto teraz
jesteśmy w drodze do Kolonii, gdzie w sierpniu 2005 ro
ku odbędzie się XX Światowy Dzień Młodzieży.
„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2): taki jest temat
najbliższego światowego spotkania młodych. To temat,
który pozwala młodym wszystkich kontynentów duchowo
przebyć drogę Mędrców, których relikwie - według po
bożnej tradycji - czczone są właśnie w tym mieście oraz
tak jak oni spotkać Mesjasza wszystkich narodów.
W istocie, światło Chrystusa rozjaśniało już umysły
i serca Mędrców. „Ruszyli w drogę” (Mt 2,9) - opisuje
ewangelista - z odwagą udając się na nieznane drogi
i podejmując długą i niełatwą podróż. Nie wahali się po
zostawienia wszystkiego, aby pójść za przewodem
gwiazdy, którą zobaczyli na Wschodzie (por. Mt 2,1).
Naśladując Mędrców, również wy, drodzy młodzi, przy
gotujcie się, aby ze wszystkich stron świata odbyć „po
dróż” do Kolonii. Ważne jest nie tylko, abyście zatrosz
czyli się o organizację praktyczną Światowego Dnia Mło
dzieży lecz, abyście zadbali w pierwszym rzędzie
o przygotowanie duchowe, w klimacie wiary i słuchania
Słowa Bożego.
2. „A oto gwiazda ... szła przed nimi, aż przyszła i z a 
trzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię” (Mt 2,9).
Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwoli się posłusznie
prowadzić gwieździe. Co więcej, „gdy ujrzeli gwiazdę,
bardzo się uradowali" (Mt 2,10). To ważne, najdrożsi, by
nauczyć się obserwować znaki, przez które Bóg nas
wzywa i nami kieruje. Kiedy jesteśmy świadomi, że to On
nas prowadzi, wówczas serce doświadcza autentycznej
głębokiej radości, której towarzyszy żywe pragnienie
spotkania Go oraz stały wysiłek, by posłusznie Go na
śladować.
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„Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
M aryją” (Mt 2,11). Na pierwszy rzut oka nic nadzwyczaj

nego. A jednak to Dziecię jest inne od pozostałych: jest
to Jednorodzony Syn Boży, który ogołocił się ze swej
chwały (por. Flp 2,7) i zstąpił na ziemię, aby umrzeć na
krzyżu. Wszedł pośród nas i stał się ubogim, aby przyob
lec nas Bożą chwałą, której w pełni doświadczymy
w niebie, naszej błogosławionej ojczyźnie.
Któż mógłby wynaleźć większy znak miłości? Pozo
stańmy pełni zachwytu przed tajemnicą Boga, który uni
żył samego siebie, aby stać się człowiekiem aż do odda
nia się za nas na krzyżu (por. Flp 2,6-8). W swoim ubó
stwie przyszedł, aby przynieść zbawienie grzesznikom;
Ten, o którym św. Paweł mówi, że „będąc bogaty, dla
was stał się ubogim, by was ubóstwem swoim ubogacić ”
(2 Kor 8,9). W jak sposób wyrazić wdzięczność Bogu za
tak zadośćczyniącą dobroć?
3.
Mędrcy spotykają Jezusa w Beth-echem , co ozna
cza „dom chleba”. W ubogiej betlejemskiej grocie leży na
słomie „ziarno pszeniczne”, które umierając przyniesie
„plon obfity” (J 12,24). Mówiąc o sobie samym i o swej
zbawczej misji, w czasie swojego życia publicznego, Je
zus będzie posługiwał się obrazem chleba. Powie: „Jam
je s t chleb życia ”, „Jam je s t chleb, który z nieba zstąpił”,
„ Chlebem, który Ja dam, je s t moje ciało za życie świata ”
(J 6,35.41.51).
Przemierzając z wiarą drogę Odkupiciela od ubóstwa
żłóbka do opuszczenia na krzyżu, lepiej zrozumiemy ta
jemnicę Jego miłości, która odkupiła ludzkość. Dziecię,
złożone przez Maryję w żłobie, jest BogiemCzłowiekiem, którego zobaczymy przybitego do krzyża.
Ten sam Zbawiciel jest obecny w sakramencie Euchary
stii. W betlejemskiej stajni dał się adorować Maryi, Józe
fowi i pasterzom w ubogiej postaci Nowonarodzonego
Dziecięcia; w konsekrowanej Hostii adorujemy Go obec
nego sakramentalnie w ciele i krwi, duszy i bóstwie, i da
jącego się nam jako pokarm na życie wieczne. Msza
święta staje się więc prawdziwym spotkaniem miłości
z Tym, który samego siebie wydał za nas. Nie ociągajcie
się, drodzy młodzi, odpowiedzieć Mu, kiedy zaprasza
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was „na ucztę Godów Baranka” (Ap 19,9). Słuchajcie
Go, przygotowujcie się należycie i przybliżajcie do Sa
kramentu Ołtarza, zwłaszcza w tym Roku Eucharystycz
nym (październik 2004-2005), który zapragnąłem ogło
sić dla całego Kościoła.
4. „Upadli na twarz i oddali Mu pokłon” (Mt 2,11). Jeśli
w Dziecięciu, jakie Maryja tuli w swych ramionach, Mę
drcy rozpoznają i wielbią Oczekiwanego przez narody
i Zapowiadanego przez proroków, my dzisiaj możemy
czcić Go w Eucharystii i rozpoznawać jako naszego
Stwórcę, jedynego Pana i Zbawiciela.
„Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę” (Mt 2,11). Dary, jakie Mędrcy składają

Mesjaszowi symbolizują prawdziwe uwielbienie. Składa
jąc złoto, podkreślają Jego królewską boskość; kadzi
dłem wyznają, że jest On kapłanem nowego Przymierza;
ofiarując mirrę, oddają cześć prorokowi, który przeleje
swą krew, by pojednać ludzkość z Ojcem.
Drodzy młodzi, wy również ofiarujcie Panu złoto wa
szego istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go
z miłości, odpowiadając wiernie na Jego wołanie; wznie
ście ku Niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy, ku czci
Jego chwały; ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzięczno
ści uczucie ku Niemu, prawdziwemu Człowiekowi, który
umiłował nas aż do śmierci jako złoczyńca na Golgocie.
5. Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu,
przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Bał
wochwalstwo jest ciągłą pokusą człowieka. Niestety są
ludzie, którzy rozwiązania problemów szukają w prakty
kach religijnych niezgodnych z wiarą chrześcijańską.
Jest duży nacisk, by wierzyć w łatwe mity sukcesu i wła
dzy; niebezpieczne jest uleganie mrocznym koncepcjom
sacrum , które przedstawiają Boga jako formę energii ko
smicznej, bądź w inny sposób nie do pogodzenia z nau
ką katolicką.
Drodzy młodzi, nie ulegajcie fałszywym iluzjom i prze
lotnym modom, które nie rzadko pozostawiają tragiczną
pustkę duchową! Odrzućcie pokusę pieniądza, kon
sumpcyjnego życia i podstępnej przemocy, które niekie
dy lansują środki przekazu.
Oddawanie czci prawdziwemu Bogu zakłada auten
tyczny akt sprzeciwu wobec wszelkiej formy bałwo
chwalstwa. Czcijcie Chrystusa: On jest Skałą, na której
możecie zbudować waszą przyszłość i świat bardziej
sprawiedliwy i solidarny. Jezus jest Księciem pokoju,
źródłem przebaczenia i pojednania, które może uczynić
braćmi wszystkich członków rodziny ludzkiej.
6. „Inną drogą udali się do swojej ojczyzny” (Mt 2,12).
Ewangelia uściśla, że Mędrcy, spotkawszy Jezusa, „inną
drogą” wrócili do swego kraju. Taka zmiana trasy może
oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy
spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi czcicielami,
jakich On pragnie (por. J 4,23-24). To pociąga za sobą
naśladowanie Jego sposobu działania, czyniąc z siebie,
jak pisze św. Paweł Apostoł, „ofiarę żywą, świętą, Bogu
przyjemną”. Apostoł dodaje też, by nie przystawać do
mentalności tego świata, ale przemieniać się przez od
nawianie umysłu, „aby umieć rozpoznać, ja k je s t wola
Boża: co je st dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe ”
(por Rz 12,1-2).
Słuchanie Chrystusa i oddawanie Mu czci prowadzi do
dokonywania odważnych wyborów, do podejmowania de
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cyzji niekiedy heroicznych. Jezus jest wymagający, gdyż
pragnie naszego prawdziwego szczęścia. Wzywa niektó
rych do pozostawienia wszystkiego, aby poszli za Nim
w życiu kapłańskim lub konsekrowanym. Kto usłyszy to
wezwanie, niech nie lęka się odpowiedzieć Mu „tak” i
niech wielkodusznie idzie za Nim. Lecz obok tych powołań
do specjalnej konsekracji, jest też powołanie właściwe dla
każdego ochrzczonego: to także jest powołanie do „wiel
kiego formatu” codziennego życia chrześcijańskiego, które
wyraża się w świętości (por. Novo millennio ineunte, 31).
Kiedy spotyka się Chrystusa i przyjmuje się Jego Ewange
lię, życie ulega zmianie i jest się wezwanym do dzielenia
się z innymi swoim doświadczeniem.
Tak wielu nam współczesnych nie zna jeszcze miło
ści Bożej lub pragnie wypełnić swoje serce bezwarto
ściowymi namiastkami. Koniecznym staje się przeto, by
stawać się świadkami kontemplacyjnej miłości w Chry
stusie. Zaproszenie do uczestnictwa w Światowym Dniu
Młodzieży dotyczy również was, drodzy przyjaciele, któ
rzy nie jesteście ochrzczeni lub którzy nie odnajdujecie
się w Kościele. Czyż nie jest prawdą, że również wy ma
cie pragnienie Absolutu i jesteście w poszukiwaniu „cze
goś” , co nada znaczenie waszemu życiu? Zwróćcie się
do Chrystusa, a nie będziecie zawiedzeni.
7.
Droga młodzieży, Kościół potrzebuje autentycz
nych świadków dla nowej ewangelizacji: chłopców
i dziewcząt, których życie zostało przemienione przez
spotkanie z Chrystusem; chłopców i dziewcząt zdolnych
przekazać to doświadczenie innym. Kościół potrzebuje
świętych. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko
święci mogą odnowić ludzkość. Wielu nas poprzedziło
na tej drodze ewangelicznego heroizmu; zachęcam was
więc, byście polecali się ich wstawiennictwu. Kiedy spo
tkacie się w Kolonii, nauczycie się poznawać lepiej nie
których z nich, jak św. Bonifacego, apostoła Niemiec,
oraz świętych z Kolonii, a w szczególności św. Urszulę,
św. Alberta Wielkiego, św. Teresę Benedyktę od Krzyża
(Edytę Stein) i bł. Adolfa Kolpinga. Wśród nich chciałbym
szczególnie przywołać św. Alberta i św. Teresę Benedyktę od Krzyża, którzy z taką samą wewnętrzną posta
wą jak Mędrcy, żarliwie poszukiwali prawdy. Oni nie wa
hali się oddać swych zdolności intelektualnych na służbę
wiary, świadcząc w ten sposób, że wiara i rozum są ze
sobą związane i nawzajem się przywołują.
Droga młodzieży, podążająca duchowo do Kolonii,
Papież towarzyszy wam swoją modlitwą. Niech Maryja,
„Niewiasta Eucharystii” i Matka Mądrości, wspiera wasze
kroki, rozjaśnia wasze wybory, niech uczy was kochać
to, co jest prawdziwe, dobre i piękne. Niech zaprowadzi
was wszystkich do swojego Syna, który jako jedyny mo
że zaspokoić najskrytsze pragnienia ludzkiego serca
i umysłu.
Z moim błogosławieństwem!
Jan P aw eł II

Castel Gandolfo, 6 sierpnia 2004

/tłum. Ks. Grzegorz Suchodolski/
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■ Ojciec Święty Benedykt XVI

ŚWIAT POTRZEBUJE RADOŚCI, KTÓRĄ RODZI WIARA
21 VIII 2011 — Msza św. na zakończenie ŚDM na lotnisku Cuatro Vientos

Przed rozpoczęciem Mszy św. Papież powiedział następu
jące słowa:

Droga młodzieży!
Wiele myślałem o was w tych godzinach, kiedy się
nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że mimo niesprzyjającej
pogody udało się wam trochę przespać. Jestem pewien,
że dziś o świcie niejeden raz wznosiliście oczy do nieba,
i nie tylko oczy, ale i serce, i że była to modlitwa. Bóg po
trafi wydobyć dobro ze wszystkiego. Z tą ufnością i wie
dząc, że Pan nigdy nas nie opuszcza, rozpoczynamy
naszą Mszę św., pełni zapału i mocni w wierze.
Podczas Mszy św. Benedykt XVI wygłosił następującą
homilię:

Droga młodzieży!
Celebrując Eucharystię, zbliżamy się do kulminacyj
nego momentu tego Światowego Dnia Młodzieży. Kiedy
patrzę na was, którzy tak licznie przybyliście ze wszyst
kich stron, moje serce napełnia radość, gdy myślę, że
Jezus patrzy na was ze szczególną miłością. Tak, Pan
kocha was i nazywa was swoimi przyjaciółmi (por. J 15,
15). On wychodzi wam naprzeciw i pragnie wam towa
rzyszyć w drodze, by otworzyć wam bramę do pełni ży
cia i dać wam udział w swoim wewnętrznym związku
z Ojcem. My ze swej strony, świadomi, jak wielka jest
Jego miłość, pragniemy z wielkodusznością odpowie
dzieć na to, że nas sobie upodobał, postanawiając, że
podzielimy się również z innymi radością, którą otrzyma
liśmy. Z pewnością jest teraz bardzo wiele osób, które
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pociąga postać Chrystusa i które pragną lepiej Go po
znać. Czują, że On jest odpowiedzią na wiele ich osobi
stych niepokojów. Ale kim On jest naprawdę? Jak to
możliwe, że ktoś, kto żył na ziemi tyle lat temu, może
mieć coś wspólnego dzisiaj ze mną?
W Ewangelii, której wysłuchaliśmy (por. Mt 16, 13
20), opisane były dwa różne sposoby poznawania Chry
stusa. Pierwszy polega na poznaniu zewnętrznym, uwa
runkowanym przez obiegową opinię. Na pytanie Jezusa:
«Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?®, ucznio
wie odpowiadają: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za
Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego
z proroków». Znaczy to, że Chrystus uważany jest za
jeszcze jedną postać religijną, podobną do znanych do
tychczas. Następnie, zwracając się do uczniów wprost,
Jezus pyta: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr od
powiada słowami, które stanowią pierwsze wyznanie
wiary: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Wiara
sięga dalej niż zwykłe dane empiryczne bądź historyczne
i potrafi uchwycić głębię tajemnicy osoby Chrystusa.
Wiara nie jest jednakże owocem wysiłku człowieka, ro
zumowania, ale jest darem Boga: «Błogosławiony jesteś,
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało
i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie». Wywodzi się
ona z inicjatywy Boga, który objawia nam swoje wnętrze
i zachęca do udziału w swoim Boskim życiu.
Wiara daje nie tylko garść informacji co do tożsamo
ści Chrystusa, lecz zakłada osobistą więź z Nim, przy
lgnięcie całej osoby, jej inteligencji, woli i uczuć do Bo
żego objawienia się. I tak pytanie: «A wy za kogo Mnie
uważacie?», w gruncie rzeczy pobudza uczniów do pod
jęcia indywidualnej decyzji odnośnie do Niego. Wiara
i naśladowanie Chrystusa są ściśle powiązane. Zważyw
szy więc, że wiara zakłada naśladowanie Mistrza, musi
ona utrwalać się i wzrastać, stawać się głębsza i dojrzal
sza, w takiej mierze, w jakiej zacieśnia się i umacnia
związek z Jezusem, zażyłość z Nim. Także Piotr i inni
apostołowie musieli iść tą drogą, aż do momentu, kiedy
spotkanie ze zmartwychwstałym Panem otworzyło im
oczy na pełną wiarę.
Droga młodzieży, dzisiaj również Chrystus kieruje do
was to samo pytanie, które zadał apostołom: «A wy za
kogo Mnie uważacie?» Odpowiedzcie Mu wielkodusznie
i śmiało, jak przystoi takiemu młodemu sercu jak wasze.
Powiedzcie Mu: Jezu, wiem, że Ty jesteś Synem Boga,
że oddałeś swoje życie za mnie. Chcę Cię wiernie na
śladować, a Twoje słowo będzie mnie prowadziło. Ty
mnie znasz i kochasz. Ufam Ci i składam w Twoje ręce
całe moje życie. Chcę, żebyś był siłą, która mnie wspie
ra, radością, która nigdy mnie nie opuszcza.
W odpowiedzi na wyznanie Piotra Jezus mówi o Ko
ściele: «Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli
Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół mój». Co to ozna
cza? Jezus buduje Kościół na skale wiary Piotra, który
wyznaje boskość Chrystusa.
Tak, Kościół nie jest zwykłą ludzką instytucją, taką jak
inne, lecz jest ściśle związany z Bogiem. Mówiąc o nim
Chrystus sam nazywa go «swoim» Kościołem. Nie moż
na oddzielić Chrystusa od Kościoła, tak jak nie można
oddzielić głowy od ciała (por. 1 Kor 12, 12). Kościół nie
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żyje samym sobą, ale Panem. On jest w nim obecny
i daje mu życie, pokarm, siłę.
Droga młodzieży, pozwólcie, bym jako Następca Pio
tra wezwał was do umacniania tej wiary, która została
nam przekazana przez apostołów, do postawienia Chry
stusa, Syna Bożego, w centrum waszego życia. Pozwól
cie mi także jednak, bym wam przypomniał, że naślado
wanie Jezusa w wierze oznacza chodzenie Jego śladami
we wspólnocie Kościoła. Nie można iść za Jezusem sa
memu. Kto ulega pokusie, by iść «na własną rękę» bądź
żyć wiarą zgodnie z mentalnością indywidualistyczną,
która dominuje w społeczeństwie, ponosi ryzyko, że ni
gdy nie spotka Jezusa Chrystusa, bądź że weźmie za
wzór Jego fałszywy obraz.
Mieć wiarę znaczy czerpać umocnienie z wiary swo
ich braci i znaczy, że twoja wiara służy za umocnienie
dla wiary innych. Proszę was, drodzy przyjaciele, byście
kochali Kościół, który was zrodził do wiary, który wam
pomógł w lepszym poznaniu Chrystusa, dzięki któremu
odkryliście piękno Jego miłości. Fundamentalne znacze
nie dla rozwoju waszej przyjaźni z Chrystusem ma uzna
nie, jak ważne są wasze więzi z parafiami, wspólnotami
i ruchami, podobnie jak udział w Eucharystii w każdą
niedzielę, częste przystępowanie do sakramentu pojed
nania, poświęcanie czasu modlitwie i medytacji nad Sło
wem Bożym.
Z tej przyjaźni z Jezusem zrodzi się także potrzeba,
by składać świadectwo wierze w najróżniejszych środo
wiskach, również tam, gdzie jest ona odrzucana lub trak
towana obojętnie. Nie jest możliwe spotkać Jezusa i nie
opowiedzieć o Nim innym. Nie zachowujcie więc Chry

stusa dla was samych! Dzielcie się z innymi radością
waszej wiary. Świat potrzebuje świadectwa waszej wiary,
z pewnością potrzebuje Boga. Myślę, że wasza obec
ność — młodych ludzi przybyłych tutaj z pięciu kontynen
tów — jest wspaniałym dowodem owocności polecenia,
które Chrystus dał Kościołowi: «Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu» (Mk 16, 15).
Również do was należy to nadzwyczajne zadanie: macie
być uczniami i misjonarzami Chrystusa na innych zie
miach i w innych krajach, gdzie całe rzesze młodzieży
dążą do większych rzeczy i, czując w sercach, że mogą
istnieć bardziej autentyczne wartości, nie ulegają powa
bom fałszywych obietnic, stwarzanych przez styl życia
bez Boga.
Drodzy młodzi, z całego serca modlę się za was z mi
łością. Polecam was Dziewicy Maryi, by wam zawsze
towarzyszyła swoim macierzyńskim wstawiennictwem
i uczyła was wierności Słowu Bożemu. Proszę was też
0 modlitwę za Papieża, aby jako Następca Piotra mógł
dalej utwierdzać w wierze swoich braci. Abyśmy wszyscy
w Kościele, pasterze i wierni, codziennie przybliżali się
coraz bardziej do Pana, by wzrastać w świętości życia
1 w ten sposób dawać skuteczne świadectwo, że Jezus
Chrystus naprawdę jest Synem Boga, Zbawicielem
wszystkich ludzi i żywym źródłem ich nadziei. Amen.
http://www .opoka.org.pl/biblioteka/
[24.04.2012]

□

■ Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński

DO SZKOLNEJ MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ
Lublin, wrzesień 1947

Droga Młodzieży katolicka,
Wakacje letnie ukończone! Wracacie po wypoczynku
w mury szkolne, do książki, do nauki! Z tą samą mło
dzieńczą radością, z jaką przyjęliście zasłużony wypo
czynek, przystępujecie dziś do dalszej pracy.
Na progu nowej pracy szkolnej zwracamy ku Wam,
droga Młodzieży, nasze pasterskie powitanie i dzielimy
się z Wami, jako z najmilszymi przyjaciółmi, troskami na
szymi o Waszą przyszłość. Mamy bowiem obowiązek iść
za przykazaniem Apostoła: „Młodzieńców także upomi
naj, aby byli roztropni” (Tt 2,6).
Wiem, że mogę liczyć na Was, młodzi Przyjaciele;
wiem, że dobrze zrozumiecie naszą troskę o dusze Wa
sze. Nie weźmiecie, najmilsi, zgorszenia ze mnie, jak nie
gorszycie się z matki swej, gdy Was okrywa pocałunka
mi, aby zatrzymać w domu i uchronić od bezdroży. Wy
rozumiejcie więc i naszą ku Wam słabość pasterską.
A powodów do niepokoju o Was, ukochani, jest tak
wiele, że sen z oczu spędzają. Złożę je przed Wami, by
ulżyć sobie ciężaru. Podejmijmy go wspólnie!
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I. WASZE IDEAŁY I WARTOŚCI
Znam Waszą wiarę żywą, strzelistą, pełną uczucia
i wierności! Byłem świadkiem Waszych modlitw i potęż
nych uczuć. Widziałem Wasze wierne oczy ufnie zwró
cone ku Bogu i ku Kościołowi. Podziwiałem Was w świą
tyniach na szkolnych nabożeństwach, przy konfesjona
łach, przed amboną rekolekcyjną. Wiem, jak bardzo ko
chacie naszego najlepszego Ojca i Syna Jego a Brata
naszego, Jezusa Chrystusa. Wiem, że najwyżej w świecie cenicie sobie złotą księgę Ewangelii świętej, tak że
w jej obronie umielibyście mężnie walczyć i zwyciężać.
Wzrusza mię Wasza miłość do Matki Najświętszej,
której wyśpiewujecie w czasie nabożeństw szkolnych ca
łą swą czystą i nieskalaną duszę. To Wasze pokrewień
stwo duchowe, ta Wasza zażyłość z Dziewicą Niepoka
laną jest dla mnie, niegodnego Jej sługi, źródłem naj
głębszej pociechy i nadziei w walce z mocami ciemności.
A Wasze oddania się Kościołowi, Wasze zaufanie do
jego boskiego posłannictwa, Wasza gotowość i uległość
wobec rad Waszych księży prefektów, Wasza młodzień
cza ku nim miłość, Wasze uczucia, które tak często i na
szej niegodnej okazywaliście osobie - są to płomienie
Waszej żywej wiary, wyrywające się z żywych dusz do
żywego „Boga, który uwesela młodość Waszą” (Ps 43,4).
Błogosławione je s t w Was młodzieńcze pragnienie
Prawdy!

Płynie ono z najwspanialszego daru Bożego, z rozu
mu, z nieskażonej niczym otwartości umysłu Waszego,
weselącego się z poznania każdej prawdy. Jeszcze je
steście wolni od przewrotnego ducha kłamstwa, który
zamyka oczy ludzi na niewygodne prawdy, który ucieka
przed rodzącymi się z nich nakazami życiowymi.
Wy, młodzi, wolni dotąd od tego zakłamania, lepiej
widzicie wielkie prawdy Boże, z wielkim zapałem ich
szukacie, idąc za porywem umysłu, który ma tę wlaną
przez Boga prawość, że nie spocznie, dopóki nie obej
mie, wspomagany łaską Bożą, całej najwyższej Prawdy.
W walce Twej o zachowanie się w prawdzie, droga
Młodzieży, „pomnij na Stworzyciela twego za dni młodo
ści twojej” (Koh 12,1).
„Synu, od młodości twojej przyjmij naukę, a znaj
dziesz mądrość aż do sędziwości. Jako ten, który orze
i sieje, przychodź do niej i czekaj dobrych jej owoców;
niewiele bowiem się spracujesz, robiąc koło niej, a rychło
będziesz używał jej płodów” (Syr 6,18-20).
Jedynie „prawda Pańska trwa na wieki” (Ps 117,2).
„Poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (J 8,32).
Macie więc „odnowić się duchem umysłu Waszego
i przyoblec się w nowego człowieka, który wedle Boga
stworzony jest w sprawiedliwości i świątobliwości praw
dy” (Ef 4,24). Macie dokonać tego w pracy Waszej, „że
byście czyniąc prawdę w miłości przez wszystko rozra
stali się w Tego, który jest Głową, w Chrystusa”
(Ef 4,15).
Żyjcie prawdą w prawdzie! Walczcie o prawdę, do
magajcie się całej prawdy, by Was wychowywano
i utrzymywano w duchu prawdy. Z Bożej prawdy za
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czerpnijcie więcej sił, byście przynosili owoc Waszego
codziennego życia w pełni świętości.
Błogosławiona je s t w Was, ukochani moi, młodzień
cza dążność do dobra!

I ona też płynie z ubogaconej przez Boga natury
człowieka, którego wola dąży do dobra. Tym łatwiej
przychodzi Wam to dążenie, że jeszcze grzech nie spo
niewierał dusz Waszych, że jego straszliwe dziedzictwo
nie ma nad Wami całej potwornej swej mocy. Jakże nie
szczęśliwi są ci ludzie, którzy już utracili tę przyrodzoną
prawość woli.
Błogosławione je s t w Was młodzieńcze umiłowanie
sprawiedliwości!

Macie wrażliwą duszę, czułą na niedolę, na łzy. Pra
gniecie zaradzić każdej niedoli, usiłujecie poruszyć z po
sad ziemię, każdej duszy przychylić nieba, każdym
ustom podać chleba. Płynie to z iskry Bożej, która - ukry
ta w dobrej woli człowieka - ma w pracy Waszej uczynić
ziemię obfitą w dary, a życie na niej znośniejsze. Zacho
wajcie w duszach Waszych to pragnienie lepszego,
sprawiedliwszego, świętszego, Bożego światła. Spra
wiedliwość ukochajcie i pełnijcie całym Waszym życiem,
naprzód wobec Boga, wobec dusz Waszych, wobec bra
ci Waszych.
Błogosławione je s t w Was młodzieńcze serce Wasze,
tak gotowe do miłowania , a tak początkowo wybredne i

delikatne, że przyjmuje tylko prawdziwie czystą, idealną
miłość. Ileż to natrudzić się musi zło i grzech, by zdobyć
Was dla siebie, by Wam odebrać tę potrzebę serca czy
stego. Cała Wasza szlachetna natura, ukształtowana
w Was przez Boga, który jest miłością, broni się przed
brudem, brzydzi się zmysłami i rumieni się pod każdym
tchnieniem zgnilizny świata.
Jak wspaniałe są dary Boże dla Was, młodzi Przyja
ciele, zachowane nawet po niedoli grzechu pierworod
nego. Śmiało rzec możecie: „Boże, uczyłeś mię od mło
dości mojej” (Ps 71,17).
Oto „napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni,
a słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złośnika”
(1 J 2,14).
II. NIEBEZPIECZEŃSTWA WAM GROŻĄCE
Wierzycie mocno w Boga Ojca wszechmogącego, ale
czyny Wasze często są blade, bo nie zawsze uczestni
czycie w Bożych mocach. Ulegacie także łatwo łasce
i porywowi duszy Waszej, z natury chrześcijańskiej; ale
gdy przyjdzie walczyć z sobą, gdy trzeba zwyciężyć wroga
w duszy serca swego, tak łatwo ustępujecie z pola bitwy.
I dlatego - choć świątynie wypełnione są młodzieżą
szkolną - jednocześnie tak często dopuszcza się ona
uczynków niegodnych człowieka, chrześcijanina, dziecka
Bożego. Powiecie mi, że ci, którzy napełniają smutkiem
serca nasze, nic wspólnego z Wami nie mają. Ale w ta
kim razie zapytam, czy spełniliście obowiązek apostolski
wobec kolegów i koleżanek Waszych, czy też lękliwie
zamilkliście?
Niepokoi nas, drodzy moi Przyjaciele, niespotykane
dotąd zjawisko masowych przestępstw kryminalnych -
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kradzieży, rozboju, a nawet morderstw w celach rabun
kowych, które wtargnęło do szeregów młodzieży szkol
nej. Publicyści i wychowawcy rozpaczają nad klęską
rozpicia się młodzieży szkolnej, od czego nie jest wolna
nawet młodzież żeńska. Mówi się w kołach rozważniejszej młodzieży, że dziewczęta szkolne bardzo często
przodują w złem.
Niepokoi nas stale wzrastający zanik skromności.
Najpiękniejsza dotychczas ozdoba dziewczęcia szkolne
go dziś jest sponiewierana przez zdziecinniały strój do
rosłej młodzieży, przez zanik zmysłu estetycznego i po
czucia istoty piękna, które przecież nigdy nie jest krzy
kliwe i wyzywające, lecz ujęte w granice umiaru i harmo
nii. Najczystsze i najlepsze nawet dziewczęta ulegają
zepsutemu smakowi nowego obyczaju filmowego, mody,
plaży, środowiska ulicznego.
Niepokoi nas wzrastające zdziczenie i zgrubienie
form towarzyskich. Krzykliwość ulicy, rozrzucone ruchy
rąk, rozbiegane oczy, demonstracyjne wybuchy śmiechu,
potrącanie starszych, zanik uprzejmości i grzeczności,
rozpychanie się łokciami, przekleństwa, wyzwiska, nie
dbały strój i chód - to jakiś najazd brutalności, któremu
młodzież nasza tak łatwo ulega, uważając go za oznakę
nowoczesności, postępu, wolności i wyższości.
Są to niektóre tylko niebezpieczeństwa, budzące mo
je obawy o Was, najmilsi. Zbyt wiele mam do Was zau
fania, bym lękliwie milczał o tym, co w Was mię niepokoi.
III. NASZE PROŚBY
Ukochana Młodzieży katolicka! Tak silni w wierze,
bądźcie mężni i w czynie na co dzień. Na progu nowego
roku szkolnego macie przystąpić z zapałem nie tylko do
zdobywania wiedzy książkowej i nowej promocji. Macie
nadto walczyć o Wasz postęp duchowy, o wzrost w cno
tach chrześcijańskich, o zachowanie w nieskazitelności
obyczajów Waszego życia osobistego i Waszego oddzia
ływania społecznego. Macie dbać o skromność, trzeź
wość, przyzwoitość, dobre wychowanie, szacunek dla
starszych, rodziców i wychowawców. Macie walczyć
o dobry obyczaj towarzyski w domu, we współżyciu kole
żeńskim, w szkole, na ulicy, w miejscach zebrań publicz
nych. Macie wyrabiać w sobie poczucie obywatelskie,
karność, poszanowanie mienia publicznego, majątku na
rodowego, urządzeń państwowych. Macie oprzeć się tej
fali powojennego zdziczenia, pełnego przekleństw rozpijaczenia, nieładu, pogardy dla porządku i przyzwoitości.
Wiedzcie, że to nic nie ma wspólnego ze zdrowym po
stępem, gdyż rzetelny postęp społeczny nie spycha ludzi
do rzędu pariasów, ale podnosi ich na wyższy poziom
osobistego stylu i współżycia z ludźmi.
Nie wyniszczajcie w sobie poczucia grzechu i winy,
odpowiedzialności przed Bogiem i przed braćmi za Wa
sze czyny!
Rozpoczynając nowy okres pracy nad książką, pa
miętaj, droga Młodzieży, że jest to jednocześnie dalszy
ciąg pracy nad duszą Twoją. W tej pracy masz być zwy

cięska, byś mogła o sobie powiedzieć słowami psalmisty:
„Często uderzali na mnie od młodości mojej, [...] wszak
że mnie nie przemogli” (Ps 129,1-2).
Zaufaj, droga Młodzieży, Twemu Ojcu najwyższemu,
który pierwszy położył fundament pod wychowanie czło
wieka, obdarzając go rozumem żądnym prawdy, wolą
wyrywającą się ku dobru i sercem spragnionym miłości.
Do Pana, który jest „Bogiem umiejętności” (1 Sm 2,3),
wznoście modlitwę: „albowiem Ty jesteś cierpliwością
moją, Panie, nadzieja moja od młodości mojej. Na Tobie
wspierałem się od żywota, od łona matki mojej, Tyś
obrońcą moim i o Tobie śpiewanie moje zawsze”
(Ps 71,5-6).
IV. NASZE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Sercem pasterskim obejmujemy cały wielki trud pracy
szkolnej, naukowej i wychowawczej, jaki podejmowany
jest wraz z nowym rokiem szkolnym. Błogosławimy ro
dziców Waszych, którzy tak często ostatni grosz wydo
bywają, od ust sobie odejmują, aby otworzyć Wam bra
my do prawdy i cnoty. Błogosławimy wychowawców
i nauczycieli Waszych, by w swej żmudnej pracy byli dla
Was wyborną pszenicą prawdy i chlebem pożywnym.
Błogosławimy szkoły Wasze, każdą ścianę, by z niej pa
trzyły dobre oczy Chrystusowe i każdy próg, aby przezeń
wchodziła do katedry tylko prawość i dobro. Błogosławi
my głowy Wasze młodzieńcze, aby się otworzyły Du
chowi Świętemu i napełniały zdrową myślą i pragnieniem
Prawdy najwyższej.
Pochylcie czoła swoje przed Panem, aby On jeden
napełnił je odwieczną mądrością swoją.
„Na koniec, Bracia, umacniajcie się w Panu i w sile
mocy Jego. [...] Weźcie na się zupełną zbroję Bożą, aby
ście mogli oprzeć się w dzień zły i dokonawszy wszyst
kiego, stanąć zwycięsko. Stójcie tedy, przepasawszy
biodra Wasze prawdą, a oblókłszy pancerz sprawiedli
wości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju, we
wszystkim podnosząc tarczę wiary” (Ef 6,10-16).
Błogosławieństwo moje pasterskie i ojcowskie niech
spocznie na Was, Dzieci Boże, i niech pozostaje na
zawsze!
Lublin, we wrześniu 1947 r.

http://www .nonpossum us.pl/nauczanie/hom ilie.php
[24.04.2012]
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■ Ks. Abp Kazimierz Majdański

WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA
logię. Nie przyjmuje ona do wiadomości faktu, wpisanego
w cielesność człowieka, że odmienność płciowa jest ce
chą kształtującą tożsamość osoby” . Zjawił się ten sprze
ciw nagle i ma cechy rewolucyjne: wszystko w tej dzie
dzinie ma być - zdaniem nowatorów - rozumiane i prze
żywane inaczej. Inaczej także, niż tego uczy Prawo Bo
że. Ma być więc radykalnie zmieniony istniejący ład mo
ralny.
Za jaką cenę? - Odpowiadają na to, obok dojrzałych
rozważań, także poczynione doświadczenia: najpierw w
czasie dwóch rewolucji - we Francji, a potem w Rosji,
obecnie zaś w krajach, w których radykalnie zmienione
znaczenie płciowości człowieka jest (lub było) systema
tycznie wdrażane poprzez szkołę i media. Chodzi tu
0 bunt totalny: skierowany i przeciw Bogu, i przeciw
człowiekowi.
W ychowanie czy deprawacja?

A lternatywna antropologia
Człowiek został stworzony przez Boga „na Jego ob
raz i podobieństwo” (por. Rdz 1, 27). Został zaś stworzo
ny jako „mężczyzna i kobieta” dla spełnienia przez ich
dwoje niesłychanego w swej godności posłannictwa ro
dzicielskiego. - „Bądźcie płodni” (Rdz 1, 28) - znaczy
bowiem: Bądźcie współpracownikami Boga Stwórcy.
Takie są podstawowe relacje człowieka z Bogiem:
Stwórcą, Prawodawcą i Zbawicielem, relacje człowieka osoby z Osobami Boga Trójjedynego. Relacje te ogarnia
ją także ciało człowieka. Uczy więc Apostoł: „...ciało wa
sze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a
którego macie od Boga, i już nie należycie do samych
siebie” (1 Kor 6, 19). Tak więc zachowanie godności
człowieka jest zharmonizowane z opanowaniem przez
człowieka jego silnego popędu seksualnego, by nadać
mu właściwy kierunek i znaczenie. Jest bowiem ten po
pęd dany i zadany człowiekowi, by nim kierował, nie zaś,
by nim był zniewolony.
Tymczasem wzajemna spójność zachodząca między
człowiekiem-osobą i jego płcią jest współcześnie rady
kalnie zagrożona, na rzecz wyizolowanej i autonomicznej
płciowości, pozbawionej wartości ludzkich i osobowych.
Płciowość staje się „polem” zabawy. Zostaje pozbawiona
swojej godności i celowości.
Jak wskazuje Papież Jan Paweł II, „sprzeciw zsekularyzowanej mentalności wobec prawdy o człowieku,
0 małżeństwie i o rodzinie... nie polega (dziś) już tylko na
podważaniu poszczególnych zasad etyki seksualnej
1 małżeńskiej. Wizerunkowi mężczyzny i kobiety, wypra
cowanemu przez rozum naturalny, a zwłaszcza przez
chrześcijaństwo, przeciwstawia się alternatywną antropo
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Od krajów skandynawskich, a także innych krajów
europejskich, po Amerykę, rozlegał się i nadal się rozle
ga głośny postulat mówiący o konieczności „wychowania
seksualnego”. Sformułowanie tego hasła bywa różne,
zawsze jednak chodzi o to, by szkoła przejęła od rodzi
ców odpowiedzialność za wdrażanie młodego człowieka
w tak zwaną „wiedzę o ludzkiej seksualności”. Postulat
ten jest uporczywie powtarzany, także u nas.
Atak na ład moralny, ustanowiony przez Boga, bywa
prowadzony administracyjnie. Chodzi o eksperyment,
przeprowadzany na młodym pokoleniu Polaków nie tylko
pomimo znanych, negatywnych doświadczeń w szerokiej
skali międzynarodowej, ale także wbrew pozytywnym
osiągnięciom naszej ojczystej kultury, która ma korzenie
chrześcijańskie.
Nie są słuchani w tej dziedzinie przedstawiciele tej
pedagogiki, która legitymuje się ocaleniem ładu moralne
go i podstawowych wartości moralnych w społeczeństwie
polskim. Tymczasem „prawdziwe wychowanie zdąża do
kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecz
nego, a równocześnie do dobra społeczności, których
człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy do
rośnie, będzie brał udział” . Tak uczy ostatni Sobór.
Wybitny pedagog polski zauważa: „Zadaniem wy
chowania nie jest wyrobić wzrok i słuch lub wzbogacić
wyobraźnię i pamięć, ale nauczyć panować nad nimi
1 związanymi z nimi podnietami, tak iżby nie one nami
rządziły i popychały nas, gdzie zechcą, ale abyśmy je
mieli całkowicie w ręku i mogli się nimi posługiwać do ce
lów, wskazanych przez rozum”. Czy więc „wychowanie
seksualne” jest wychowaniem, czy deprawacją? - Warto
to rozważyć nieco bliżej, analizując założenia „wychowa
nia seksualnego”, następnie zaś rozważając ważne w tej
sprawie opinie.
Nieład m ylących założeń
Postulat tworzenia i realizowania „wychowania sek
sualnego” opiera się na mylnych i mylących założeniach.
Zasygnalizujmy je, choćby najzwięźlej.
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Założenie pierwsze - to sugestia mówiąca o tym, że
„wiedza o życiu seksualnym człowieka” ukazuje pełną
prawdę o człowieku. Tymczasem zaś ukazuje tylko frag
ment tej prawdy - mylące „pars pro toto” - które prawdą
być nie może, skoro przesłania całościową wizję człowie
ka. Przesłania zaś tym łatwiej, że spotyka się
z wrodzoną słabością człowieka, która w Objawieniu na
zywa się „pożądliwością ciała” (1 J 2, 16). I takie jest co
dzienne doświadczenie każdego człowieka, oddziaływa
nie bowiem „pożądliwości ciała” jest zjawiskiem po
wszechnym. W tej dziedzinie prawda o człowieku mówi
o tendencji znacznie poniżej zrównania człowieka ze
światem zwierząt, w którym panuje właściwy mu ład,
utrzymuje ten ład instynkt seksualny, tutaj - co? Czy ro
zum i wola, czy też wulgarnie wypowiadany slogan:
„Róbcie, co chcecie”? Wiedza więc, jaką dysponuje „wy
chowanie seksualne” - odizolowana i uprawiana samot
nie - staje się demagogią, wspartą zniewoleniem czło
wieka przez namiętność.
Inne założenie, łudzące i groźne, to teza, że rodzice
nigdy nie mogą być dobrymi wychowawcami, nauczycie
le zaś - są i będą. Jest to także założenie niweczące Bo
ży ład. Przypomnijmy: „Ponieważ rodzice dali życie dzie
ciom, w najwyższym stopniu są zobowiązani do wycho
wania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierw
szych i głównych jego wychowawców. To zadanie wy
chowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny
brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodziców bo
wiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepo
joną szacunkiem i miłością do Boga i ludzi, aby sprzyjała
całemu osobistemu wychowaniu dzieci”. To właśnie dla
tego rodzina jest „pierwszą szkołą cnót społecznych, po
trzebnych wszelkim społecznościom”. Rodziców należy w
ich zadaniach wspierać, nie zaś zastępować. Celowa jest
współpraca wychowawców z rodzicami, nie zaś anulo
wanie rodzicielskich praw i obowiązków. Rodzice powinni
cieszyć się także wobec swych dzieci pierwszym po Bo
gu autorytetem.
Następne z wysuwanych mylnych założeń, to twier
dzenie, że w gruncie rzeczy wszystko zależy od poziomu
podręczników, jakie się w tej dziedzinie ukazują, czy też
mają się ukazać. Jak ma wyglądać dobry podręcznik słu
żący „wychowaniu seksualnemu”, skoro takie „wychowa
nie” jest oparte na istotnie błędnych założeniach?
I wreszcie: Czy podstawowemu zagrożeniu, płyną
cemu z tzw. „wychowania seksualnego” mogą zapobiec
wysiłki samych tylko nauczycieli? Przede wszystkim nie
powinni przejmować tego prawa do wychowania, jakie
posiadają rodzice. Nie mogą oczywiście przemienić ładu
moralnego, tworząc program „katolickiego wychowania
seksualnego” i „katolickiej wiedzy o życiu seksualnym
człowieka” , podobnie jak nie mogą mówić o „katolickiej
aborcji” , czy o „katolickiej eutanazji” . Natomiast można
mieć nadzieję, że nauczyciele, w ścisłym porozumieniu z
rodzicami, będą tworzyć program nauczania, integrujący
wiedzę o płciowości ludzkiej z całością podstawowej
wiedzy o człowieku, o jego godności i o jego zdolności
rozróżniania dobra od zła oraz o konieczności kształto
wania właściwych człowiekowi postaw. Czy jednak
w praktyce wprowadzenie „wychowania seksualnego” do
szkół nie oddaje całej sprawy niekiedy, a chyba nawet
bardzo często, w ręce ludzi, którzy nie respektują prawa
Bożego?
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Znamienne wypowiedzi
W sposób znamiennie stanowczy o „wychowaniu
seksualnym” uczył Papież Pius XI: „Najbardziej jednak
niebezpiecznym jest ów naturalizm, który opanował
w naszych czasach niezwykle subtelną dziedzinę, jaką
jest czystość obyczajów. Wielu też naiwnych propaguje
niezwykle niebezpieczną metodę wychowawczą, okre
ślaną nieraz odrażającym wyrazem «wychowania seksu
alnego®. Zdaje im się, i bardzo się w tym mylą, że potra
fią ustrzec młodzież przed niebezpieczeństwem rozpasania zmysłowego za pomocą li tylko środków natural
nych z pominięciem motywów religijnych. Do takich środ
ków zaliczają oni: uświadomienie płciowe młodzieży
przez pouczenie niejednokrotnie publiczne i wspólne, co
gorsza przez nastręczanie jej okazji, żeby się, jak mówią,
młodzież z tymi rzeczami oswoiła i tym sposobem uod
porniła na niebezpieczeństwa okresu dojrzewania płcio
wego. (...) Ośmielają się przeto zaprzeczyć codziennemu
doświadczeniu, że właśnie młodzież popada w grzechy
nieczyste nie tyle dla braku uświadomienia, co wskutek
słabości woli, wystawionej na pokusy, a pozbawionej
pomocy Bożej.
Jeżeli zaś, zważywszy wszystkie okoliczności, jakieś
pouczenie indywidualne w tej tak bardzo delikatnej mate
rii okaże się wskazane, należy ono do tych, którym Bóg
powierzył wychowanie i udzielił im odpowiedniej łaski
stanu. I oni też mają wybrać na to odpowiedni czas z za
chowaniem wszelkiej ostrożności i użyć metod nieobcych
wychowawcom chrześcijańskim”.
Papież Jan Paweł II w okresie swych badań teolo
gicznych pisał: „Trzeba (...) podkreślić, że w tej dziedzi
nie, gdzie zasadniczo chodzi o jeden z najtrudniejszych
problemów ludzkiej moralności, wiedza sama niczego nie
rozwiązuje, jeśli nie jest zespolona z odpowiednią
sprawnością działania, czyli cnotą. Owszem, wiedza bez
cnoty może być tutaj tym bardziej źródłem zła moralne
go. Pełna świadomość praw życia seksualnego bez od
powiedniej dojrzałości moralnej jest na swój sposób nie
mniej groźna niż nie-uświadomienie” .
Trzeba więc powtórzyć: Ludzka płciowość jest po
prostu ludzka, a więc wbudowana w całość osoby czło
wieka i jego ludzkich przeznaczeń. Nie pozwala to nigdy
widzieć człowieka jako wyłącznie istoty płciowej. Trakto
wanie go w odizolowanym od jego człowieczeństwa
fragmencie ludzkiej natury, dowolnie interpretowanym i
dowolnie manipulowanym, nie może być rozumiane jako
wychowanie człowieka, proporcjonalne do prawdy o jego
godności.
W obronie cyw ilizacji życia i rodziny przeciw
„cyw iliza cji śm ie rci”
Paradoks „wychowania seksualnego” jest wprost
sprzężony z programem „cywilizacji śmierci” . Zostaje tu
bowiem całkowicie zniweczona posługa miłości i życiu,
na rzecz egoistycznych doznań. Mówią o tym doświad
czenia poczynione w krajach, w których jest praktykowa
ne „wychowanie seksualne”.
Życie zaś jest podstawowym i nienaruszalnym pra
wem człowieka. To prawo wyróżnia go w sposób istotny
od wszystkich innych stworzeń na ziemi. Tylko bowiem
człowiek jest osobą od poczęcia i nic nie jest w stanie ani
zredukować, ani pomniejszyć tego wyposażenia człowie
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ka. Dziecko poczęte „nawet jeśli pojawiło się nieoczeki
wanie, (...) nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest
ludzką osobą”.
W ostatnich czasach sprzeciwiały się temu różne ra
sistowskie teorie. Czy przeminęły bezpowrotnie? Czy nie
odżywają w propagowanych fałszywych tendencjach eugenicznych i ekonomicznych? Zamykają aspiracje czło
wieka w kategoriach sprawności fizycznej i ukazują pozo
ry szczęścia człowieka, który czerpie bez żadnych ogra
niczeń z dóbr i miraży cywilizacji konsumpcyjnej, jedno
cześnie ukazując katastroficzny obraz niemożności wy
żywienia ludzi na globie ziemskim. Rośnie - to prawda obszar nędzy, ale jeszcze szybciej i groźniej rosną ob
szary egoizmu posiadaczy olbrzymich fortun. Czy ma się
tak dziać za cenę tworzenia nowych „klas społecznych”,
tak jak ongiś - ludzi wolnych i niewolników?
Papież Jan Paweł II nie waha się tak właśnie charak
teryzować obecnej sytuacji: „Dzisiaj świat stał się areną
bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia a cy
wilizacją śmierci”. Wymiary i skutki tej walki są nieobli
czalne. Daje o tym świadectwo jeden z najbardziej do
świadczonych w tej dziedzinie ludzi naszej epoki:
„Żyjemy w epoce ohydnie wybujałego nihilizmu,
w epoce śmierci, w której - jak stwierdził Walker Percy
(...) - «współczucie wiedzie do komory gazowej», do kli
niki aborcyjnej lub do gabinetu lekarza dokonującego eu
tanazji. Żyjemy w epoce, w której definicja osoby jest tak
zawężana, że coraz mniej z nas spełnia jej wygórowane
warunki; w epoce, w której praktycznie zniesiono warto
ści moralne, co pozwala nam traktować ludzi jak przed
mioty - i tu należy przyznać, że aborcja bardzo nam
w tym pomogła; w epoce kruszenia filarów pewności Kościołów, szkół, instytucji politycznych - tak że wszyst
ko, mój przyjacielu, nie wyłączając twojego własnego ży
cia, podlega dyskusji... Jak zachwycające i pozbawione
ograniczeń są nasze wybory! Możemy zabijać innych
i siebie, używać aż do zupełnego zużycia, a wszystko to
bez obawy bycia osądzonym, nawet przez swoje własne
«ja» (swoje co?). Sytuacja wygląda tak, jak ją zgrabnie
przedstawił Alisdair Mac Intyre: barbarzyńcy już nie stoją
u naszych granic; od jakiegoś czasu nami rządzą”.
Jeżeli więc Oświęcim-Auschwitz stał się symbolem
tego, co jest w stanie uczynić „człowiek człowiekowi”, to
dziś, po latach zaledwie kilkudziesięciu, oświęcimskie
„człowiek człowiekowi” rozlega się echem po całym świecie, nie wyłączając naszego Kraju. Nie chodzi tu
o najgroźniejsze nawet kataklizmy przyrody. Były one
zawsze nieszczęściem człowieka, ale nie niosły z sobą
jego powszechnej zagłady.
Zagrożone jest dziś wszelkie życie na ziemi, ale to
dlatego, że zagrożony jest przez człowieka najpierw sam
człowiek.
Zagrożony jest człowiek przez możliwe skutki wojny
lub katastrofy nuklearnej. Jest to możliwe zagrożenie na
szego czasu. Lecz jest zagrożenie inne, nie tylko możli
we, ale rzeczywiste: życie człowieka jest programowo
niszczone, także w czasie pokoju.
Zagrożenie to pochodzi - tragicznie paradoksalnie ze strony instytucji powołanych do ratowania życia czło
wieka: w tym i ze strony Organizacji Narodów Zjedno
czonych, która uchwaliła „Powszechną Deklarację Praw
Człowieka”, z prawem nienaruszalności życia każdego
człowieka, ostatnio zaś (co okazało się szczególnie wy
raźnie z okazji ogłoszonego przez ONZ Roku Rodziny
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1994) planuje radykalne, w skali światowej, zmniejszenie
liczby ludności poprzez stosowanie metod niszczenia ży
cia ludzkiego.
Towarzyszą tej działalności potężne organizacje
0 zasięgu światowym, na czele z Międzynarodową Orga
nizacją Planowanego Rodzicielstwa (International Planned Parenthood Federation - IPPF), oraz światowe śro
dowiska medyczne.
Wyniki tych wysiłków są już wyraźnie dostrzegalne: w
przodujących cywilizacyjnie krajach świata brak jest pro
stej zastępowalności pokoleń. W Polsce także. Jeżeli
bowiem prosta zastępowalność pokoleń wymaga w Eu
ropie dzietności na poziomie co najmniej 2,1 dziecka na
kobietę, to u nas przypadało w 1995 r. na kobietę 1,6
dziecka, natomiast w roku 2000 współczynnik wynosił
1,34. Proces ten zaczął się w naszej Ojczyźnie (to cha
rakterystyczne!) w roku 1989, a obecnie, po latach prze
cież niewielu, należy stwierdzić: Polska wymiera.
Papież woła: „Bądźcie solidarni z życiem. Wołanie to
kieruję do wszystkich moich rodaków bez względu na
przekonania religijne. Do wszystkich ludzi, nie wyłączając
nikogo. (...) Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja
sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w
czyn wielką strategię obrony życia”.
Jeżeli Papież Jan Paweł II stwierdza, że „rodzina jest
dziś szczególnie zagrożona” , to wyraźną ilustrację tych
słów stanowi już sama refleksja na temat zagrożeń go
dzących w suwerenne prawa osoby: zaplanowana de
gradacja człowieka-osoby, dla której celem życia nie mo
że być nic mniej wartościowego niż miłość (której służy
także jego płciowość), godzi w rodzinę, która jest „wspól
notą życia i miłości”.
Chodzi tu o najbardziej podstawowe zagrożenie dla
ładu moralnego, jaki ocala człowieka i świat.
Ocala człowieka, bo tak został on stworzony i nikt,
1 nic nie zmieni tej jego natury, jaką otrzymał od Boga.
Nigdy nie istniał człowiek inaczej, więc albo tak będzie
nadal istniał, albo go nie będzie.
Człowiek ma bowiem możność buntować się, wraz z
kusicielem-duchem buntu, przeciw Stwórcy (por. Rdz 3,
1-7). Dokąd jednak zajdzie, skoro droga buntu jest
straszliwym bezdrożem, przebiegającym poza wszelkim
ładem, jaki rządzi człowiekiem i światem, i jaki ustalił sam
Bóg?
Droga ocalenia człowieka idzie poprzez rodzinę.
Uczy Ojciec Świę ty:
„Na negatywne tendencje, jakie występują w świecie,
Kościół odpowiada głosząc z jeszcze większym zaanga
żowaniem Chrystusa, nadzieję człowieka i nadzieję świa
ta! Pierwszorzędną rolę w tej misji nadziei odgrywają ro
dziny. Rodzina bowiem głosi Ewangelię samym swym
istnieniem, gdyż opiera się na wzajemnym zaufaniu i na
wierze w Opatrzność. Rodzina głosi nadzieję, ponieważ
jest miejscem, w którym rodzi się i rozwija życie, dzięki
wielkodusznemu i odpowiedzialnemu ojcostwu i macie
rzyństwu. Prawdziwa rodzina, opierająca się na małżeń
stwie, sama w sobie jest «dobrą nowiną» dla świata”.
W ychować człowieka
Całościowe wychowanie człowieka służy zarówno
opanowaniu silnej „pożądliwości ciała” (1 J 2, 16), jak
i obronie godności człowieka, ubogaceniu jego osobowo
ści, zachowaniu Prawa Bożego, przygotowaniu do zadań
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małżeńskich i do życia rodzinnego oraz do miłości odpo
wiedzialnej.
Założeniem koniecznym dla zrozumienia płciowości
ludzkiej i sterowania nią jest zrozumienie sensu i celu
powołania człowieka do prawdziwej miłości, która w po
wołaniu małżeńskim rodzi życie.
Powołanie do miłości jest powołaniem powszechnym
i wzniosłym. - Stary Testament uczy: „Będziesz miłował
Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją du
szą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a bliźnie
go swego jak siebie samego” (Pwt 6, 5; Kpł 19, 18). I tak
też uczy Ewangelia (Łk 10, 27-28, por. Mt 22, 35-40, Mk
12, 28-34).
Powołanie do miłości - to powołanie do odpowie
dzialności za drugiego człowieka, wobec którego miłość
przyjmuje postać ofiarnej służby, będąc „całkowitym da
rem z siebie”.
Prawdziwa miłość jest wymagająca. Papież Jan Pa
weł II zwraca się do młodych w słowach: „Nie lękajcie się
Miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Te wyma
gania (...) właśnie są zdolne uczynić waszą miłość prawdziwą miłością”.
Zagadnienie wychowania do miłości odnosi się do
dziedziny Kościołowi zawsze drogiej, w naszej epoce zaś
w sposób szczególny zadanej. Wydaje się bowiem, że
okoliczności naszego czasu stawiają przed wychowa
niem do miłości bariery nieznane chyba od czasów
schyłku pogańskiego Rzymu. Są to bariery myślenia
i obyczajów, pomnażane przez środki przekazu, a także
przez potężny przemysł oraz nie mniej potężne mechani
zmy polityczne.
„Przygotowanie do przyszłego życia małżeńskiego
jest przede wszystkim zadaniem rodziny. Z pewnością
tylko rodziny zdrowe duchowo mogą należycie spełnić to
zadanie”.
Ucząc o tym Jan Paweł II porusza subtelny problem
tzw. „wychowania seksualnego”, określanego przez Piu
sa XI jako „odrażające”. Jak to zjawisko, narzucone na
szej epoce, rozwiązać? Nie należy się od niego uwalniać,
ale należy je wpisać w kontekst wychowania człowieka,
zwłaszcza dziecka i młodego człowieka, do czystości i do
miłości: „Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie
stanowi - jak uczy Jan Paweł II - nieodzowną przesłankę
dla rodziców wezwanych do przekazania dzieciom ja
snego i subtelnego wychowania seksualnego. W obliczu
kultury, która na ogół «banalizuje» płciowość ludzką, in
terpretując ją i przeżywając w sposób ograniczony i zu
bożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przy
jemności, posługa wychowawcza rodziców musi skupić
się zdecydowanie na kulturze życia płciowego, aby była
ona prawdziwie i w pełni osobowa: płciowość jest w isto
cie bogactwem całej osoby - ciała, uczuć i duszy - ujaw
niającym swe głębokie znaczenie w doprowadzeniu oso
by do złożenia daru z siebie w miłości. (...) W tym kon
tekście bezwzględnie nieodzowne jest wychowanie do
czystości, jako cnoty, która doprowadza osobę do praw
dziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwija
nia «oblubieńczego sensu» ciała”.
Wypracowane zostały w literaturze światowej zasady
wychowania człowieka do pełni jego człowieczeństwa,
także w rozumieniu właściwej roli tego potężnego popę
du, który strzeże istnienia całej ludzkości. Mamy prawo
oczekiwać od naszych pedagogów przypomnienia tego
niezwykłego dorobku pedagogiki światowej, z niezwy
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kłym pedagogiem, jakim był wśród świętych św. Jan Bo
sko, i z tak wybitnymi myślicielami, jak F. W. Foester,
a u nas, na przykład, z o. Jackiem Woronieckim, Stefa
nem Kunowskim, Natalią Han-Ilgiewicz, czy ks. Bogusła
wem Inlenderem .
Dojrzałe rozeznanie jest tu tym bardziej konieczne,
że nad obiektywną debatą przeważa często tendencyjna
informacja. Jest ona w stanie udowodnić wszystko, także
na przykład to, że zabijanie nienarodzonych dzieci jest
dobrodziejstwem i postępem. Jest zaś ono i będzie na
pewno następstwem „wychowania seksualnego”. „Miłość
jest zadana”. Jest zadana każdemu człowiekowi, w każ
dej epoce. W naszej - tym bardziej jest zadana, że jest
tak bardzo wulgaryzowana. Musi ocaleć, by został ocalo
ny człowiek.
W nioski
Jakie więc byłyby wnioski z tych rozważań?
- Trzeba służyć Prawdzie: „Prawda was wyzwoli”
(J 8, 32). Znaczy to, że trzeba służyć także tej prawdzie,
która uczy młode pokolenie odróżniać dobro od zła i do
konywać właściwych wyborów. Należy też znać dokład
nie prawdę o tych szkodach moralnych, które są skut
kiem „wychowania seksualnego”.
- Postulatem chwili jest promowanie praw rodziny
i niezbywalnych wychowawczych praw rodziców - po
magając im, nie zaś zastępując. W tej dziedzinie na Ko
ściele spoczywają wciąż jeszcze poważne obowiązki do
spełnienia.
- Należałoby usprawnić programy katechetyczne
w zakresie wychowania do miłości.
- Trzeba szerzyć dorobek autentycznych pedagogów
polskich i obcych; problem „wychowania seksualnego”
nie jest nowy: należy pytać o pozytywny dorobek peda
gogiczny w dziedzinie integralnego wychowania do miło
ści, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, i trzeba ten
dorobek promować.
Przeprowadzone rozważania dotyczą zagadnień ta
kiej miary, że trzeba je zakończyć przestrogą, wypowie
dzianą przez Zbawiciela świata: „Lecz kto by się stał po
wodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą
we Mnie, temu byłoby lepiej uwiesić kamień młyński
u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu
zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz
biada temu człowiekowi, przez którego dokonuje się
zgorszenie (Mt 18, 6-7).

http://www.wsr.uksw.edu.pl
[24.04.2012]

□
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■ Ks. Abp Stanisław Wielgus

W MOJEJ OJCZYŹNIE SĄ WYTRAŹNE KONTRASTY
nich złotym cielcem, którego adorują i któremu w ofierze
składają wszelkie duchowe wartości.
- Jest Polska ludzi zatroskanych o dobro i zdrowie
moralne narodu, ale jest też Polska takich sił i takich me
diów, które demoralizują całe pokolenia, które banalizują
zło, rozpowszechniają zło i nakłaniają do zła.
- Jest Polska ludzi modlących się, oddających cześć
Bogu, przyjmujących sakramenty święte, uczestniczą
cych w procesji Bożego Ciała /.../, ale jest też Polska,
która to lekceważy, która szydzi z Boga i z religii, i która
dziś urąga Panu Bogu.

Polska nie jest pojęciem jednoznacznym. Jest bo
wiem różna Polska. Jest Polska zawsze wierna Bogu,
i Polska bezwstydnie Boga zdradzająca.
- Jest Polska ludzi szlachetnych, dobrych, ofiarnych
i uczciwych oraz Polska przestępców, złodziei, pijaków,
malwersantów, oszustów i bandytów.
- Jest Polska wspaniałej młodzieży; takiej młodzieży,
która pracuje, uczy się i żyje według Bożych przykazań;
takiej młodzieży, którą widzieliśmy na spotkaniach z Oj
cem Świętym, która spotyka się co roku w Lednicy - ale
jest także Polska takiej młodzieży, która uległa zdziczeniu
moralnemu, która szuka rozrywki w bójkach, wandalizmie,
agresji, pijaństwie i rozpuście; która walczy na stadionach,
demoluje pociągi, dewastuje świętokradczo cmentarze
i posługuje się plugawym, rynsztokowym językiem.
- Jest Polska młodych ludzi, którzy mają szczęście
żyć w dobrych, rozumiejących ich i kochających rodzi
nach, ale jest także Polska młodych ludzi pochodzących
z rodzin patologicznych, albo oschłych i egoistycznych,
z których wywodzą się chłopcy i dziewczęta uciekający
z domów, uzależniający się od narkotyków, staczający
się w prostytucję i przestępstwa.
- Jest Polska ludzi pracowitych, zatroskanych o los
swoich rodzin i los kraju, ale jest też Polska pasożytów
i egoistów, którzy z nikim i z niczym się nie liczą, i którzy
programowo żyją na cudzy koszt.
- Jest Polska ludzi, którzy całym swoim życiem
świadczą, że wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego
Stworzyciela nieba i ziemi, ale jest też Polska, dla której
Bogiem jest zysk, zbawicielem rynek, świątynią super
market, a obrzędem religijnym zakupy i konsumpcja.
- Jest Polska ludzi, których ostatecznym celem jest
zjednoczenie z Bogiem Zbawicielem świata, ale jest tak
że Polska takich ludzi, dla których jedynym celem jest
stałe bogacenie się za wszelką cenę, a pieniądz jest dla
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Jesteśmy istotami wolnymi. Możemy wybierać między
różnymi dobrami, a nawet między dobrem i złem. Może
my więc należeć do jednej lub drugiej Polski. Ale czy wy
bór zła, czy zdrada Boga jest rzeczywistą wolnością?
Wolność, o której mówił Ojciec Święty w Płocku, polega
nie tylko na tym, że wolno mi robić, co chcę. Wolność po
lega także na tym, że umiem dokonać samoograniczenia,
że umiem uszanować prawa drugiego człowieka, że
umiem się otworzyć na jego cierpienie i na jego potrzeby.
Wolność nie jest igraszką, wolność jest ładem moral
nym zakorzenionym w miłości Boga i bliźniego. Kaleka
wolność, w której chodzi tylko o egoistyczne zaspokoje
nie instynktów i o osobiste bogacenie się, taka wolność
tworzy kulturę posiadania, w której to kulturze człowiek
znaczy tylko tyle, ile posiada, a nie to, kim naprawdę jest.
W dobie obecnej, w naszym kraju, w naszym społeczeń
stwie, konieczna jest solidarność między ludźmi, ko
nieczna jest kultura wspomagania innych, konieczna jest
gospodarka, której celem nie będzie bogacenie się za
wszelką cenę nielicznych ludzi, lecz zaspokojenie pod
stawowych potrzeb wszystkich uczciwie żyjących człon
ków społeczności.
Przykazania Boże odnoszą się nie tylko do jednostek,
lecz do całych społeczeństw. Nie tylko więc jednostki
powinny zaakceptować ład moralny, stworzony przez
Dekalog, lecz całe społeczeństwa. Tylko wtedy będziemy
w stanie stworzyć lepszy świat.
Po wielu tysiącach lat Dekalog jest ciągle aktualny
i ciągle ważny. On daje wskazania dla każdego konkret
nego, indywidualnego i społecznego działania oraz po
stępowania.
Dekalog to fundament wartości, z którego człowiek
i jego świat nie może zrezygnować, jeśli chce przetrwać,
ponieważ człowiek potrzebuje mocnego, jednoznaczne
go oparcia i zakotwiczenia. Przykazania stanowią takie
mocne oparcie dla szczęścia każdego człowieka, każdej
rodziny i każdego narodu. Odrzucenie przykazań Bożych
zawsze przynosi nieszczęście, niepokój społeczny, tra
gedie, rozpad rodzin, osierocenie, i całe morze najróż
niejszych cierpień. Właściwie niemal każde zło, które nas
spotyka, bierze się stąd, że albo my, albo ktoś inny
sprzeniewierzył się w życiu Bożym przykazaniom.
Każda próba, dokonywana w historii, aby na miejsce
Bożego Dekalogu wstawić przykazania wymyślone przez
ludzi, kończyła się tragicznie. „Naszym jedynym prawo
dawcą i zbawicielem jest Hitler” - wołali esesmani. Do
brze wiemy, do czego doszli, idąc za swoim bożkiem
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i jego przykazaniami. Podobnego bożka mieli zwolennicy
innych obłędnych bezbożnych ideologii. I oni także spo
wodowali nie dające się opisać tragedie milionów ludzi.
Dziś także na nasz świat i na nasze umysły agresyw
nie oddziaływają różne ideologie, które wmawiają w nas,
że Dekalog jest przeżytkiem historycznym. Takie ideolo
gie, które przekonują nas, że Boże przykazania są stre
sujące, że uciskają człowieka, że go zniewalają i że dla
tego należy się ich pozbyć z życia, że należy odrzucić
wszelkie ograniczenia krępujące ludzkie instynkty, że
każdy ma prawo postępować tak, jak mu się podoba, nie
bacząc na innych, że Dekalog się już nie liczy, ponieważ

Boga nie ma, zatem to nie Bóg, lecz człowiek tworzy mo
ralność i to on, a nie Bóg, decyduje o tym, co jest dobre,
a co złe.
Katedra płocka, 14.06.2001

Ks. Abp S. Wielgus,

Moja umiłowana Ojczyzna,
Sandomierz 2011, s. 178-181.
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■ Ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz

HOMILIA WYGŁOSZONA W KATEDRZE WARSZAWSKIEJ
PODCZAS MSZY ŚW. ZA OFIARY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
-T y lk o m i ciebie, M am o, tylko m i P o ls k i ż a l -

Ekscelencjo, Biskupie Polowy Węgier,
Drodzy Bracia w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym,
Szanowni i Czcigodni Członkowie Rodzin Poległych pod
Smoleńskiem
z Panem Prezesem na czele i Panią Martą Kaczyńską,
Szanowni Parlamentarzyści,
Przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki;
świata gospodarczego i finansów,
Szanowni Związkowcy z „Solidarnością” w tle,
Dostojne poczty sztandarowe,
Droga Młodzieży ucząca się i pracująca,
Harcerki i Harcerze,
Mieszka ńcy wsi i miast,
Warszawianie i Goście!
1. Zacznijm y od pamięci
Dobiega końca drugi rok od straszliwej katastrofy, dla
której nazwę trudno znaleźć, niełatwo jest ją też zakwali
fikować do jakichkolwiek temu podobnych wydarzeń. Wy
jątkowo ciężko przychodzi to docieranie do prawdy,
prawdy o tym, co wtedy w ów kwietniowy ranek stało się
na lotnisku pod Smoleńskiem. Ale człowiek ma naturalne
prawo do pamięci. Trzeba to brać pod uwagę.
Ks. kard. Stanisław Ryłko w czasie pielgrzymki mło
dzieży do Loreto (24 X 2002) podkreślił z mocą znacze
nie pamięci. Odnosi się to do wszelkich środowisk ludz
kich. „Ta bowiem pamięć w konsekwencji powinna prze
mieniać się w wierność, która ma strzec przed utratą da
ru; a dalej winna się stać odpowiedzialnością, aby nie
dopuścić do zmarnowaniu daru; co więcej, powinna do
prowadzić do podziwu duszy względem wielkości i bezin
teresowności ofiarowanego i otrzymanego daru”.
Tragedia pod Smoleńskiem jest szczególnym darem,
ofiarowanym najpierw tym, co polegli pod Katyniem, na
stępnie darem wyjątkowym dla całej Polski, ale też i dla
każdej osoby ludzkiej. Darem jest sam motyw, motyw
w pełni szlachetny, wypływa on z przekonań religijnych,
jest on mocno usytuowany w Piśmie Świętym. Pamięć
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0 zmarłych. Często już Stary Testament nawoływał do
tego, aby pamiętać, a tryb rozkazujący: pamiętaj albo po
mnij daje o sobie znać przy różnych okazjach. Zresztą,
Ofiara Chrystusa, złożona na krzyżu, powtarzana
w sposób bezkrwawy na ołtarzach jest także pamiątką.
1dziwić nas może to, że są ludzie, którzy nie chcą te
go uznać. Jakby boją się pamięci. Ale na to nic nie pora
dzą. W ostatnich kilkunastu dniach Liturgia nam przypo
mniała różne wydarzenia. Najpierw zatrzymajmy się przy
uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Dziw
nym byłoby nie zwrócić uwagi na szczery entuzjazm, jaki
towarzyszył temu wjazdowi. Ale „niektórzy faryzeusze
spośród tłumu” mówili do Pana Jezusa: „Nauczycielu,
zabroń tego swoim uczniom!” Odrzekł: „Powiadam wam:
jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 36-40).
2. Pamięć to czyn
Pamięci nie da się zadusić. Nie udało się to w odnie
sieniu do Męczenników spod Katynia, nie może się udać
w odniesieniu do tych, którzy pielgrzymowali na miejsce
zbrodni. I chociaż nie dotarli do samych grobów, to jed
nak swoim męczeństwem, poniesionym w słusznej spra
wie, najpierw ukazali grozę tego, co się działo przed sie
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demdziesięciu laty, a następnie oddając swoje życie
różańca ogarnia nas wszystkich i jednoczy. Oby sku
pielgrzymując w poczuciu obowiązku wstrząsnęli sumie tecznie, oby owocnie! Tak to widział Sługa Boży Prymas
Tysiąclecia, gdy uczył: „Naród, który kończy jedno tysiąc
niami wielu ludzi.
O
tym świadczyły pierwsze dni żałoby. Tysiące zniczy lecie, musi wspierać się na błogosławionych doświad
i ten tygodnie trwający pogrzeb. O tym zapomnieć nie
czeniach dziejowych, czerpiąc z nich mądrość, siłę i pro
można, o tym zapominać nie wolno. Gdyż jedna i druga
gram na przyszłość” („Nasz Dziennik”, 26-27 maja 2001,
krew została przelana za Ojczyznę. Jedna i druga krew
str. 5). Wiedział dobrze, co mówi. Doświadczył przecież
ma użyźniać glebę naszych serc i umysłów, ale pod wa
straszliwej wrogości w czasie świętowania Tysiąclecia
runkiem, że będziemy o tym pamiętali. Jak pamiętali
Chrztu i Państwa Polskiego. Jakie fale wrogości zalewały
o krwi przelanej przez swoich poprzedników żołnierze
ówczesne media, tego nie da się opisać, można je w ja
kiejś części porównać do współczesnych tendencji, które
Polski Podziemnej, harcerze, ale i wszyscy ludzie pielę
gnujący leśne mogiły, stawiający na nich krzyże, kładąc jak zły duch boją się wody święconej, lękają się błogo
na nich kwiaty. I dlatego może budzić w nas zaskocze
sławionych doświadczeń dziejowych, mądrości z nich
nie, ale też i słuszny niepokój, kiedy zaczęliśmy dowia
płynącej, siły i jasnego programu na przyszłość. Lękają
dywać się, że na polskiej ziemi może zabraknąć miejsca
się innego patrzenia na świat. Posługują się różnymi me
dla uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej, jego
todami, aby zagłuszyć sumienia. Ciągle ograniczają moż
małżonki, ostatniego prezydenta z uchodźctwa i 93. po
liwości wolnej prasy, radia, telewizji. Czymże bowiem
zostałych uczestników narodowej pielgrzymki .
można tłumaczyć to nastawienie Krajowej Rady do
spraw przyszłości Telewizji TRWAM?
Z tego to względu warto odwołać się do fragmentu
Prymasowska wizja współdziałania wszystkich zdro
z Orlątka Or-Ota:
wych sił w państwie dla dobra Polski i Kościoła była
mocno osadzona i oparta na solidnych przesłankach
Z prawdziwym karabinem
oraz motywacjach. Pisał o tym przed jedenastu laty do
U pierwszych stałem czat.
brze znany współczesny polityk: „Nie wydaje się jednak,
O, nie płacz nad Twym synem,
żeby on, czyli Prymas Tysiąclecia, traktował to zadanie
Że za Ojczyznę padł.
jako funkcję zastępczą, jako funkcję usprawiedliwioną
tylko tym historycznym nieszczęściem, jakim były naj
Z krwawą na piersi plamą
Odchodzę dumny w dal.
pierw rozbiory, a potem komunizm. Wydaje się, że zda
Tylko mi Ciebie, Mamo,
niem kardynała Wyszyńskiego również w normalnych
Tylko mi Polski żal.
warunkach, czyli w warunkach wolności, w warunkach
Tylko mi Ciebie, Mamo,
suwerenności państwowej Kościół i religia powinny prze
Tylko mi Polski żal.
nikać wszystkie sfery życia publicznego. Nasycenie kultu
ry, gospodarki, polityki wartościami chrześcijańskimi to
Żal i to wielki. Jakże Polska jawi się być słabą. Na jest naturalna konsekwencja faktu, że każdy naród
własnej ziemi czuje się bezdomną, a setki tysięcy - jak
chrześcijański jest narodem ochrzczonym. Ta obecność
za czasów rozbiorów - wędruje za chlebem. Traci wła
pierwiastków religijnych jest zresztą konieczna nie tylko
sną tożsamość. Lekceważy się kulturę przez wieki wy
ze względu na ekonomię zbawienia, ale również z punktu
pracowywaną. Gdzie się podziały te cnoty obywatelskie,
widzenia doczesnego powodzenia, gdyż żywotność religii
do których odwoływał się ks. Piotr Skarga?
jest warunkiem rozwoju wszystkich pozostałych dziedzin
życia. Dlatego też prymas podkreślał, że wszelka forma
3. Pamięć i krzyż
prześladowania
Kościoła
jest
równoznaczna
z walką z narodem” (Jarosław Gowin, Prymas i naród ,
Potrzebna jest odwaga i silna świadomość. Mówi
w: „Życie”, 26 VII 2001, str. 13).
0 tym bohater M. Rodziwczówny w nawiązaniu do dębu
Dewajtis: „Tyle wieków on stał i wszystko przetrwał!
4. Pamięć i spraw iedliw ość
Dziesiątki pokoleń go strzegło, broniło, aż Bóg za karę
takich zesłał, co ni pamięci, ni ducha ojców w piersi nie
Ważne przed chwilą padło stwierdzenie. Przypomnij
mają. Najcięższy to dopust i próba! Co my warci bez pa
my je sobie: „...wszelka forma prześladowania Kościoła
mięci starej sławy i cnoty? Skąd my ją odbudujemy jest równoznaczna z walką z Narodem”. Tak pisał kiedyś
1utrzymamy!?” (Dewajtis, str. 206).
obecny minister sprawiedliwości. Jakie za ową deklaracją
A jednak, jest nadzieja, jest perspektywa. Wskazuje
pójdą czyny? Módlmy się, aby zgodne z nią. Zresztą,
na nią bł. Jan Paweł II, gdy pisze w Myśląc Ojczyzna:
sprawiedliwość jest czym niepodzielnym, niezbędnym
w życiu jednostek i społeczności. Benedykt XVI przypo
„Ojczyzna - kiedy myślę
mina znaczenie sprawiedliwości. Pisze: „Orędzie chrze
Wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam
ścijańskie jest pozytywną odpowiedzią na ludzkie pra
gnienie sprawiedliwości. Jaka jest zatem sprawiedliwość
mówi mi o tym serce,
jakby ukryta granica,
Chrystusa? Jest to przede wszystkim sprawiedliwość po
która ze mnie przebiega ku innym...”.
chodząca od łaski, według której to nie człowiek napra
wia, uzdrawia siebie samego i innych. Nawrócić się do
Okazuje się, że jest jakaś droga, a może dróżka, która
Chrystusa oznacza w gruncie rzeczy właśnie to: wyzbyć
prowadzi od jednego do drugiego; która jakby paciorkami
się złudzenia samowystarczalności, aby uświadomić so
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bie i zaakceptować własny brak, potrzebę Jego przeba
czenia i Jego przyjaźni”.
I w tym świetle jeszcze wyraźniej można postrzegać
sens modlitewnych zgromadzeń, które wciąż trwają po
smoleńskiej tragedii. Widzimy bowiem niewystarczalność
sprawiedliwości ludzkiej. Jest to rzecz ewidentna. Na
dzieja kieruje nasze poszukiwania tejże sprawiedliwości
ku Bogu. I tak to ujmuje Papież, gdyż tylko w Chrystusie
człowiek może być usprawiedliwiony. Zrozumieli to do
brze słuchacze św. Piotra, jak to słyszeliśmy w pierw
szym czytaniu z Dziejów Apostolskich.
Książę Apostołów, wzmocniony obecnością Ducha
Świętego bez jakichkolwiek obaw mówił do zebranych
o tym, że to oni ukrzyżowali Jezusa, ale Ojciec Go „uczy
nił i Panem, i Mesjaszem”. Zgromadzeni Żydzi przejęli się
tym bardzo, spokornieli i pytali - „cóż mamy czynić?” A
św. Piotr odpowiadał: „Nawróćcie i niech każdy z was
ochrzci się. Ratujcie się spośród tego przewrotnego po
kolenia.”
Nasze modlitwy, nasze cierpliwe pielgrzymowanie do
miejsce związanych z życiem i działalnością zwłaszcza
Prezydenta Rzeczypospolitej jest niczym innym, jak od
woływaniem się do Bożej sprawiedliwości, skoro ta ludz
ka jest niewydolna, albo jeszcze gorzej - zakłamana.
5. Pamięć i prawda
A to się zdarza. Przecież znajdujemy się w okresie li
turgicznym, który ma swoje korzenie w Męce Chrystusa,
a swój owoce w Jego zmartwychwstaniu. W Wielki Piątek
wsłuchiwaliśmy się w opis Męki Pańskiej, podany przez
św. Jana. I co nas mogło, a nawet powinno szczególnie
zainteresować, to dialog Syna Bożego z Piłatem. A doty
czył on prawdy!
Do prawdy odwołuje się Pan Jezus, kiedy tłumaczy
Namiestnikowi: „Ja się na to narodziłem i na to przysze
dłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto
jest z prawdy, słucha mojego głosu”. Zaskoczony był Pi
łat takim postawieniem sprawy. Ale najprawdopodobniej
będąc zniecierpliwionym nie czekał już na odpowiedź,
tylko wyszedł do tłumów, aby im powiedzieć, że nie znaj
duje w Jezusie jakiejkolwiek winy. Tłum natomiast był już
dobrze przygotowany. Domagał się śmierci. Wtedy Piłat
starał się ratować, nawiązując do miejscowych zwycza
jów, według których na żądanie ludzi mógł uwolnić przed
świętem Paschy jednego z uwięzionych. Był taki więzień,
skazany za mordy i rabunki. Zapytał więc, kogo ma wy
puścić i wtedy rzecz się stała nieprawdopodobna. Tłum
zażądał uwolnienia Barabasza. W tym tłumie było wielu,
którzy doświadczyli dobra ze strony Jezusa, a jednak i
coś podobnego może mieć miejsce. Nie potępiajmy
wszelako tych ludzi, zwłaszcza że my mamy za sobą do
świadczenie wielu wieków, a jednak potrafimy również
stawiać na Barabasza? Ileż to razy ludzie są gotowi tak
postąpić. To dzieje się na naszych oczach. Mamy kłopot
z prawdą. Mają ten kłopot rożne systemy społeczne. Fio
dor Dostojewski opowiada w Biesach o rozmowie dwóch
przyjaciół. „Dzieje się w knajpie. Nie brakowało tam alko
holu. I jeden z nich mówi z ogromną nienawiścią o swoim
dawnym znajomym. Ta nienawiść aż się przelewała w
jego słowach, a nawet gestach. Wówczas rozmówca,
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chcąc wyrazić mu współczucie zauważa: ten twój znajo
my musiał ci wyrządzić straszliwą krzywdę, potworne
świństwo! I dziwna rzecz się dzieje, narzekający zaprze
cza, ten człowiek wyznaje: to ja mu wyrządziłem świń
stwo, to ja go najpierw skrzywdziłem, a potem zacząłem
nienawidzić!”
Straszliwie powikłana może być dusza człowieka.
Kiedy jednak w ostatnich tygodniach dawały się słyszeć
różne agresywne ataki, to pomyślałem sobie, że Dosto
jewski ma rację. Najpierw krzywdzono Kościół, najpierw
atakowano Prezydenta, a potem szuka się wymówek
i kłamstw. Powraca się do nienawiści.
Takie zachowania i takie postawy nie mogą budować
zdrowego społeczeństwa. Trzeba szukać ratunku. Mamy
czas paschalny, okres liturgiczny ukazujący Chrystusa
Zmartwychwstałego, niosącego sprawiedliwość, prawdę,
a zwłaszcza miłość. Po to przyszedł Syn Boży na ziemię,
aby dopomóc nam w uwalnianiu się od nienawiści
i zbrodni, aby darzyć nas tymi wartościami i treściami du
chowymi, dzięki którym nasze człowieczeństwo będzie
coraz bardziej dojrzałe i czyste.
Oto dzisiejsza scena z Ewangelii. Św. Maria Magda
lena ma kłopoty ze znalezieniem ciała Jezusa, a potem
z rozpoznaniem Jego osoby. Ale wystarczył jeden mo
ment, kiedy Pan Jezus zawołał ją po imieniu, rzekł „Ma
rio”, ona Go wówczas natychmiast rozpoznała. To zachę
ta, abyśmy pozwalali Chrystusowi, iżby nas przywoływał
po imieniu. Bądźmy więc blisko Jego osoby.
Wówczas łatwiej będzie nam budować cywilizację mi
łości, nasze modlitwy przyniosą owoce, a sprawiedliwość
da o sobie znać i nadejdzie czas w pełni godnego usza
nowania poległych i ujawnienia prawdy o tym, co się sta
ło przed dwoma laty na smoleńskiej ziemi. Módlmy się,
aby tak się stało, w miarę szybko. Wtedy też wypełni się
modlitwa bohatera wojny z bolszewikami, który w wieku
dwudziestu paru lat umiera, pozostawiając jednak krótki,
poetycki testament:
„Na tę ziemię ukochaną,
Na tę naszą, naszą ziemię,
Przyjdzie nowych ludzi plemię,
Takich jeszcze nie widziano!”
Oby jak najszybciej. Amen. Alleluja!

http://www.radiom aryja.pl
[10.14.2012]
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HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ MANIFESTACJI
W OBRONIE TV TRWAM
21 kwietnia 2012
ło. Upatrzono „siedmiu mężów spośród siebie, cieszą
cych się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości”.
Zniknęły spory, parafia szerzej otwarła się na kolej
nych ochrzczonych, a św. Łukasz konkluduje całe owo
wydarzenie krótko: „A słowo Boże rozszerzało się, wzra
stała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie... ”
My dzisiaj gromadzimy sie tutaj w tym historycznym
miejscu w sercu Warszawy właśnie po to, aby przyczynić
się do jeszcze pełniejszego rozwoju naszej Ojczyzny,
aby otworzyły sie wszystkie możliwości, aby nie było za
kazów, aby nie było ograniczeń, aby nie było takich trud
ności, które nie są niczym uzasadnione chyba poza nie
nawiścią do prawdy i wrogością do własnego Narodu.
Psalmista zaś (33/32) z radością wyśpiewuje:
,A Słowo Boże rozszerzało się...” (Dz 6, 7).
Drodzy Rodacy,
Mieszkańcy Warszawy i Goście
oraz Ci, którzy przebywają poza Ojczyzną w poszukiwa
niu chleba,
Czcigodny Ojcze Dyrektorze ze wszystkimi,
którzy tworzą Telewizję TRWAM,
Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
Członkowie Parlamentu,
Przedstawiciele świata kultury, nauki i sztuki oraz oświa
ty i służby zdrowia,
Członkowie „Solidarności” i innych związków zawodo
wych,
Drodzy Rolnicy,
Kochani Dziennikarze,
Harcerki i Harcerze,
Szanowni przedstawiciele służb mundurowych:
wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnych,
urzędów celnych,
Drodzy Bracia w kapłaństwie i życiu konsekrowanym,
Siostry zakonne,
Kochana młodzieży ucząca się, pracująca i poszukująca
pracy!
1. Troska o słow o
Przedziwny jest obecny okres liturgiczny, zrośnięty ze
Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dzieje Apostolskie za
prosiły nas do pierwszej parafii chrześcijańskiej, jaka
powstała w Jerozolimie. I tam spotykamy się z czymś
bardzo ważnym. Oto ta wspólnota tak się rozrosła, że
powstały dyskusje wewnątrz, a nawet dały o sobie znać
niepokoje z racji na to, że Apostołowie nie byli w stanie
wychodzić wszystkim oczekiwaniom naprzeciw. I dlatego
po wspólnej modlitwie Apostołowie występują z propozy
cją, aby wprowadzić do życia tejże parafii, a w przyszło
ści do całego Kościoła instytucję diakonów. I tak się sta
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„Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.”
Podobne myśli znajdujemy we fragmencie z Ewange
lii, przewidzianym także na dzisiaj, gdzie wspomniane
jest cudowne rozmnożenie chleba, a następnie spotka
nie z Jezusem, kroczącym po tafli jeziora. Apostołowie
nieco wystraszyli się, ale Chrystus ich uspokaja: „To Ja
jestem, nie bójcie się”. Nie wsiadł do łodzi, natomiast
dość szybko wszyscy spotkali się na brzegu. Okazuje
się, że w komunikowaniu się z Chrystusem, nic nie może
przeszkodzić, jeśli taką jest Jego wola.
Dlatego wciąż pamiętajmy na Jego słowa: „...Nie bój
cie się”, „Nie lękajcie się, to Ja jestem”. Pamiętali o tym
Apostołowie, ich następcy. Pamiętali o nich duchowni
i świeccy. Warto, aby je przyswoili wszyscy dziennikarze.
Nie bójcie się Chrystusa. Oby też nie lekceważyli ich
również ci, którzy mają jakąś władzę. My dzisiaj mówimy
z tego miejsca, nie bójcie się, my jesteśmy z Chrystusem
i niesiemy to co Chrystus pozostawił. A my zebrani na
Placu Trzech Krzyży, przy kościele św. Aleksandra, mo
dlimy się o to, aby sprawiedliwości stało się zadość, aby
telewizja TRWAM mogła korzystać z kolejnych osiągnięć
technicznych i znalazła się na multipleksie. Oby jak naj
większa liczba ludzi, w Kraju i poza granicami, mogła ko
rzystać z tych dobrodziejstw, jakimi nas ubogaca telewi
zja TRWAM.
Tym samym intencjom poświęcimy braterską manife
stację. A jest NAS WIELE zgromadzonych możemy do
dać tych, którzy z różnych przyczyn przybyć nie mogli.
Do tych zgromadzonych dodajemy jeszcze tych, którzy
w ciągu ostatnich wieków, tu na ulicach Warszawy ma
szerowali w obronie wolności w obronie niepodległości
w innych częściach naszej Ojczyzny i w innych miastach
przelewali swoja krew. My ich obecność również tutaj
odczuwamy. Oni są razem z nami. Ufamy głęboko, że
razem z nami w sposób duchowy są również ci, którzy
podczas ostatniej wojny oddawali swoje życie, zwłaszcza
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ci pomordowani w Katyniu. Chcemy modlić sie za tych,
którzy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, nie żałowali
swojego trudu, poświęcenia, tracili bardzo wiele sądząc
po ludzku. A jednak pamiętali o potrzebach Ojczyzny.
Chcemy też pokłonić się i podkreślić więź z nami tu
wszystkimi, także tych, którzy polegli pod Smoleńskiem
z Parą Prezydencką na czele. I niech nas wspomaga
Królowa Polski, niech nas strzeże i jednoczy nie w opar
ciu o podstępne interesy, różnego rodzaju manipulacje,
ale w oparciu o te zasady, które od wieków towarzyszyły
najwspanialszym umysłom, najszlachetniejszym sercom
z naszej Ojczyzny. Niech opiekuje się światem dzienni
karskim, a łaską swą wspomaga każdą dziennikarkę
i każdego dziennikarza do odwagi w nawracaniu się ku
prawdzie.

nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Przy tej okazji na
leży przypomnieć, że „Sobór bezwzględnie poleca przy
jęcie prymatu obiektywnego porządku moralnego, który
wszystkie inne porządki, jakkolwiek godne są one sza
cunku - nie wyłączając sztuki - przewyższa i we właści
wy sposób ustawia.” Bardzo jest ważne, aby przedsta
wianie zła nie służyło jego popularyzacji. I z tego tytułu
środki społecznego przekazu, kierujące się inspiracją ka
tolicką, powinny udzielać poparcia tym dziełom twór
czym, „które wyróżniają się wartościami moralnymi, nau
kowymi i artystycznymi” . Należy więc pogratulować ta
kiego podejścia. Nie można też zapominać o tym, aby
wychowywać młodzież do bezpiecznego poruszania się
wśród różnych przekazów. Władza świecka „winna,
zgodnie ze swym powołaniem, bronić i ochraniać praw
dziwą i słuszną wolność informacji, [...]”. To samo trzeba
2. Słowo i Prawda
brać pod uwagę, jeśli chodzi o „wartości religijne, kultu
ralne i prawdziwą sztukę [...]”. Dokument soborowy nie
O
środkach komunikacji społecznej wiele mówi Sobór zapomina o odbiorcach. Czytamy w nim, że władza
Watykański II: „Spośród podziwu godnych wynalaz
świecka „...winna otaczać opieką odbiorców, by swobod
ków..., które geniusz ludzki z pomocą Bożą właśnie
nie mogli korzystać ze swych praw”. Jak się ma do tego
w naszych czasach odkrył [...], Kościół [... ] przyjmuje i
zalecenia postawa Krajowej Rady Radia i Telewizji
śledzi [...] te, które odnoszą się PRZEDE WSZYSTKIM
w odniesieniu do jedynej katolickiej telewizji? Odpowiedź
DO DUCHA LUDZKIEGO...”. Sobór także wyjaśnia, dla
jest oczywista.
czego taką, a nie inną posługuje się terminologią w od
I wreszcie w dokumentach soborowych napotykamy
niesieniu do powyższych środków. Czytamy: „Wśród wy
wyrażony ból, połączony z wyrzutem, skierowanym do
nalazków tych najdoskonalsze są te, które z natury swej
nas katolików: „Jest rzeczą wprost niegodną synów Ko
zdolne są dotrzeć i poruszyć nie tylko jednostki, lecz tak
ścioła, by bezczynnie patrzyli, jak przepowiadanie słowa
że swym zasięgiem mogą objąć całe zbiorowości i całą
zbawienia krępowane jest trudnościami technicznymi i fi
społeczność ludzką, jak prasa, kinematografia, radiofo
nansowymi.” I stąd wypływa bardzo konkretny wniosek,
nia, telewizja lub inne podobne. Dlatego też słusznie
wyrażony w słowach: „Dlatego też Święty Sobór przy
pomina, że obowiązkiem katolików jest utrzymywanie
można je nazwać społecznymi środkami przekazywania
myśli” .
i wspomaganie katolickiej prasy, czasopism, produkcji
Jest to niesłychanie istotne, kiedy w świecie najczę
filmowej, radiowych i telewizyjnych stacji nadawczych,
ściej powyższe środki określa się mianem mass-mediów,
których głównym celem winno być rozpowszechnianie
czyli narzędziami do manipulowania masami, to kościel
i obrona prawdy oraz troska o chrześcijańskie wychowa
ne nazewnictwo podkreśla znaczenie informacyjne, czyli
nie ludzkiej społeczności.” Na koniec dokumentu sobo
integrujące jednostki i różne grupy społeczne; czyli pod
rowego znajdujemy przesłanie nadziei. „Sobór ufa, że
miotowość korzystających z mediów, stąd to określenie wyżej podane zasady i wskazania zostaną ochotnie
przyjęte i będą wiernie przestrzegane przez wszystkich
społeczne środki przekazywania myśli! Jest w nim za
warta także troska o prawdę. Zależy nam bowiem na
synów Kościoła. Spodziewa się, że używając tych pomo
dzieleniu się myślami, a nie jakimiś zmyśleniami, posą
cy nie tylko nie poniosą szkody, lecz jak światło - oświe
dzeniami. W katolickiej terminologii prawda czuje się jak
cą, i jak sól - zaprawią całą ziemię” (Cytaty tutaj podane
u siebie, w domu. Niestety, nie da się tego powiedzieć
pochodzą ze zbioru: Sobór Watykański II - Konstytucje,
0 większości mediów w Polsce.
Dekrety, Deklaracje, Editions du Dialogue, Paris 1967;
Sobór bowiem, patrząc na współczesność szeroko
Dekret o społecznych środkach przekazywania myśli, str.
otwartymi oczyma, wiedział, że mogą być powyższe
63-75). Wypadało dziś przypomnieć nauczanie Soboru
środki używane nie zawsze w zgodzie z prawdą... Prze
dotyczące mediów, zwłaszcza że nad tymi tekstami pra
cież „ludzie mogą ich użyć przeciw zamierzeniom Stwór
cował młody bp Karol Wojtyła - Szczery Orędownik Ra
cy, obracając je ku własnej szkodzie...”. Kościół więc
dia Maryja i Telewizji TRWAM!
„boleje z powodu szkód, jakie zbiorowość ludzka ponosi
zbyt często z powodu złego korzystania z tych środków” .
3. Słowo i obraz
W naszych czasach jest to zjawisko wyjątkowo częste.
Sobór jednak podchodzi do wszelkich wynalazków
Światła i soli wciąż potrzebujemy, tak w znaczeniu
w duchu Objawienia Bożego, starając się uczyć ludzi
dosłownym, jak i przenośnym. Metaforyczny bowiem ob
raz światła i soli jest wyjątkowo oczekiwany w środkach
właściwego korzystania z mediów, korzystania rozumne
go. Co więcej, zaleca wywieranie wpływu na media
komunikacji społecznej. Potrzebny jest w telewizji. A po
przez zabieranie o nich głosu, wypowiadanie opinii
nieważ większość stacji telewizyjnych może o tym za
1 przez wspieranie modlitewne oraz materialne mediów
pomina, tym wyraźniejsza jest misja telewizji katolickiej.
stojących na straży życia, prawdy i miłości, prowadzą
Bez światła i bez ewangelicznej soli, o czym tak wyraź
cych w konsekwencji do wiecznego zbawienia. Zaintere
nie mówi sam Pan Jezus formacja człowieka, jego wy
sowanie okazywane przyszłości Telewizji TRWA przez
chowanie zwłaszcza ogólne okażą się wybrakowane.
Sobór Watykański II nauką o środkach komunikacji spo
nas Polaków, wpisuje się w dochowywanie wierności
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łecznej wyszedł daleko naprzód, aby kolejnym pokole
niom pomagać w tworzeniu i korzystaniu z tychże środ
ków. I z tego względu to, co ma miejsce w Polsce
w ostatnich miesiącach, to nie jest tylko jakimś przej
ściowym, społecznym ożywieniem. To jest wyraz dojrza
łości tych wszystkich, którzy wychodzą na ulice, którzy
piszą protesty, którzy dają świadectwo własnemu zro
zumieniu dla roli współczesnych środków komunikacji
społecznej. Nie można pozwolić na to, aby te środki
kształtowały wyłącznie postawy egoistyczne, konsump
cyjne, hedonistyczne, czyli w rzeczy samej - aspołeczne.
Świat potrzebuje odnowy. Polska czeka na odrodze
nie. Inaczej grozić nam będą zachowania i postawy, wy
jątkowo niebezpieczne dla przyszłości Ojczyzny. Prze
strzega przed takimi zachowaniami Henryk Sienkiewicz,
gdy w Potopie przytacza słowa Bogusława Radziwiłła,
wedle którego „Rzeczpospolita to postaw czerwonego
sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Habsbur
gowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło. A my z księ
ciem wojewodą wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z te
go sukna musi się i nam coś zostać w ręku, aby na
płaszcz wystarczyło, dlatego nie tylko nie przeszkadza
my ciągnąć, ale i sami ciągniemy. Niechaj Chmielnicki
przy Ukrainie się ostaje, niech Szwedzi z Brandenburczykiem o Prusy i Wielkopolskie kraje się rozprawiają,
niech Małopolskę bierze Rakoczy czy kto bliższy. Litwa
musi być dla księcia Janusza, a z jego córką dla mnie”.
(T. I rozdział XVI, str. 332, Wydawnictwo Literackie,
Warszawa 1999).
Słowa Sienkiewicza są przekonywujące, nieraz kiedy
czytamy naszą publicystykę, kiedy czytamy też jak bez
trosko mówi się o tym, że nasi rodacy rozproszeni są po
świecie i tylko z tego względu, że nie ma tutaj miejsc
pracy, to nas przeraża. Bo to jest to sukno, które bywa
rozrywane, ono przechodzi, ono staje sie tworzywem in
nych narodów, nie tworząc własnego. Niepokój budzi
beztroskę. Owszem, mieliśmy migrację, poczynając od
XVIII wieku, mieliśmy emigracje w czasie II wojny świa
towej, mieliśmy emigracje Solidarności, ale ona była
zawsze. Najpierw za wolnością, za wiernością Kościoło
wi a dopiero potem „za chlebem”. Tymczasem współ
cześnie widzimy, że sprowadzono do takiej sytuacji, tak
nas postawiono, wobec takich trudności, że nawet ko
rzystając z jakiejś wolności niestety nie znajdujemy moż
liwości utrzymania siebie, utrzymania własnych rodzin.
I takich poglądów za dni naszych nie brakuje. Zobo
jętnienie na sprawy ojczyźniane daje się zauważać z da
leka. Zabieganie o własne interesy i zyski uderza w do
bro wspólne. Nie patrzymy na miejsca pracy, a liczba
bezrobotnych jest wciąż duża. Wedle klasyków zrówno
ważonego kapitalizmu - liczba bezrobotnych nie powin
na przekraczać 5% zatrudnionych! A jak jest u nas,
zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę te setki tysięcy
naszych rodaków, którzy udali się za chlebem poza gra
nice Polski? Niestety, nasze media publiczne, jak i ko
mercyjne wolą zajmować się plotkami politycznymi
i szczuć ludzi jednych przeciw drugim, dzielić nasz Na
ród zamiast mówić o powyższych sprawach.
Dobrze, że Radio Maryja, że telewizja TRWAM po
wracają do tych tematów i rzeczowo, spokojnie prze
strzegają przed zagrożeniami, jakie płyną z beztroski, ja
ką daje się zauważyć w wielu dziedzinach tak jak cho
ciaż w służbie zdrowia, jak i szkolnictwie, w zatrudnieniu
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ogólnie i inwestycjach. A kiedy do tego dodamy korup
cyjne nadużycia, nagrody przewidywane nawet za nie
dokończone prace, to nie musimy się dziwić dlaczego
jest tak, jak jest. A jest źle, bardzo źle!
Niestety, nie jest łatwo uwolnić się od zła. Ono szyb
ko się zakorzenia. Ono potrafi niszczyć rodziny i wszel
kie wspólnoty. Ono niszczy wrażliwość na dobro i praw
dę. Ono prowadzi do zniewolenia. W tym miejscu wypa
da przypomnieć zapis z osobistych notatek Piotra Kropotkina, czerwonego kniazia z czasów rewolucji bolszewic
kiej. Pod dniem 11 grudnia 1920 roku zanotował: „Ileż
setek lat potrzeba, aby dać ludziom świadomość tego, co
mogliby zrobić, gdyby zechcieli być wolni? Ledwo to na
pisałem, mój szatan, który od pewnego czasu wtrąca się
do każdej rozmowy, jaką sam z sobą prowadzę, spytał
ze śmiechem: „Ale czy sądzisz, że skłonni są oni zapła
cić za wolność taką cenę, jaką byłoby nieczynienie
krzywdy swoim bliźnim?”,, (Zapiski..., w: Zapis 18, kwie
cień 1981, Londyn 1982, str. 147).
4. Słowo i dobro
Jest to przykra dla nas opinia, ale ów czerwony kniaź
zdawał sobie sprawę z tego, do czego prowadzi zło.
Upływał trzeci rok od wybuchu bolszewickiej rewolucji.
Zło, które ona wniosła i propagowała - na każdym kroku
było widoczne.
Wyjątkowo tragiczna była obecność kłamstwa. Micha
ił Bułhakow w parę dziesiątków lat później skutki zakła
mania ujawni w bezczelnej obecności diabła w życiu
ludzkim. Jako czarnoksiężnik pod imieniem Wolanda
nawiedzał on różne środowiska. Pewnego razu znalazł
się w hotelowej restauracji. I tam przy bufecie zauważył
napis: „Wędlina pierwszej świeżości”. Nie mógł się po
wstrzymać, aby nie wyrazić swojego zdziwienia, opusz
czając ów hotel: „Nie mam co tu robić. Oni przechytrzyli
nawet diabła, bo jakże - wędliny są świeże, albo nie są”.
I Woland chyba z uśmiechem wyruszył w dalszy obchód
ziemi w towarzystwie kota Behemota także o rysach sza
tańskich.
Nie wiem, czy nie wędrują oni nadal. Nie wiem, czy
nie spotykają się z podobnymi sztuczkami, jak ta z re
stauracji hotelowej. Ale nie bądźmy na to obojętni. Niech
nasza kultura i cywilizacja otrząsną się z różnych nale
ciałości. Niech się zdobędą na wysiłek, aby pomyśleć
o poprawie. Współczesne media muszą to wziąć pod
uwagę. I zamiast uderzać w środki komunikacji społecz
nej, o katolickim rodowodzie, służące wykorzenianiu zła,
zamiast utrudniać działalność, niech wykorzystują do
świadczenia choćby TRWAM. Niech z coraz większą
troską ukazują człowieka i jego otoczenie.
I jest to kwestia pilna. Gdyż należy się obawiać, że
ten zwierzchnik szatański ze Wschodu przemierza już
naszą Ojczyznę. Bo jak zrozumieć dziennikarza (K. R.),
który relacjonując z Łodzi pogrzeb bestialsko zamordo
wanego śp. Marka Rosiaka określa ten bolesny obrzęd
jako „folklorystyczną imprezę ze staruszkami śmieszny
mi, z flagami i krzyżami”. A czym wytłumaczyć rozmowę
dwóch dobrze zarabiających ludzi, którzy w czasie po
grzebu Pary Prezydenckiej w Krakowie komentowali
w telewizji TVN to wszystko, naśmiewając się ironicznie,
mówiąc o potrzebie tropienia demonów polskiego patrio
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tyzmu i tak głośno, że ludzie zebrani przy telebimie za
częli protestować u władz TVN?
Jak bardzo łatwo spotykamy się z tą postawą „łapać
złodzieja”, kiedy złodziej ucieka, sami przecież tymi de
monami nierzadko żyją, ale z drugiej strony chcą prze
rzucić odpowiedzialność na innych.

Ale już przed laty Czesław Niemen śpiewał:
„Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek”.
Ta pogarda nas niepokoi, ona też zawstydza. Ileż to
razy słyszeliśmy o użytkownikach Telewizji TRWAM, że
są ludźmi starymi, zacofanymi, bez przyszłości; a co po
wiedzieć o moherowych beretach; albo o cynizmie, poni
żającej ironii! Tylko dziw bierze, czemu to świat bogaty,
intelektualnie jakoby stojący na wysokim poziomie boi
się tych małych grup rzekomo „nieudaczników”? Czego
się boi? A może jest to próba zakłamania samych siebie,
wprowadzenia w błąd własnych umysłów i serc, ale tak
że czytelników i oglądających tamte programy.
A czyż decyzje KRRiT nie wypływają także z pogardy
człowieka? 2 mln 200 tys. podpisów, setki manifestacji,
podobnych do tej dzisiejszej, ludzi o wysokim poziomie
kulturowym świadczy to nasze spotkanie modlitewne,
spokojne, pełne nadziei. A jednak spotyka sie z pogardą.
Mamy więc prawo obawiać się, że współczesny Woland ze swoim kotem Behemotem dobrze się czuje
w niektórych mediach. Dlatego potrzebujemy innych me
diów. Potrzebne są alternatywne rozgłośnie. I nie możemy
się zgodzić na jakąkolwiek dyskryminację, na zaniżanie
poziomu moralnego w naszym życiu, w rodzinach, szko
łach i w innych środowiskach, gdzie przebywa człowiek.
A przecież mamy tak wiele wydarzeń i tak wiele do
świadczeń, tak bogatą i wymowną historię, tak przepięk
ną literaturę, tak wspaniałe dzieła sztuki. Mamy wiele
rzeczy przed sobą. Polsce potrzebne są dzieci i kołyski,
zdrowa rodzina, pełne dzieci przedszkola i szkoły. Uka
zujmy te sceny i przeżycia. Tam siejmy ziarna dobra.
5. Słowo i przyszłość
Wiele z naszych historycznych doświadczeń porusza
ło umysły wybitnych działaczy, a nawet świętych. Po
myślmy o bł. Janie Pawle II, o żywej obecności w Stolicy
Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o bł. Je
rzym Popiełuszko i tylu tysiącach poległych, chociażby
podczas Powstania Warszawskiego, oni tez dziesiątki lat
musieli walczyć o pamięć, żeby przywrócono pamięć
0 nich.
To samo można mówić o dniu dzisiejszym. Chociaż
by przy takim spotkaniu modlitewnym, refleksyjnym
1szczerym patriotycznie jak to, w którym uczestniczymy.
Tysiące ludzi, różnych wiekiem, zawsze z białoczerwoną flagą, z krzyżem na sercu, z modlitwą na
ustach, a jak trzeba to i z pieśnią. Tysiące ludzi wychodzi
na ulice nie po to, aby szerzyć niemoralność, nie po to,
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aby zabiegać o własne korzyści. Oto przyszliście po to,
aby dać świadectwo prawdzie, aby walczyć o sprawie
dliwość, aby nie dopuścić do rozpanoszenia się kłam
stwa. Z tego tytułu nie otrzymujecie żadnych poborów,
żadnych diet, nawet tych 60 zł, które ofiarowuje się
dziennie dla statystów przy realizacji różnych filmów.
Ofiarujecie siebie, swój czas i swoją miłość do Ojczyzny.
Polska jest z Was dumna, drodzy Rodacy. Przecież
dziennikarstwo polskie na kolanach powinno tu przyby
wać, aby uczyć się kultury i więzi z Narodem. Polska mi
nionych wieków, Polska dzisiaj i Polska jutra. Zawsze ta
sama, zawsze z tymi samymi dążeniami, z takim samym
programem. Ta jedność w czasie jest dla nas potrzebna.
Polska zawsze była jedną i będzie taką.
Taką wizję nakreślił sługa Boży Papież Pius XII w Li
ście do nas z dnia 1. IX. 1949 r., przesłanym na ręce bi
skupów polskich: „Dzieje Polski, pełne częstokroć chwały
i nieszczęść, oczom badacza zdają się być podobne do
potoku łez i krwi, zraszającego ziemię waszą pośród
przeróżnej zmienności rzeczy: tu otchłań bólu, tam
szczyty zwycięstwa, opromienione wspaniałymi blaskami
kultury. Jednego tylko Polska nie znała: odstępstwa od
Chrystusa Króla i Jego Kościoła. Chwałą Waszą, godłem
szlachectwa Waszego jest działać odważnie, cierpieć
mężnie, ufać niezachwianie, osiągać to, co wielkie”.
Zobaczymy jak to nasze spotkanie zostanie potrak
towane przez wielu spośród naszych dziennikarzy, czy
zrozumieją co to znaczy, że Polska nie zna odstępstwa
od Chrystusa Króla i Jego Kościoła, że chwałą dla każdej
i każdego z nas, godłem naszego szlachectwa jest dzia
łać odważnie, cierpieć mężnie, ufać niezachwianie, osią
gać to co wielkie.
Te słowa docierają do nas w okresie wielkanocnym,
kiedy wpatrujemy się w Chrystusa Zmartwychwstałego.
Na nic się okazało pojmanie, fałszywi świadkowie, pozo
ry sprawiedliwości, biczowanie, cierniem koronowanie
i ukrzyżowanie. Na nic się zdały kamienie, które od tam
tej pory ciągle są gdzieś obecne i pojawiają sie przy oka
zji różnych inicjatyw katolickich. Na nic to się zdało. I Ko
ściół to mówi. Kościół to wszystko już przeżył, przeżywa
i będzie przeżywał. Chrystus zmartwychwstał. I niech ka
tolickie media, niech telewizja TRWAM szczerze zwia
stują ten fakt. Niech przypominają to, co o Polsce mówił
Bł. Jan Paweł II i co pisał. Powróćmy do Piusa XII i nie
zapominajmy „Jednego tylko Polska nie znała: odstęp
stwa od Chrystusa i Jego Kościoła”.
To jest nasze światło i nasza sól, światło i sól przy
szłości. Zawsze z Chrystusem Zmartwychwstałym, zaw
sze ku Prawdzie, korzystając z mediów, które szczerze
i chętnie chcą uczestniczyć w proklamowaniu Chrystu
sowego Zwycięstwa, w ukazywaniu wielkości człowieka,
tej wielkości, która ma swoje korzenie w Chrystusie i któ
ra rozwija się w Chrystusie i z Chrystusem. Amen.

Antoni P. Dydycz
Biskup Drohiczyński
http://www.radiomaryja.pl
[23.04.2012]
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■ Ks. Henryk Nowik

CHARYZMATYCZNA DUCHOWOŚĆ ZMARTWYCHWSTAŃCZA
Pojęcie duchowości (łac. spiritualitas) wywodzi się
z czasów patrystycznych i oznaczało życie duchowe,
przeciwstawiane cielesności a nawet zwierzęcości. Termin ten ma charakter subiektywny (praktyka życiowa)
i obiektywny (usystematyzowana treść tego pojęcia). Istnieje jedna duchowość chrześcijańska, ale ma swoje
wielorakie zróżnicowane (podobnie jak promień słoneczny rozszczepia się w pryzmacie na wiele fal świetlnych).
Ontologiczną podstawą jedności duchowości jest Chrystus oraz człowiek, poszukujący jedności dla doznawanej wielości w procesie wielorakiej percepcji, na którą
składają się aspekty: etniczno-geograficzne, doktrynalne,
ascetyczno-praktyczne, antropologiczno-psychologiczne,
historyczno-chronologiczne, zakonodawców i fundatorów
lub szkół duchowości.
Duchowość zmartwychwstańcza pochodzi od Bogda
na Jańskiego, nawróconego na chrześcijaństwo, od ks.
Piotra Jańskiego i od ks. Piotra Semenenki, który podał
teoretyczną podbudowę pod ideę powstania zakonu
Zmartwychwstańców.
Bogdan Jański (1807-1840) był myślicielem, misty
kiem, tłumaczem dzieł Adama Mickiewicza, zajmował się
publicystką, organizował życie religijno-narodowe wśród
Wielkiej Emigracji. Powrót do Kościoła Rzymskokatolic
kiego warunkował pragnienie poznania filozofii. Pragnął
oprzeć na niej swe przemyślenia teologiczne. Intereso
wał się szkocką filozofią zdrowego rozsądku. Poznał filo
zofię J. S. Milla, dzieła J. G. Fichtego, G. W. Leibniza,
J. Herdera, A. Comte’a i in., studiował dzieła J. M. Hoene-Wrońskiego - twórcy mesjanizmu. W poszukiwaniu fi
lozofii realistycznej doszedł do Arystotelesa i wreszcie do
św. Augustyna. Główny zrąb Jego myśli filozoficznej nie
ujrzał światła dziennego z racji braku wydawcy. Liczne
studia dzieł filozofów, wielorakie dysputy intelektualne
doprowadziły Jańskiego do skrystalizowania doktryny
chrześcijańskiej, która legła u podstaw polskiej szkoły
duchowości zmartwychwstańczej. Doktryna ta miała cha
rakter realistyczny. Ontologia jej głosi ideę, że otaczają
ca nas rzeczywistość jest poznawalna i istnieje niezależ
nie od poznania ludzkiego. Podstawową rzeczywistością
jest Bóg Trójjedyny. Każdej z tych Osób przypisana jest
odrębna przyczynowość stwórcza. Zachodzi ścisła rela
cja między Bogiem a człowiekiem oraz między człowie
kiem a narodem, który jest suwerenem państwa. Pań
stwo jest istotne w formowaniu społeczeństwa, ale bez
poczucia narodowego - ginie. Jański był zwolennikiem
ustroju demokratycznego, ale jego instytucje winny pod
legać ciągłej chrystianizacji, na drodze integracji religij
nej. Chrześcijaństwo jest centrum integracyjnym świata.
Podobnie i człowiek ma swe centrum. Ma ono naturę
osobową. Kształtuje ono morale człowieka. Dewizą an
tropologii Jańskiego była prawda i dobro w idei dobra
prawdziwego. Formowanie osobowości dokonuje się na
drodze kształtowania woli pod wpływem rozumu. Oso
bowość ludzką Jański kształtował w kontekście doświad
czenia mistycznego. Utrzymywał, że osoba ludzka wyra
ża się w zdolności do miłości bezinteresownej. Wzorem
takiej miłości jest Stworzyciel, jako ostateczny cel ludz
kich dążeń.
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Współzałożycielem Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców był Piotr Semenenko (1814- 1886): teolog, filozof, twórca polskiej szkoły duchowości, założyciel
zgromadzeń żeńskich
(niepokalanek,
nazaretanek
i zmartwychwstanek). Walczył w powstaniu listopadowym, po jego upadku wyemigrował do Francji. Pod
wpływem filozofii niemieckiej, francuskiej i materialistycznej odchodzi od wiary katolickiej i wstępuje do masonerii. Pod wpływem Jańskiego powraca na łono Kościoła, wstępując do Braci Zjednoczonych o regule religijno-patriotycznej, a następnie do wspólnoty zwanej
„Domkiem Jańskiego”. Po śmierci Jańskiego Semenenko
zostaje wybranym na przełożonego wspólnoty, która sta
ła się zgromadzeniem zakonnym. Następnie zostaje ge
nerałem zgromadzenia i z woli Leona XIII kandydatem
na kardynała. Względy polityczne udaremniły te zamiary
papieskie. Dzieła filozoficzne: Historiozofia, Tractatus
elementaris pholosophiae, Organom scientiae humanae

- to rękopisy). Zostały wydane zaś: Biesiady filozoficzne,
Logika, Kazania, Mistyka, Ćwiczenia duchowne i in. Ana
lizował teksty filozofii podmiotu, jak Rene Descartesa,
Immanuela Kanta, Georga Wilhelma Friedricha Hegla.
Z filozofią klasyczną spotkał się w dziełach św. Augusty
na i w traktatach św. Tomasza. Pod wpływem tych my
ślicieli wyzwolił się z filozofii podmiotu i tym samym nie
uległ ideologii Oświecenia, głównej przyczynie zła w Eu
ropie. Główną ideą filozoficzną była sprawa zarysowania
koncepcji filozofii chrześcijańskiej. W filozofii przyjął mo
del arystotelesowski, czyli pojmował refleksję filozoficzną
na sposób nauki, opartej na rozumowaniu indukcyjnym,
przy czym zasadą indukcji jest teoria bytu istota bytu,
złożonego z przyczyny materialnej, formalnej, sprawczej
i celowej. Skoncentrowanie poszukiwań na „organonie”
filozofii doprowadziło Semenenkę do teorii i metodologii
filozofii.
Teologiczne pisarstwo Semenenki obejmowało dzie
dzinę apologetyczno-polemiczną, skierowaną przeciw
schizmie wschodniej i towianizmowi oraz zawierało pro
blematykę dogmatyczną, związaną z Soborem Watykań
skim I (interpretacja Składu Apostolskiego i nieomylność
papieża). Semenenkę zaliczano do najwybitniejszych
umysłów polskich tamtej epoki i upatrywano w nim wiel
kiego twórcę duchowości zmartwychwstańczej.
U podstaw tej duchowości spoczywa fakt nawrócenia
Bogdana. Musiał on się zmierzyć z filozofią Zachodu,
w postaci racjonalizmu, scjentyzmu, idealizmu i subiek
tywizmu. W wyniku tego zderzenia utracił wiarę. Stan
upadłej natury, pozbawionej oparcia w Bogu dał o sobie
znać. Okres niewiary, a następnie czas walki o samego
siebie, to etap przebudzenia się ku Bogu. Był to proces
długotrwały. Nędza człowieka grzesznego jest stanem
duszy trudnym do przezwyciężenia. W płaszczyźnie
nadprzyrodzonej stan ten oznacza utratę łaski uświęca
jącej. Łaską tą człowiek został obdarowany w akcie
stworzenia. Utrata jej nastąpiła przez grzech pierworod
ny. Nędza grzechu pozbawia człowieka zdolności po po
znania prawdy i poprawnego wydawania sądów. W dzie
dzinie zaś emocjonalnej następują zakłócenia porządku
w wyborach wartości dobra i piękna. Tragizm zaś nędzy
woli wyraża się w jej dualizmie, polegającym na tym, że
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człowiek chce być Bogiem i zarazem nie chce Go takim,
jakim On faktycznie jest. W takim stanie duszy łatwo za
uważyć, że grzech jest siłą niszczącą osobę ludzką. Czuł
się przez grzech wydziedziczony z tego wszystkiego, co
dotychczas budowało jego osobowość w sferze myśli,
uczuć i woli. Jański odkrył u siebie stan bezsilności wo
bec ogromu zła, że jest bezsilny w walce z tym wszyst
kim, co się narodziło w czasie życia bez Boga. W toku
tych doświadczeń i przemyśleń zrozumiał, że powinien
powrócić do Boga. Poszukiwał różnych sposobności.
Nagle pojawiła się myśl na gruncie analiz prac filozo
ficznych i ekonomicznych Saint-Simona (1760-1825).
Celem saint-simonizmu jest odrzucenie doktryny wyzy
sku człowieka przez człowieka. System ten głosi znie
sienie dziedzicznych dóbr prywatnych i ich podział we
dług potrzeb i zdolności. Sait-simonizm jest doktryną
równości. System ten porządkuje społeczeństwa w myśl
zasady: Każdemu według jego zdolności, każdej zdolno
ści według jej dokonań. Doktryna ta rządzi się zasadą
miłości platońskiej, zwaną erosem. Pierwszy sens tego
terminu to życzliwość duchowa, prowadząca do miłości
boskiej (Eros wzniosły), drugi zaś to instynkt, będący
warunkiem zachowania gatunku (Eros niski). Koncepcję
tę uważa się za zrąb socjalizmu chrześcijańskiego. Zo
stał on przezwyciężony przez socjalizm naukowy, w wy
daniu Marksa. Jański pokładał wielką nadzieję w tej dok
trynie społecznej.
System ten runął, wraz z filozoficzną koncepcją Boga.
Na gruzach nadziei zabłysło światło. Chrystus dotknął
Go łaską. Jański stał się chrześcijaninem. Podjął bada
nia nad Chrystusem. Uznawał Go za wielkiego myśliciela
Oświecenia, nie przyznając Mu tytułu „Drugiej Osoby
Boskiej”. Trzyletnie studia nad Boskością Chrystusa
i nad Chrystocentrycznym obrazem Kościoła, sprawiły,
że dogłębnie przejrzał i stał się na powrót synem Kościo
ła, ale już z ideą pogłębiania tradycji i Objawienia. Zbliżył
się do francuskich katolików (o. Lacordaire, Montalambert, ks. Gerbert i in.). Życie swoje zaczął formować po
linii przyjęcia Chrystusa jako jedynej Prawdy, Boskiego
Zbawiciela i Pośrednika. Porównując ostatnie dzieje
swego życia z Chrystusem, zaczął szczególnie wyrazi
ście widzieć dzieje grzechu swej duszy. Bolał nad tym
w sposób nieustanny. Potępiał swoje grzechy, odcho
dząc równocześnie od postawy stanu grzesznego po li
nii głosu swego sumienia, będącego uzdolnieniem rozu
mu do osądu moralnej jakości konkretnych czynów, jakie
miały miejsce w życiu. W ten sposób żal za grzechy
w połączeniu ze skruchą doprowadziły do rzeczywistego
wewnętrznego nawrócenia. Składnikiem istotnym nawró
cenia jest również świadomość, że grzech odgradza
człowieka od Boga z racji faktu odrzucenia miłości Bożej.
Jański zrozumiał, że grzech ma wymiar osobowy. Od tej
winy może Go uwolnić jedynie Bóg na drodze przeba
czenia w sakramencie pokuty. Zatem wyznawał grzechy
w 5 etapach w spowiedzi trwającej 48 dni. Rozgrzesze
nie zaś było dniem nowego przymierza z Bogiem, gdzie
spotkał się z otwartymi ramionami Miłosiernego Ojca.
W procesie trwania z Bogiem zwrócił się ku przyszłości,
a wyrzekając się siebie samego jeszcze ściślej zjedno
czył się z Chrystusem. Przez dzieło swego nawrócenia
stał się przewodnikiem dla innych na drodze powrotu do
utraconego Boga. Znaleźli się między innymi Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz - stali się oni współzało
życielami Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Drogę
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chrześcijańskiego życia Zgromadzenia Jański wytyczył
przez wyrzeczenie się świata, ciała i szatana w duchu
modlitwy, w praktyce postu i jałmużny. Duchowość Jańskiego opracował ks. Piotr Semenenko. Nawrócenie
Jańskiego ujął ks. Semenenko w perspektywie zbawczej
tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z tej to
właśnie idei dalej wyprowadza ks. Piotr zasadę miłości
oraz formacyjny postulat wyrzeczenia się siebie.
Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest
fundamentalną sprawą w dziedzinie zmartwychwstańczej
duchowości. Jest ona podstawową prawdą w momencie
nawrócenia Jańskiego. W kontekście tych tajemnic
ks. Semenenko odczytuje sprawę Jego nawrócenia, któ
re przebiegało na bazie prawdy o grzechu i jego niepra
wości oraz w płaszczyźnie śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa, jako tajemnicy odkupienia człowieka. Ksiądz
Semenenko utrzymuje, że te dwie tajemnice tworzą
spójną jedność logiczną. Wyraża się ona w tym, że na
stępstwem grzechu pierworodnego jest tajemnica odku
pienia, a tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystu
sa dotyczy tajemnicy nieprawości ludzkiej, przez którą
człowiek traci stan pierwotnego usprawiedliwienia. Chry
stus, ratując człowieka stoczył walkę z samym sobą
w Ogrodzie Oliwnym. Na krzyżu zaś wypełniły się słowa
„niech się stanie”. Wina Adama została zmazana. Stan
miłości między Bogiem a człowiekiem został przywrócony.
Miłość Boga, która przejawia się w męce, śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa, stała się fundamentalną
zasadą zmartwychwstańcze duchowości. W poszukiwa
niu źródła tej miłości, ks. Semenenko doszedł do we
wnętrznego życia Boga, polegającego na Komunii miło
ści Osób: Ojca i Syna w Duchu Świętym. Miłość ta jest
konstytucją zmartwychwstańczej duchowości. Jest ona
bowiem klamrą, spinającą całe dzieło Bożej miłości do
człowieka od chwili jego stworzenia aż do momentu
zbawienia. Człowiek stworzony na obraz Boga i uczest
nicząc w tajemnicy Jego życia, może dojść do swego ce
lu na drodze autentycznej komunii z innymi ludźmi, któ
rych Bóg utrzymuje w zasięgu swej miłości.
Ta wspólnotowa duchowość jest już Królestwem Bo
żym na ziemi. Ks. Semenenko zwraca uwag, że człowiek
jako obraz Boga winien rozwijać w sobie to podobień
stwo, by móc panować nad światem stworzonym. To pa
nowanie winno się zaczynać od rzeczy najważniejszej tj.
od panowania nad samym sobą. W tym panowaniu tkwi
wewnętrzna równowaga między człowiekiem a Bogiem
oraz innymi, powołanymi do zbawienia. Bóg na nowo
stawia człowieka w środku stworzenia, aby on przecho
dził od „obrazu” do Bożego „podobieństwa”. I w ten spo
sób natura w osobie a osoba w naturze stanie się do
skonałym „obrazem i podobieństwem” Bożym, jak to
Stwórca zapowiedział w chwili powoływania człowieka
do bytu. Drogą do wypełnienia tego zadania życiowego
jest miłość, pojęta jako oddanie się Bogu przez wyrze
czenie się siebie. Taka postawa zmierza do usunięcia
grzechu i uznania w duchu pokory swej nędzy, będącej
następstwem grzechu pierworodnego. Takie przedsię
wzięcie życiowe może być podjęte w oparciu o moce
Boże. Człowiek nie jest w stanie sam dokonać tego dzie
ła osobistej odnowy. Tak jak miłość jest przyczyną
sprawczą zaistnienia człowieka, tak również miłość jest
przyczyną sprawczą przekazania łaski Bożej w perspek
tywie jego zbawienia.
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Teorię zmartwychwstańczej duchowości sformułował
ks. Semenenko na kanwie dziejów duszy Jańskiego
w kontekście przemyśleń nad własnym życiem. Ducho
wość ta zaowocowała zakonnym charyzmatem zmartwychwstańczym. Wyrastający z duchowości zmar
twychwstańczej zakon męski i żeński to dzieło ks. Semenenki. Dzieło profetyczne dla rozpalenia ognia miłości
Chrystusowej w sercach Polaków, rozproszonych po ca
łym świecie w czasach tragicznych dla narodu.
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□

■ Maria Januszewicz

„NIEBIOS KRÓLOWO ŚWIĘTA...”. O KULCIE MARYJNYM
W ŻYCIU, PLASTYCE I POCZĄTKACH TWÓRCZOŚCI
LITERACKO-TEATRALNEJ STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W okresie Młodej Polski, wraz z zauważalnym wzrostem religijności, daje się dostrzec także większe w porównaniu z pozytywizmem zainteresowanie postacią
Matki Boskiej. Niewątpliwie jest to efektem dominacji
w epoce prądów irracjonalnych i idealistycznych wynika
jących z potrzeby „duchowości” i dążenia do „umetafizycznienia światopoglądu i obrazu świata przedstawionego”1. Z drugiej strony ważnymi dla przypomnienia
i uczczenia Najświętszej Panny w owym czasie były jubi
leuszowe daty związane z Jej osobą. Z tych zaś najistot
niejszy był rok 1904, przypominający w całym świecie
katolickim 50-lecie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu. We Lwowie zorganizowano z tej okazji Kon
gres Mariologiczny.
Na gruncie polskim do ożywienia kultu Maryi jako kró
lowej i opiekunki narodu przyczyniły się zmiany politycz
ne i narastający patriotyzm. Prześladowanie polskości
i wiary powodowało zwrot ku dawnej świetności narodu
i państwa oraz pieczołowitego urządzania uroczystości
w rocznice zdarzeń związanych ze czcią Matki Boskiej
Częstochowskiej. I tak w r. 1882 obchodzono 500-lecie
umieszczenia cudownego obrazu na Jasnej Górze;
w r. 1906 czczono 250-tą rocznicę ślubów Jana Kazimie
rza; w r. 1910 dokonano uroczystej powtórnej koronacji
obrazu częstochowskiego w połączeniu z pielgrzymką
Polaków ze wszystkich zaborów; w r. 1917 przypomnia
no 200 rocznicę pierwszej koronacji obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej.
Istotny wpływ na rozszerzenie czci Najświętszej Pan
ny miały licznie wydawane wtedy zbiory pieśni Maryjnych
oraz publikacje i opracowania Jej dotyczące: monografie
cudownych obrazów, Księga Pamiątkowa Mariańska
wydana z okazji jubileuszu dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu, szkice o Matce Boskiej w poezji polskiej. Przy
czyniono się także do odnowienia i artystycznego
uświetnienia najbardziej znanych kościołów pod Jej we
zwaniem. W latach 90-tych miała miejsce renowacja Ko
ścioła Mariackiego w Krakowie oraz katedry Najświętszej
Marii Panny we Lwowie. O kulcie Maryi zaświadcza ów
czesna sztuka, literatura, malarstwo (cykl obrazów Piotra
Stachiewicza) i muzyka.
W literaturze Młodej Polski motywikę Maryjną bez
trudu odszukać można u wielu literatów, jak choćby
u Władysława Stanisława Reymonta, Leopolda Staffa,
Jana Kasprowicza. W sposób najbardziej jednak zna-
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mienny obecność Matki Bożej zauważalna jest w literackim i malarskim przekazie u najwybitniejszego malarza,
dramaturga i człowieka teatru tamtych czasów - Stanisława Wyspiańskiego. Z plastycznych dokonań artysty
wystarczy przywołać witraż Zycie Marii, projekt witraża
lwowskiego Śluby Jana Kazimierza, polichromię Królowa
- wieśniaczka polska, pastel Madonna czy Caritas.
Wpływ ikonografii i symboliki Maryjnej znać także w jego
dramatach, w młodzieńczej scenie historycznej Królowa
Polskiej Korony - będącej poetycko-teatralnym komenta
rzem witraża Śluby Jana Kazimierza, w znaczącym Le
gionie, czy w tak wybitnych utworach scenicznych, jak
Wesele, Wyzwolenie i Akropolis. O odrębności twórczo
ści Wyspiańskiego na tle maryjnej poezji patriotycznej
świadczą - zdaniem Marii Jasińskiej - „malarskie, trium
falne wizje Maryi” 2. W przeświadczeniu Dariusza Trześniowskiego, apoteoza Matki Bożej w tekstach Wyspiań
skiego „przekracza granice wyobrażeń stricte chrześci
jańskich, zmierzając w stronę formuły synkretycznego
mitu wielokulturowego”3. I historyków sztuki, i historyków
literatury łączy tu zgodne przekonanie o aprobatywnogloryfikującym stosunku Wyspiańskiego do Matki Naj
świętszej.
1. Z ryn g rafem B o garodzicy.

Matka Boża w biografii poety-malarza
Z opinii i sądów współczesnych Wyspiańskiemu wy
łania się jedno wspólne przekonanie: zżyty od urodzenia
do śmierci z Krakowem, zafascynowany jego tradycją,
historią i zabytkami sztuki sakralnej był Wyspiański za
równo w swym życiu, jak również w twórczości malar
skiej i literackiej szczerym wyznawcą religii katolickiej
i chrześcijańskich zasad moralnych. „I to w tym stopniu zdaniem przyjaciela poety, księdza Jana Pawelskiego z jakim nieczęsto można spotkać się w życiu”4. Podobnie
twierdził kuzyn Wyspiańskiego Zenon Parvi: „W życiu je
go wiara była czymś świętym, czego nie pozwalał szar
gać; wolny od zewnętrznych form dewocji, kultywował
wiarę głęboko w swoim sercu”5. W wydanych tuż po
śmierci artysty monografiach poświęconych jego życiu
i twórczości Adam Grzymała-Siedlecki jednoznacznie
twierdził, że naturę Wyspiańskiego cechowała „wrodzona
i nie zatracona do ostatnich sekund religijność”6. Józef
Kotarbiński podzielał to przekonanie: „Jak przystało na
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podwawelowe dziecko, Wyspiański był całe życie wie
rzącym bez zastrzeżeń, nie przechodził w młodości walki
wewnętrznej [...]”7.
Matka przyszłego poety-malarza, Maria z Rogow
skich, pochodziła z religijnego domu, w którym - jak pisał
inny kuzyn Wyspiańskiego, Antoni Waśkowski - „praktyki
wiary chrześcijańskiej wykonywane były z najgłębszego
przekonania i ze szczerej potrzeby ducha”8. W rodzinie
Rogowskich, jak w każdej katolickiej rodzinie, uroczyście
obchodzono święta religijne. Jednak w szczególnie zna
mienny sposób czczono tu wigilię Bożego Narodzenia
i Wielki Piątek. W owe niezwykłe dni w roku Mateusz
Rogowski zabierał swoje dzieci na całodzienną wędrów
kę po starym Krakowie: „odbywały się wówczas wielkie
wędrowne misteria miłości historii i zabytków starego
Krakowa”9. Ojciec Wyspiańskiego, Franciszek, utalento
wany artysta rzeźbiarz, w swej sztuce łączył elementy
narodowe i religijne, czym mógł później wpłynąć na sferę
zainteresowań artystycznych swego syna. Jego prace
rzeźbiarskie: pomniki, statuy, popiersia świeckich i świę
tych zdobiły wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie.
Urodzony 15 stycznia 1869 roku na „górce” przy ul.
Krupniczej Stanisław Wyspiański został ochrzczony 7 lu
tego w niedzielę zapustną w kościele świętego Stefana
na Piaskach jako Stanisław Mateusz Ignacy. Szczególną
rolę w życiu Stanisława miała odegrać jego matka
chrzestna, ciotka Joanna Rogowska, po mężu Stankiewiczowa; wzięła bowiem do siebie na wychowanie wcze
śnie osieroconego siostrzeńca (stracił matkę, gdy miał
siedem lat) i kontynuowała wobec niego wzorce wycho
wawcze swego ojca Mateusza Rogowskiego, ucząc go
miłości do Boga, do Krakowa i do ojczyzny. Jako osoba
bardzo pobożna codziennie przed południem wychodziła
na mszę świętą do Kościoła Mariackiego i - wedle
wspomnień Antoniego Waśkowskiego - „z paciorków
swoich wracała dopiero po dwóch lub trzech godzinach”10. Ona także regularnie prowadzała swojego wy
chowanka na Wawel i Skałkę. Po latach w spisanych
przez siebie Krótkich notatkach... z rozrzewnieniem
i sentymentem wspominała tamte czasy:
W Katedrze wiele razy byłam z nim, modlić się go uczyłam
przed Ukrzyżowanym Chrystusem: „Tu, Stasiu, królowa Jadwi
ga, szesnaście lat mająca, klęczała, tu swój ból serca i miłość
Ojczyzny składała. Do niej Chrystus przemówił. Ona bólem
święta, pomódl się za nią” - i mały chłopczyna klęczał, modlił
się ja k grzesznik i wpatrywał się w cudowny obraz. [...] I tak
rozpoczęliśmy wędrówkę na W aw el, z wolna od kaplicy do ka
plicy, od pomnika do pom n ika ...[...] Ja prowadziłam chłopczynę do krypty, gdzie spoczywa Tadeusz Kościuszko, król Jan
Sobieski i tu go uczyłam, opowiadając o tych bohaterach.
W uroczystość św. Stanisława, która rozpoczynała się
8 maja i trwała osiem dni chodziliśmy na Skałkę. „W tym ko
ściele jest, Stasiu, ołtarz twego Patrona, chodź go odwiedzić
i pomodlić się za duszę nieszczęsnego króla” - a ponauczawszy go całej legendy, poszliśmy na Skałkę, do kościoła, nad
sadzawkę, widział mnóstwo ludzi ja k czerpali wodę [...] która
miała im służyć jako lek uzdrawiający11.

I Kościół Mariacki, i Wawel, i Skałka miały odegrać
później wielką rolę w życiu i twórczości Stanisława Wy
spiańskiego. Lecz zapewne już wcześnie, w jego umyśle
chłopięcym uczucia religijne zespoliły się z uczuciami pa
triotycznymi oraz miłością do sztuki sakralnej i narodowej.

ROK XXII, N R 3-5 (168-170) 2012.

Architektura sakralna z biegiem czasu coraz bardziej
fascynowała Wyspiańskiego i z racji swoich walorów kultowo-religijnych, i z racji czysto estetycznych. Jeszcze
jako uczeń szkoły średniej na wakacjach letnich w 1886
roku odbył wycieczkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, naj
większego sanktuarium kultu Maryjnego w Małopolsce.
Jej efektem był późniejszy obraz M atka Boska Kalwaryjska. W czasie letnich wakacji wyjeżdżał na wycieczki in
wentaryzacyjne po Małopolsce Wschodniej, Kielecczyźnie i Podkarpaciu w celu dokonania spisu zabytków
sztuki sakralnej w zwiedzanych kościołach. Wtedy to do
konał cennych odkryć sakralnych: na strychu kościoła
w Żarnowie znalazł wczesnogotycki posążek Matki Bo
skiej, a na strychu kościoła w Opocznie figurkę drewnia
ną Matki Boskiej z Panem Jezusem z XV wieku malowa
ną naturalnej wielkości. W Krużlowej w miejscowym ko
ściele Narodzenia Najświętszej Marii Panny mógł po
szczycić się Wyspiański swym największym odkryciem:
„cennego posągu drewnianego Matki Boskiej, dzieła ro
dzimego snycerstwa z XV wieku. Obecnie posąg zdobi
zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie”12.
Począwszy od bytności w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Wyspiański zaczyna niejako „dokumentować” swój kult
żywiony do Matki Bożej: szkicuje, rysuje, maluje Jej po
stać, odnajduje dawne arcydzieła sztuki Jej poświęcone
i przekazuje muzeum. Z pewnością ta jego admiracja do
Bożej Rodzicielki była znana opiekunom Wyspiańskiego,
skoro wuj Stankiewicz w 1889 r, w Wielką Sobotę po po
dzieleniu się święconym jajkiem wręczył mu „starego du
kata z Matką Boską”13.
Sporym wyzwaniem artystycznym dla dwudziestolet
niego Wyspiańskiego było podjęcie przez niego pracy
przy polichromii Kościoła Mariackiego pod kierownic
twem Jana Matejki, w ramach odbywającej się restaura
cji prezbiterium kościoła. Młody artysta wykonywał
„przepróchy” do polichromii i uczestniczył przy malowa
niu 59 aniołów śpiewających litanię do Matki Bożej. Na
rusztowaniach miał spędzić pół roku.
Wkrótce Wyspiański miał możliwość porównania pol
skiej sztuki sakralnej z zachodnioeuropejskimi zabytkami
katolickiego kultu religijnego, wyjeżdżając w 1890 r. do
Paryża na stypendium. Po drodze, zwiedzając Wenecję
zachwycał się Madonnami Belliniego i Vivariniego.
Urzekł go również wizerunek Maryi z Wniebowzięcia Tycjana, która „z rozłożonymi rękami, głową w tył odrzuco
ną, oczami wzniesionymi ku górze, dąży ku niebu”14. We
francuskich gotyckich katedrach także zwracał uwagę na
sposób przedstawiania Matki Bożej. We wnętrzu katedry
w Amiens przykuł jego uwagę: „portal z prawej - przypi
sany Marii - cała też kompozycja figuralna odnosi się do
jej życia - [...] zwiastowanie - odwiedziny Elżbiety - ofia
rowanie - ta Maria tak p ię k n a .” 15. W Reims w świątyni
poświęconej Matce Bożej dokładnie odnotowywał ikono
graficzne detale łączące się z postacią Maryi:
sceny z jej życia ( ja k zawsze) - [...] w środkowej koronacja
Marii - z prawej męka pańska - z lewej apoteoza Chrystusa ja 
ko króla światów [...] - co za różnica np. w przedstawieniu Ma
rii, ja k ona je st inną w scenach zbiorowych — w zwiastowaniu
jest skromną - młodą dziewicą [...] - w środku bramy jest
przedstawioną jako królowa - w koronacyjnym płaszczu w koronie na głowie - w bujnych włosach rozpuszczonych z berłem w ręku i dziecięciem boskiem16.
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Niewątpliwie relacje Wyspiańskiego z odwiedzanych
katedr - spisane w listach do przyjaciela, Lucjana Rydla
- dokonywane były z pozycji profesjonalisty, malarza
specjalizującego się w malarstwie sakralnym i dobrze
obeznanego z treścią Pisma Świętego.
2. W itraż Ż ycie M a rii w krakowskim
Kościele Mariackim
Przed wyjazdem z Krakowa, i Wyspiański, i Józef
Mehoffer otrzymali kolejne zadanie do wykonania od mi
strza Matejki, zadowolonego z pracy swych uczniów przy
polichromii Kościoła Mariackiego, tym razem bardziej
samodzielne. Chodziło o wykonanie kartonów witraży
w Kościele Mariackim przedstawiających Życie Marii.
Nad tym projektem pracowali razem w latach 1890-1891
(do października). Obaj malarze rozpoczęte w Krakowie
dzieło kontynuowali w Paryżu.
Do okna nad chórem muzycznym zaprojektowali ogó
łem 36 kwater, dwadzieścia przeznaczając na przedsta
wienie Drzewa Jessego i scen nawiązujących do genea
logii rodu Najświętszej Marii Panny, natomiast w szesna
stu kwaterach zobrazowali życie Marii. Aczkolwiek byli
oddaleni od Krakowa, mieli świeżo w pamięci wystrój re
staurowanego kościoła i znajdujące się tam średnio
wieczne witraże. Niemniej w swoich projektach - w po
równaniu z witrażami mariackimi - wprowadzili więcej
świetlistości, bardziej intensywną czerwień i błękit, co
świadczyło o inspiracji średniowiecznymi witrażami fran
cuskimi. Spośród szesnastu kwater przedstawiających
Życie Marii osiem wykonał Wyspiański i osiem Mehoffer17. W liście do Henryka Opieńskiego Wyspiański
wzmiankował, że „cała lewa strona jest jego” 8. Sceny
z życia Najświętszej Panny przedstawione są w kolejno
ści: Zwiastowanie Joachimowi, Spotkanie Joachima
z Anną przy Złotej Bramie, Ofiarowanie Marii do świątyni,
Zaślubiny Marii z Józefem, Zwiastowanie, Nawiedzenie,
Boże Narodzenie, Pokłon Trzech Króli, Anioł nakazujący
Św. Rodzinie ucieczkę do Egiptu, Ucieczka do Egiptu,
Dwunastoletni Chrystus nauczający w Świątyni, Cud
w Kanie Galilejskiej, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża,
Zesłanie Ducha Świętego i Zaśnięcie Marii19.

W projektach obu artystów można zauważyć różnice
w sposobie traktowania tematu. W ich kompozycjach
Konstanty Maria Górski dostrzegał „dwie ręce i dwie
głowy”, ale zarazem podkreślał, że: „talenty ich uzupeł
niają się wybornie”20. U Wyspiańskiego przeważają bar
wy chłodne z przewagą niebieskiej, zaznacza się dąże
nie do bardziej zdecydowanych rysów charakterystyki,
energicznych wyrazów i efektów; u Mehoffera widoczny
jest ciepły koloryt, większe dążenie do łagodności i poetyczności. Niemniej Górski wyróżnił jednak kartony Wy
spiańskiego: „Posiadają one tyle zalet, są dowodem ta
kiego wniknięcia w średniowiecznego ducha, a z drugiej
strony takiej swobody w traktowaniu scen biblijnych”21.
Opinia Wyspiańskiego o swoim i przyjaciela debiucie nie
była pochlebna: „Straszne lichoty, mojem zdaniem nie
zasługujące na wystawienie”22.
Jednak kartony witraży przedstawione w październiku
1891 r. w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych spotkały się z pochlebnym przyjęciem. Zwra
cano uwagę na umiejętność pogodzenia średniowiecznej
symboliki z realizmem kompozycji. Dopiero po dwudzie
stu latach, już po śmierci Stanisława Wyspiańskiego za
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projektowane witraże zostały wykonane w szkle i do dziś
zdobią okno nad organami i nad wejściem głównym do
Kościoła Mariackiego.

*
Kiedy Wyspiański zwiedzał francuskie średniowiecz
ne katedry, zwracał baczną uwagę na fakt, iż sposób
plastycznego przedstawienia obrazów i figur Matki Bo
skiej dostosowany był nie tylko do religijnego odbioru,
ale i do religijnego odbiorcy. Stąd sakralne wizerunki Ma
ryi pełne królewskiego i niebiańskiego dostojeństwa
i majestatu, zarazem bliskiego wiernym i ludzkiego wy
obrażenia Bożej Matki, przemawiały do wszystkich sta
nów społecznych. Opisując Madonnę-Królowę z Reims,
jednocześnie zaznaczał, iż:
udrapowaniem - strojem - wyrazem nawet i minką niewin
ną i dziecinną przypomina statuy noszone na feretronach - to
jest rzeźba wykonana według przepisów i podań ludowych taką obnoszono po procesjach [...] - ta je st taką Maryjką - dla
której dzieci znosiły kwiaty - a ona im dziękowała uśmiechem - w taką wierzyła Joanna d'Arc i taka musiała się jej zjawić23.

Ludowa koncepcja Madonny-Królowej z portalu kate
dry w Reims łączy się z przeświadczeniem Wyspiań
skiego, że można się do Niej modlić i można Jej zaufać.
Figurka Matki Bożej z francuskiej świątyni zestawiona
z osobą Joanny d’Arc wywołała też u młodego adepta
sztuki tęsknotę za ojczyzną i refleksje natury patriotycznej:
Dzwonki płaczą znów na wieży, w górze [...] idzie się za
tem głosem, za tymi dźwiękami po schodach, do stóp tej Maryjki w środku portalu - . . . do stóp tej Maryjki w koronie,
w płaszczu bogatym k ró le w ią t. chciałoby się do niej mówić,
ona tak miła - usteczka skłania do uśmiechu - anielska: „dzie
wico! przeczysta! ty coś przebudziła dziewczę skromne, że kraj
ocalić uciekło z chaty ojców - ty coś dała mu tyle hartu, że
dziewczyna przywdziała twardą zbroję i z twoim obrazem w io
dła w bój [...] daj nam ty taką siłę zwycięską, tyle mocy niezmożonej, tyle wytrwałości do pracy - wskrześ w nas dusze tak sil
ne ja k długie są nasze cierpienia, tak wielkie ja k głębokie są
nasze rany, tak płonące miłością ja k ogień straszny w którym
zgorzało to d z ie w c z ę . my przywiążemy się do pracy ciężkiej my chcemy upadać pod jej ciężarem - aby dowieść naszej mi
łości, my spłonąć chcemy na stosie poświęceń dla k r a ju . na
twoją cześć Mario! ale ty pozwól nam widzieć choćby w dzień
naszej śmierci - w ostatniej choćby chwili zobaczyć tęczę przy
szłości...jutrzenkę życia n o w e g o .n ie c h ona zabłyśnie nam ko
roną promienną na twoim czole dziewiczem ty królowo naszej
o jc z y z n y .k ró lo w o polskiej k o r o n y .”24

W zacytowanym fragmencie, inwokacji przechodzą
cej w spontaniczną modlitwę, nastąpiła antycypacja
trzech istotnych w twórczości Wyspiańskiego kwestii
związanych z jego osobistą wizją Matki Bożej. Po pierw
sze, wprost pojawia się zapowiedź ujmowania Maryi jako
królowej Polski (tytuł jego przyszłej sztuki - Królowa Pol
skiej Korony ) i łączenia kultu patriotycznego z kultem re
ligijnym; tu też z głębokiej wiary religijnej poety-malarza
wynika przeświadczenie o optymistycznych perspekty
wach dla dalszych losów narodu, skoro przewodzi mu
polska królowa. Po drugie, poprzez określenie „Maryjka
w koronie” ujawnia się obecność „bliskiego i jakby zaży
łego” stosunku autora do Maryi, stylizowanej na prostą
dziewczynę z ludu, piękną i młodą, obdarzoną macie
rzyńską dobrocią i miłosierdziem. Po trzecie, interesują
co zarysował się tu fenomen kojarzenia obrazu właśnie
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oglądanej Madonny z innym Jej wizerunkiem, fenomen
połączony z ewokacją, przenoszeniem uczuciowym
i w efekcie przenikaniem wzajemnym Maryjnych ikon.
0 znaczeniu tych trzech kwestii związanych z wąt
kami Maryjnymi w życiu Wyspiańskiego informuje wiersz
jego przyjaciela Lucjana Rydla pod tytułem Do Stanisła
wa Wyspiańskiego. W owym poetyckim liście - marzeniu
o wspólnej podróży do Włoch (niezbyt udanym pod
względem artystycznym) znajduje się wzruszający frag
ment poświęcony Matce Bożej z Loreto. Do włoskiej Ma
donny, patronki pielgrzymów, skierowana została prośba
o wstawiennictwo do Boga za polskim narodem, któremu
„króluje częstochowska Pani”.
Pójdziemy razem, gdzie poniosą oczy
Jaskółek śladem, pójdziem na południe,
Gdzie Adryatyk swe szafiry toczy
W krainę słońcem wyzłacaną cudnie [...]
Przed tą Madonną, dla której się nocą
Nad morzem lampa kolorowa pali,
A w dzień rybaków dzieci Jej szczebiocą
Swój pacierz. - Ona wszystkich się użali 1 my ją także prosić mamy o co!
Bo na północy kraj tam je st w oddali
Kraj, gdzie króluje częstochowska Pani,
A dużo cierpieć muszą Jej poddani
Niech ta Madonna włoska błogosławi
Onej północnej ziemi opłakanej,
Gdzie lud łzy dusi, choć w sercu się krwawi25.

Ta swoista dla Wyspiańskiego ikonograficzna wizja
Najświętszej Panny wkrótce miała się zrealizować w jego
samodzielnym dziele plastycznym i literackim.
3. Ś liczn a g w ia zd o m iasta Lw ow a, M aryja
w malarskim i literackim przekazie
Projekt witraża Ś lu b y J an a K azim ierza
Jesienią 1892 r. Wyspiański otrzymał zamówienie na
wykonanie witraża do okna katedry lwowskiej na temat
Śluby Jana Kazimierza. Początkowo było to jedno okno
gotyckie w prezbiterium świątyni o wysokości przeszło
osiem metrów. W szkicu Wyspiańskiego dwumetrowego
formatu węglem na papierze przedstawiony został król
z duchowieństwem i świeckimi dostojnikami przed ołta
rzem w czasie składania ślubów, w części górnej wizja
mdlejącej, ginącej Polski, otoczonej cierpiącym narodem,
a nad nimi jeszcze Matka Boska z Dzieciątkiem na ręku
w asyście Michała Archanioła.Gdy malarz przywózł szkic
projektu do Lwowa w lutym 1893 r., najprawdopodobniej
wtedy dodano mu jeszcze drugie okno do przyozdobie
nia witrażem. To w efekcie spowodowało, że w jednym
oknie umieścił scenę historyczną, a w drugim wizyjną,
„co kompozycji odebrało poniekąd logikę”26. Projekt wi
traża ukończył Wyspiański w sierpniu 1894 r.
W czasie pracy nad projektem witraża najwięcej
trudności przysparzało Wyspiańskiemu ustalenie ogól
nego tła, syntetyzująco-scalającej scenerii, słowem jed
nej kompozycyjnej całości. W pierwszej wersji kartonu
optował za architektonicznie monumentalną wizją ołta
rza. W tak obmyślane tło zamierzał wkomponować czo
łowy przedmiot kultu, obrazek Matki Boskiej Domagaliczowskiej, przed którym dokonały się słynne śluby naro
dowe. Stąd listy artysty do Karola Maszkowskiego, by
przerysował mu dokładnie ów obrazek i zwrócił uwagę
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na „motywa korony i ornamentu na płaszczu M. Domagaliczowskiej”27.
Ten ściśle związany z przestrzenią i historią Lwowa
cudowny obraz pochodzi z r. 1598. Namalowany został
przez lwowskiego mieszczanina Józefa Wolfowicza po
śmierci wnuczki. Niewielkich rozmiarów, przedstawia
Matkę Bożą w czerwonej sukni i zielonym płaszczu, sie
dzącą na tronie wśród obłoków i trzymającą na prawym
kolanie stojącego małego Jezusa, który rączką błogo
sławi ziemię. Wokół postaci rozchodzi się promieniście
tęczowa aureola, a nad głową Maryi dwaj aniołowie pod
trzymują koronę. W dalszej część obrazu widać panora
mę Lwowa, a na pierwszym planie rodzinę malarza.
Według historycznego przekazu ławnik lwowski Woj
ciech Domagalicz w r. 1598 po pogrzebie córki Katarzy
ny umieścił namalowany przez jej dziadka obraz we fra
mudze kościoła, od zewnętrznej strony w pobliżu grobu
dziecka. Rodzice modląc się tu, doznawali pociechy. Dla
większego uczczenia obrazu rodzina Domagaliczów wy
stawiła cmentarną kaplicę, a ikona szybko stała się
przedmiotem kultu całego Lwowa, wkrótce także symbo
lem łaski i opieki nad miastem. O czym świadczyć może
odparcie szturmu Kozaków w 1648 r. pod wodzą
Chmielnickiego. Król Jan II Kazimierz w tej kaplicy dzię
kował za zwycięstwo pod Beresteczkiem, a 1 IV 1656 r.
sam przeniósł obraz do katedry i umieścił w głównym oł
tarzu. Tego dnia nuncjusz papieski Piotr Vidoni odprawił
przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej (Domagaliczowskiej) uroczystą sumę, na którą przybył król
z całym dworem, rycerstwem, senatorami i duchowień
stwem. W czasie mszy św. Król odczytał tekst ślubowa
nia, w którym oddawał Matce Najświętszej narody i pań
stwo polskie. Wówczas to po raz pierwszy padły słowa:
„Maryjo, Królowo Korony Polskiej”2 .
Kiedy Wyspiański prosił Maszkowskiego o rysunek
obrazu Matki Boskiej Domagaliczowskiej, zdradzał przy
jacielowi, że czcią otaczać może tylko obrazy Matki Bo
żej, słynące łaskami i darzone kultem wiernych, tylko one
mogą potwierdzać i umacniać jego wiarę religijną: „Wie
rzę w obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, Ostrobram
skiej, Świętokrzyskiej, Kalwaryjskiej, Domagaliczowskiej,
ale nie wierzę w obraz Defreggera, Maxa, Rafaela, Krudowskiego - et consortes”29. W indywidualnym odczuciu
artysty sztukę o tematyce religijnej mogą zdominować
funkcje estetyczne bądź religijne. W przypadku Matki
Boskiej Domagaliczowskiej otwarcie wyznaje: „jestem
gotów modlić się do niej”3 . Z wiary zaś w obraz Matki
Boskiej Domagaliczowskiej i z wiary w ucieleśniony w Jej
wizerunku ideał kobiecości wynikają określone konse
kwencje artystyczne: „Dlatego moją Maryę przedstawiam
jako mieszczankę, bóstwo mieszczanek i dlatego ją na
zywam Maryą Domagaliczowską”31.
W zachowanym szkicu pierwszej wersji projektu Wy
spiański dwukrotnie przedstawił Matkę Boską Domagaliczowską, bo i w części dolnej na obrazku na ołtarzu,
zgodnie z sugestią Lucjana Rydla („dwie główki i dwie
korony”) i w części górnej wizyjnej silnie oświetloną, jak
sugerował Henryk Opieński3 .Wyobrażał sobie Matkę
Boską Domagaliczowską jako piękną, „bogato ubraną”
mieszczankę. W udrapowanej sukni w koronie na głowie,
ze słoneczną aureolą nad głową stoi Ona wsparta sto
pami o sierp księżyca. Gdy zważyć, że w tej wersji Polo
nia też posiada królewski atrybut - koronę, to w myśl
owego projektu zdecydowanie podkreślona została
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władczość i królewskość Bogarodzicy i Polonii, a cała
wizja artystyczna emanuje majestatem, przepychem
i monumentalizmem architektonicznej scenerii. Za to mało
jest tu indywidualnego stylu malarskiego Wyspiańskiego.
Gdy po przerwie (od czerwca do września 1893 r.)
Wyspiański powrócił do pracy nad witrażem, ostatecznie
zarzucił pierwotny pomysł i szkicowej wersji nie wykoń
czył. Podjął się natomiast zmiany dotychczasowego tła
architektonicznego
na
rzecz
scenerii
kwiatowodekoracyjnej. Secesyjnie powyginana roślinność, wyol
brzymione na długich łodygach kwiaty - niejako „znak
firmowy” malarstwa Wyspiańskiego - okalają Polonię
i ścielą się do nóg Madonny, pną ponad Jej głową i po
nad Archaniołem Michałem. W tym organicznym zjedno
czeniu człowieka ze światem roślinnym, w formie mistyczno-kultowej mocniej podkreślone zostało uwielbie
nie dla Maryi i ojczyzny. W nowej scenerii umieścił Wy
spiański nowy wizerunek Maryi Panny, już nie miesz
czanki ale włościanki. Za zmianą statusu społecznego
poszła też zmiana stroju. W efekcie jawi się Najświętsza
Panna jako młoda wiejska kobieta z rozpuszczonymi ja
snymi włosami w szacie z grubego płótna w liliowoniebieskim płaszczu, pokrytym tęczowym wzorem ze styli
zowanych kwiatów i pawich piór, idąca ścieżką pomiędzy
złotymi i niebieskimi irysami. „Nagle dołem sukni zacze
pia o pogięty krzew róży. A może nawet cierń zranił bosą
stopę? Bo pochyliła się lekko i spojrzała w dół. Równo
cześnie trwożnie przytuliła dziecko do siebie. Byle tylko
tę główkę maleńką ochronić przed bólem, przed cier33
niem...
W tym plastycznym ujęciu Maryja - lwowska miesz
czanka ustępowała miejsca Maryi - krakowskiej wie
śniaczce. Jak ten fakt ulegania krakowskim realiom wy
tłumaczyć, bo kłócą się one z lwowskim kolorytem tema
tu dzieła. Wyspiański wytłumaczył ową regionalną nie
zborność w liście do Maszkowskiego: „to widać musiało
być tak - żebym część dolną - przysięgę króla kompo
nował we Lwowie - a część górną w Krakowie”34. Genius
loci wziął więc górę. Modyfikacja motywiki Maryjnej
w projekcie witraża Wyspiańskiego szła w kierunku
większej polonizacji i demokratyzacji postaci Matki Bo
skiej. Artyście chodziło o wyeksponowanie Jej polskości
w wydaniu regionalnym, przy jednoczesnym wywyższe
niu w Jej osobie stanu chłopskiego. Zacierając lwowskie
realia topograficzne, wprowadzał uniwersalizujący dy
stans do konkretnego miejsca, natomiast akcentował
kwestię społeczną, odwołując się do treści przysięgi ślu
bowania: obietnicy poprawy doli chłopów. Stąd w goto
wym już kartonie wypisał u dołu słowa ślubowania króla:
„Wielka Boga - człowieka Matko - Panno Najświętsza ja Jan Kazimierz Ciebie dziś za królowę Królestwa moje
go polskiego o b ie ra m .”.
Włościański wizerunek Maryi u Wyspiańskiego wyni
ka nie tylko ze ścisłej łączności ze społecznodemokratycznym i etycznym charakterem ślubów, wy
pływa także z osobistego stosunku artysty do ludu, peł
nego szacunku, duchowej bliskości i fascynacji. Najlep
szą okazją do manifestacji owej zsakralizowanej chło
pomanii i artystycznego jej upamiętnienia był zbliżający
się rok 1894: data setnej rocznicy insurekcji kościusz
kowskiej równoznaczna z datą ukończenia pracy nad
kartonem witraża.
Co jednak istotne, w swoim ostatecznym projekcie wi
traża Wyspiański wraz z eliminacją tła architektoniczne
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go na rzecz kwiatowo-roślinnej dekoracji, usunął z ołta
rza obrazek Matki Boskiej Łaskawej. I co najznamienniejsze, pozbawił i króla, i Polonię, i Matkę Boską korony
- symbolu majestatu i atrybutu władzy. Tym bardziej
nieoczekiwana i zaskakująca to koncepcja twórcza, że
we wrześniu 1893 r. prosił ciotkę Stankiewiczową: „o ku
pienie mi małego obrazka złoconego Matki Boskiej Czę
stochowskiej, (taki sam, jaki mi ciocia niegdyś przywiozła
z Częstochowy)”35. Po radykalnych zmianach dokona
nych w ostatecznej wersji projektu przypomnienie o mia
nowaniu Maryi na Królową Polski sprowadzone zostało
do umieszczenia stosownej formuły słownej w dole kar
tonu. W tym względzie po usunięciu z projektu srebrnego
obrazka Domagaliczowskiego, akcent pada na Matkę
Boską Częstochowską, oficjalnie uznaną w tym wizerun
ku za narodową Władczynię.
Usunięcie z drugiej wersji projektu witraża korony
wiązało się z przyjęciem nowej optyki historiozoficznej u
Wyspiańskiego: widzenia i oceny polskiej rzeczywistości
z pozycji aktualnej niewoli narodowej. Stąd przesunięcie
akcentów w wizji Matki Boskiej z władczej Królowej na
Panią Miłosierdzia. Zresztą w owym kierunku interpreta
cyjnym zmierzały trzy oddzielnie wykonane przez mala
rza pastelami repliki Matki Boskiej, będące parafrazą
ostatecznej wersji jego projektu witraża. Wszystkie kom
pozycyjnie skoncentrowane na przedstawieniu Matki
z Dzieciątkiem w jednakowym geście pochylenia głowy
w dół i rysującego się na twarzy współczucia dla wszyst
kich cierpiących. Dwie repliki z 1904 r. zatytułował Caritas.
Ostatecznie projekt witraża Wyspiańskiego został od
rzucony, bo był tak rewolucyjnie radykalny w koncepcji
Matki Bożej jako chłopskiej Caritas, że Komitet Lwowski
z oburzeniem nań zareagował: „Matka Boska tak szpet
na, że nie można podobnym wizerunkiem obrażać Matki
Boskiej w Niebie. Każda pobożniejsza dusza wzięłaby to
za umyślne bluźnierstwo”.
Scena dramatyczna K ró lo w a P o ls k ie j K o ro n y
W czasie zahamowania tempa pracy nad witrażem
lwowskim, z powodu braku pieniędzy na opłacenie mo
deli, w miesiącach od czerwca do sierpnia 1893 r., Wy
spiański przypuszczalnie pisał scenę dramatyczną Kró
lowa Polskiej Korony słowem malującą i dramatycznie in
terpretującą jego na krótko poniechane dzieło malarskie.
Ostateczną datę zaznaczył autor w rękopisie: „12-ego li
stopada 1893 r.”.
Królowa Polskiej Korony , wiążąc się genetycznie
z projektem witraża i będąc dramaturgią nowego typu,
eksperymentalną, poetycko-witrażową, nawiązuje do
pierwotnego pomysłu kartonu i słownie zapowiada zmia
ny w ostatecznej wizji malarskiej. Wprowadzony do
utworu literackiego mały srebrny obrazek Matki Boskiej
Domagaliczowskiej łączy się z wcześniejszą fazą projek
tu, a kwiatowa dekoracja tła jest zapowiedzią później
szego pomysłu plastycznego. W literackim przekładzie
witraża Wyspiański statyczne śluby w dole witraża roz
winął w akcję dramatyczną, a scenę wizyjną zamknął
w słowach króla opisujących widzenie Polski. I Matki Bo
skiej - dodajmy.
A właśnie Ona, Najświętsza Panna jest pierwszopla
nową postacią sztuki, adresatką trzech ważnych struktu
ralnie ogniw akcji dramatyczno-teatralnej, tworzących
„jakiś rodzaj paraliturgii dramatycznej”36, takich jak: sce
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na mszy świętej w Katedrze Lwowskiej, boć to „msza
owacyjna dla Maryi”: scena widzenia króla uwznioślająca
„Panią o surowym obliczu” (Matkę Boską Częstochow
ską) i „Mariamterribilem” (Matkę Boską Łaskawą); scena
ślubów Jana Kazimierza, w których aktem intronizacyjnym obwołana została Polską Królową.
W jednoaktowej scenie dramatycznej uwznioślającą
i religijną rolę pełnią wiernie cytowane modlitwy oraz pie
śni Maryjne: kompozycyjną klamrą spinają sztukę, są
ważnymi strukturalnie i treściowo przerywnikami akcji,
stopniują emocjonalno-uczuciowe zaangażowanie, zwra
cają uwagę na różne przymioty Maryi i Jej związek z pol
skim narodem. Odmawiana „przyciszonym głosem” lita
nia do Najświętszej Panny w oczekiwaniu na nabożeń
stwo znajduje dopełnienie w końcowej, owacyjnej głośno
śpiewanej pieśni na cześć polskiej Królowej i opiekunki
Lwowa - Matki Boskiej Łaskawej, przybierającej charak
ter dawnego hymnu przedbitewnego:
Śliczna gwiazdo miasta Lwowa, Maryja
Matko nasza i Królowa, Maryja
Maryja, Maryja, a Maryja Królowa!37.

Wyspiański reaktywował tu hetmańską godność pol
skiej Królowej, wiodącej rycerstwo polskie do zwycię
stwa. Wszak Ona, jak i Madonna Częstochowska,
uchroniła swoich wiernych przed wrogą napaścią
i Szwedów, i Tatarów, i Kozaków. Radosną euforię pod
kreśla muzyka, zarówno religijna organowa w kościele,
jak i wojskowa orkiestry dętej z trąbami i bębnami na
zewnątrz świątyni.
Historyczne śluby Jana II Kazimierza miały miejsce
1 kwietnia 1656 r. we Lwowie w katedrze rzymskokato
lickiej przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej (Domagaliczowskiej). Lwów był w czasie potopu szwedzkiego je
dynym wielkim i wolnym od wroga miastem Rzeczypo
spolitej i spełniał rolę stolicy kraju. Wyspiański w swej li
terackiej wersji ślubów Jana Kazimierza zmienił datę
z 1 na 4 kwietnia 1656 r. Dzień 4 kwietnia 1656 r. w hi
storii Polski i w dziejach Częstochowy jest o tyle zna
mienny, że wtedy uroczyście uczczono powrót z wygna
nia (z Głogówka na Śląsku) cudownego obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej już jako oficjalnej Królowej Pol
ski. Aczkolwiek bowiem król ślubował przed lwowskim
obrazem Matki Boskiej Łaskawej, to jednak w Matce Bo
żej Częstochowskiej uznawał przywództwo nad naroda
mi Korony Polskiej.
Wyspiański w swojej scenie historycznej wprowadził
jakby dla rozróżnienia wagi i rangi tych dwu obrazów
dwa omówienia i dwa objawienia Matki Bożej, jako „Mariamterribilem” i „Pani o surowym obliczu”. I Lwów, i ro
dzina Domagaliczów, i cudowne objawienie się Naj
świętszej Panny żonie Domagalicza z prośbą o modlitwę
i pieśni religijne, sugerują, że formuła słowna „Mariamteriibilem” wiąże się z osobą Matki Boskiej Domagaliczowskiej: „ - »Mariamterribilem« - nazwał zjawienie nun
cjusz Jego Świątobliwości” (s. 42). Łacińskiej formule
odpowiada polskie zestawienie „Maryja straszna”,
straszna dla wrogów, ale łaskawa dla mieszkańców
Lwowa, biorąca ich w macierzyńską opiekę. Peryfraza
„Pani o surowym obliczu” oznaczająca Matkę Boską
Częstochowską odnosi się do osoby króla, wedle nie
znanych komentatorów: „ - Serenissimus blady jak trup
[...] zamyka się w loży i milczy. [...] modli się. [...] mówią,
że miał widzenie Maryi Świętej o surowym obliczu” (s. 43)
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W zawierzeniu i oddaniu całkowitym Maryi dostępuje
on łaski mistycznego widzenia, co językowo ujawnia jego
wykrzyknienie: „Ha! Patrzajcie...” oraz słowne polecenia:
„patrzcie gdzie ja, patrzcie jak ja ”. W strukturze dramatu
opowiedziana przez króla wizja rzutuje na przeniesienie
akcji z płaszczyzny horyzontalnej na płaszczyznę werty
kalną. W barwnym, żywym, dynamicznym widzeniu pol
skiego monarchy wszystko zmierza: płynąc lub biegnąc
w jednym kierunku ku górze, ku stropowi, sklepieniu,
gdzie widzi on omdlewającą Polonię oraz w niebo, ku
Bożej Matce i archaniołowi:
świec płomienie [...]
płyną w sklepienie. [...]
Kwiaty z ołtarza uciekają,
do stropu biegą. [...]
Górą płynie niesiona
przez tłum ludzi...[...]
W idzę jej tw a r z .
Oczy we łzach - zda się, że kona. [...]
W górze przede mną
kobieta rozkłada ręce omdlałe, [... ]
Koronacyjny płaszcz wionie za nią,
orły fruwają po płaszczu,
orły białe, [...]
Twarz znana mi, tak bliska,
że jakby matka moja,
jakby moja k o c h a n a .
ubrana
w czarną żałobną suknię,
leci, wichry ją wioną:
kolana
lud ujmuje, p o d trz y m u je .
Polska to nasza niesiona,
Polska to nasza styrana,
Polska to nasza zhańbiona.
Orły furknęły z płaszcza,
ku Maryi płyną w n ie b o .
roją się koło głowy omdlałej,
szumią skrzydłami (s. 48-50).

W owej szczególnej chwili, jak ilustruje międzytekst,
następuje interwencja Matki Boskiej - Gwiazdy Zarannej:
„(Tu rozwidnia się zupełnie - słońce wpada przez szyby
poza ołtarzem)”.Tylko Ona, zwyciężająca mroki i zło,
pomóc może cierpiącemu narodowi i przynieść ratunek
ginącej Polsce. Król w scenerii nagłego oświetlenia świą
tyni, doznaje wtajemniczenia w metafizyczne prawdy:
Jasności tęcza
prysnęła w jasny dzień ponad ołtarzem
i święty Michał rozpiął się skrzydłami
na tęczy Za nim stu aniołów
leci pod niebo w zbrojach,
ręce przy głowniach s z a b e l. (s. 50).

Maryja w wizji Jana Kazimierza, otoczona białymi
polskimi orłami, swą „jasności tęczą” przegania z katedry
ciemności i wprowadza jasny dzień. Jej wizyjny wizeru
nek o świcie w aureoli tęczowej (jak na obrazku Domagaliczowskim) symbolizuje nadzieję na odzyskanie nie
podległości oraz lepszą przyszłość. Wszak na tęczy uka
zuje się Jej niebieska milicja pod wodzą archanioła Mi
chała gotowa na rozkazy. Ziemski król z ziemskim woj
skiem uzyskał w wizyjnej iluminacji zapewnienie, że nad
nim, jego królestwem i narodem sprawuje pieczę niebie
ska Królowa ze swoją wierną armią. Dało to asump pol
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skiemu monarsze do podjęcia niezwykłej decyzji poli
tycznej: uczynienia Matki Boskiej oficjalnie mianowaną
Królową Polski.
Tej podniosłej uroczystości połączonej z przysięgą
ślubowania towarzyszy oprawa religijno-narodowowojskowa. Scenę składania ślubów Wyspiański zapoży
czył z dolnej realistycznej części swego witraża. Pełni on
teraz funkcję żywego obrazu. Mowa ślubowania stanowi
parafrazę historycznych ślubów, aczkolwiek zachowuje
wierzytelność i mieści się w klimacie żarliwej religijności
i żarliwego patriotyzmu:
W ielka Boga człowieka Matko! Panno Najświętsza
Ja, Jan Kazimierz, z łaski syna twego, Króla Królów
i Pana mego, i z twego miłosierdzia król, siebie
i moje królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie,
pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, czernichowskie,
wojska obydwu narodów i lud cały twojej
osobliwej opiece i obronie polecam:
Przysięgam ci, niebios Królowo święta,
Maryjo pełna łask,
niepokalanie poczęta,
królową mego królestwa
przeze mnie dziś nominowana,
obronić kraj mój zewsząd ciemiężony,
w yzwolić lud mój prosty, uciśnięty,
w cześć podać obraz twój święty! (s. 53-54).

Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający hołd składa
król Jan II Kazimierz Królowej Polski w prywatnej modli
twie - prośbie o to, by w narodzie polskim zapanowały:
miłość bratnia, równość i wolność wszystkich stanów.
W tym modlitewnym marzeniu zawarty jest królewski te
stament polityczny i własne pragnienia odautorskie Sta
nisława Wyspiańskiego:
Panienko ty nasza miłościwa,
daj nam tę miłość bratnią,
niech dumy nie będzie w nas płochej,
niech poczujemy się równi
przed glorią twoją:
daj nam tę wolę,
byśmy wolność nieśli
do chat kmiecych.
Niechaj najlichszy rolnik
będzie wolny przez wolę własną
i niech serdecznym goreje płomieniem
ku Tobie Panno.
Ty nad polską rolą
roztocz płomienną miłości zasłonę,
ponad polami
płyń niebiosami
nad czołem noś polską koronę (s. 54).

Zarówno witraż plastyczny Wyspiańskiego Śluby Ja
na Kazimierza jak i jego witraż poetycki Królowa Polskiej
Korony pełnią funkcję patriotyczną i religijną, stając się
hymnem pochwalnym ku czci Maryi Panny, wizualnie
wyobrażonym w Jej srebrnym obrazie Domagaliczowskim i jednocześnie ewokującym ikonę Madonny Czę
stochowskiej. Kult dla Maryi w Jej obu wizerunkach się tu
podwaja, uzupełnia, przenika, dopowiada. Wkraczając
na teren korespondencji sztuk, Wyspiański dopełnia
ostateczną wersję kartonu witraża słowną formułą przy
sięgi o królewskim statusie Bogarodzicy, natomiast
w dziele literackim i scenicznym wprowadza malarską
wizję Madonny i umieszcza srebrny obrazek Domagaliczowski w scenograficznym centrum spektaklu. Gdy re
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zygnuje z przedstawienia lwowskiego obrazu Matki Bo
skiej Łaskawej w ołtarzu w drugim projekcie witraża,
przenosi ów obraz do swego dzieła ukształtowanego w
tworzywie słownym. Nie umniejszając w niczym sanktua
rium Częstochowskiemu, zwraca uwagę na rangę Katedry
Lwowskiej, w której dokonało się niebywałe misterium religijno-narodowe. Stara się w sposób artystyczny wyrazić
swoją myśl o harmonijnym splataniu się ogólnonarodowe
go kultu dla Maryi z kultem w określonych regionach kraju.
Mówiąc o ojczyźnie w sensie globalnym, Wyspiański nie
zapomina też o małej, galicyjskiej ojczyźnie.
Tadeusz Sinko nazwał Królową Polskiej Korony
„pierwszym arcydziełem [...] Wyspiańskiego” dostrzega
jąc w niej wartość poetycką i teatralną - „całą poezję
świateł i mroków, ciszy i niewyraźnych głosów” i określił
ten krótki dramat „klejnotem poezji kościelnej”38.
Swój mikrodramat zamierzał twórca opublikować (za
pośrednictwem Rydla) na łamach warszawskiego „Świa
ta” lub lepiej krakowskiego „Czasu”, w sam dzień
4 kwietnia, który uznał za datę przedstawionego wyda
rzenia, wbrew ustaleniom historyków. Jego zamiar spełzł
na niczym, a dopiero w 1906 r. z racji 250-rocznicy ślu
bów Jana Kazimierza przypomniano „genezę motywu
”Królowej Polskiej Korony, ale szkic dramatyczny Wy
spiańskiego wydrukowano w „Czasie”, dopiero po jego
śmierci w 1908 roku. Premiera teatralna utworu rozgry
wającego się we Lwowie odbyła się w lwowskim Teatrze
Miejskim 22 listopada 1919 r. za dyrekcji Michała Tara
siewicza. W dwa lata później utwór ten otwierał inaugu
racyjne przedstawienie nowego teatru im. Bogusław
skiego w Warszawie 11 listopada 1921 roku. Obie insce
nizacje łączyły się czasowo z rocznicami niepodległości
Polski.
4. Polichrom ia K ró lo w a - w ieśniaczka p o lsk a
w kościele oo. Franciszkanów
Po pierwszej porażce artystycznej, jaką była odmowa
przyjęcia projektu kartonu witraża Śluby Jana Kazimierza
przez Komitet Lwowski, Wyspiański w r. 1895 nawiązał
kontakt - tym razem z pełnym sukcesem - z komitetem
restauracji kościoła oo. Franciszkanów w Krakowie. Za
proponowano mu wówczas do wykonania polichromie
i kilka witraży. Wśród polichromii figuralnych wykonanych
przezeń w prezbiterium świątyni wymienić należy, po
stronie północnej Archanioła Michała z mieczem i poniżej
scenę Strącenie aniołów ; po stronie południowej zaś wy
obrażenie Caritas , a pod nim Matkę Boską zaprezento
waną jako Królowa - wieśniaczka polska, lub pod inną
nazwą Maria z Dzieciątkiem . Do kościoła oo. Francisz
kanów wykonał Wyspiański także witraże, wokół głów
nego ołtarza: czyli Świętego Franciszka (otrzymał za
niego w r. 1897 pierwszą nagrodę na konkursie malar
stwa religijnego w Warszawie)oraz Błogosławioną Salomeę, a także swoje największe dokonanie artystyczne witraż Bóg Ojciec (lub pod innym tytułem Stań się),
umieszczony w oknie nad chórem.
Postać Matki Boskiej z polichromii prezbiterium zaty
tułowana Maria z Dzieciątkiem, bądź, co bardziej wnika
w ikonograficzną koncepcję Jej wizerunku, Królowa wieśniaczka krakowska , przedstawiona została na tle
charakterystycznej dla sztuki Wyspiańskiego dekoracji
kwiatowej. Tak jak w projekcie witraża do katedry lwow
skiej postacie Polonii i Madonny otaczają irysy, lilie i ró
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że, tak Madonna z kościoła krakowskiego ukazana jest
na tle lilii i chabrów, kwiatów polnych, wiejskich i pol
skich., co może być oznaką „swojskości”, ale i stanowić
nawiązanie do kwiatów, które stawia się przed posągami
i obrazami Madonny.
Sama kompozycja figuralna skupia się na przedsta
wieniu Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sytuacji ukorono
wania przez dwa anioły. Grube, pospolite rysy twarzy
wszystkich czterech osób stanowią odwzorowanie cech
charakterystycznych dla fizjonomii wiejskiej kobiet, dzieci
i niemowląt. Wyspiańskiemu bowiem chodziło o przed
stawienie Bogarodzicy - w przeświadczeniu Lucjana Ry
dla - według pojęć ludowych w odświętnym bogato zdo
bionym stroju, w typie cudownych obrazów „na których
widać zawsze złociste, naszywane i wysadzane kamie
niami sukienki”. Ponieważ mieszkające w okolicach Kra
kowa chłopki noszą od święta kaftany „z wzorzystej ma
terii powyszywane gęsto świecącymi paciorkami i blasz
kami, więc Madonnę swą ubrał w taki kaftan, który po
niekąd naśladuje sute sukienki cudownych obrazów”39.
Jego Madonna z Dzieciątkiem twórczo więc wyobrażona
została jako krakowska wieśniaczka. Dodatkowym atry
butem Jej chłopskiego stanu jest szkarłatny płaszcz, któ
rym otulona została wraz z małym Jezusem, w sposób
jaki matki ze wsi zawijają dzieci w chustę, by je chronić i
być z nimi w bliskim kontakcie. Poprzez ten chłopski wi
zerunek Madonny, być może Wyspiański chciał pokazać,
że Matka Boża swą macierzyńską opieką i miłością ota
cza w szczególny sposób ubogich i maluczkich, którzy
najbardziej potrzebują Jej opieki. Zwłaszcza że taka wi
zja ikonograficzna koresponduje z zasadami franciszkanizmu, pod wezwaniem którego był restaurowany ko
ściół.
Jednak Maryja przedstawiona na polichromii świątyni
to również z całą powagą i majestatem potraktowana Kró
lowa Polski i Królowa Niebios, o czym przekonuje korona
nad Jej głową, podtrzymywana rękami aniołów stylizowa
nych na dwie wiejskie dziewczynki; a także gorejąca au
reola nad Nią i nad skrajem Jej płaszcza, gdzie widnieje
dwanaście gwiazd. Historycy sztuki dopatrują się w tej wi
zji Maryi aluzji do „Niewiasty Apokaliptycznej”40.
W kwietniu 1904 roku Wyspiański wykonał kopię
Franciszkańskiej Madonny w pastelu dla przyjaciela Ju
liana Nowaka. W swoich wspomnieniach powoływał się
on na słowa artysty:
przygotowuję dla pana tę oto Madonnę Franciszkańską,
tamta ma płaszcz czerwony, za ś ta ma biały, będą i inne zm ia 
ny - ale zresztą płaszcz je st taki sam, bo skoro jego ufałdowanie zostało raz znalezione, to nie ma czego dalej szukać, tłem
są azalie, łodygi ich poschnięte, gdzie Madonna przeszła, tam
wszystko uschło41.

Oprócz skojarzeń z Matką Boską Apokaliptyczną,
można tu - - być może - mówić o zestawieniu z Demeter,
grecką boginią urodzaju, która: „okryła pola żałobą.
Przeklęła »łanów zieloną chwałę« i zasiewy zmarniały
[...] W żarnej spiekocie wyschły rzeki i k ry n ic e .”4 .
W świetle fascynacji Wyspiańskiego zarówno kulturą
chrześcijańską jak i kulturą antyku analogie zdają się
mówić same za siebie: Madonna stąpająca po kwiatach,
które „uschły” i Demeter, szukająca córki, która „okrywa
pola żałobą”. Zresztą mit o Korze i Demeter wykorzystał
Wyspiański w Nocy listopadowej, a analogię między
Niepokalanie Poczętą a Afrodytą, boginią piękności za
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uważyć można w misterium Akropolis , którą to sztukę
właśnie wtedy pisał. Pozostaje pytanie: czym smuci się
Franciszkańska Madonna, czy obecnością grzechu na
ziemi, błędnym pojmowaniem nauki Jezusa, czy też ból
Królowej Polskiej Korony wynika z cierpienia nad naro
dem pogrążonym w niewoli? Wizja Matki Bożej z poli
chromii krakowskiego kościoła i Jej kameralna replika
w pastelu zdaje się wskazywać na rozległe skojarzenia
kulturowe Stanisława Wyspiańskiego.

*
Większych, oryginalnych malarskich ikon Maryjnych
Wyspiański właściwie już nie wykonał. Namalował jesz
cze obraz Madonny z georginiami, ale dzieło wystawione
w krakowskich Sukiennicach w 1897 roku spotkało się
z druzgocącą krytyką: „Matka Boska do swojej koronacji
obrała za miejsce i tło krzak chwastów i kwiatów, które ją
przerosły w dwójnasób i zagłuszyły: naiwność średnich
wieków dawała świętym skalę nadnaturalną - tu Naj
świętsza Panna przybrała kształt liliputki wobec georginii
olbrzymów”43.
Później Wyspiańskiemu zależało bardziej na upo
wszechnieniu chłopskich wizerunków Matki Bożej z pro
jektu lwowskiego witraża oraz z polichromii u oo. Fran
ciszkanów, stąd jego liczne repliki w pastelu owych dzieł.
Reprodukcje Matki Bożej autorstwa Wyspiańskiego z
projektów witraża lwowskiego publikowane były na ła
mach krakowskiego „Życia” (1898, nr 47) pod tytułem
Madonna, czy w praskim miesięczniku „Novij Źivot”
(kwiecień 1899) pod nazwą Zdrowaś Królowo, Matko M i
łosierdzia. W spisie dzieł nadesłanych na Wystawę To
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w ciągu roku 1899
i 1902 pod nazwiskiem Wyspiańskiego figuruje pastel
M adonna , fragment projektu do witraża, malował także
repliki Maryjne dla swoich przyjaciół.
Niemniej pamiętać trzeba, że od 1900 r. do 1904 Wy
spiański tworzył piękne literackie wizje Maryjne w Legio
nie , Weselu, Wyzwoleniu i Akropolis , często stanowiące
aluzje do znanych malowideł i pozostające z nimi
w twórczym dialogu. Do inscenizacji Wesela stworzył tak
że własnoręcznie przez siebie wykonane obrazy Matki
Boskiej Ostrobramskiej i Matki Boskiej Częstochowskiej.
Może więc dlatego w maju 1901 r. już po wielkim
sukcesie teatralnym Wesela, gdy nazwisko Stanisława
Wyspiańskiego stało się znane ogółowi Polaków i gdy
niewątpliwie złożył on w swoim arcydramacie wielki hołd
Matce Bożej (zwłaszcza Częstochowskiej) pojawiły się
w prasie, w „Tygodniku Ilustrowanym” (nr 21), „Gazecie
Polskiej”(nr 128), „Biesiadzie Literackiej”( nr 22) artykuły
zatytułowane: Wyspiański i kościół Jasnogórski czy M a
rzenie Wyspiańskiego. Wszystkie one poruszały kwestię
wykonania polichromii w klasztorze autorstwa Wyspiań
skiego. Antoni Lange pod pseudonimem Katullus w „Ga
zecie Polskiej” za myśl przewodnią swego artykułu uznał
tezę, iż: „Klasztor jasnogórski tylu cudami wsławiony po
winien być najpiękniejszą świątynią w kraju”. Dalej snuł
swoje rozważania o Wyspiańskim, który „w cichej swej
twórczości na wskroś narodowej i na wskroś religijnej,
kołysanej zarówno przez boginki wiślane, jak dzwon
Wawelu i hejnały z kościoła Panny Maryi marzy o jed
nym cudzie, a tym cudem byłoby przyozdobienie malo
widłami ścian kościoła Jasnogórskiego”. Autor artykułu
w „Tygodniku Ilustrowanym” popierał opinię Langego,
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zwłaszcza, że jak dowodził: „strona finansowa projektu
przedstawia się bardzo skromnie i świadczy o niezmier
nie małych wymaganiach artysty tej miary co Wyspiań
ski”. Kwestia to niezwykle intrygująca i tajemnicza. Kon
kretnych rozmów na ten temat podobno nie prowadzono.
Nie znamy też żadnych wypowiedzi Wyspiańskiego
o tym projekcie.
Innym wielkim niezrealizowanym marzeniem Wy
spiańskiego - z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej
w roli głównej - była jego żarliwa chęć moralnego i fi
nansowego współuczestnictwa w misji tworzenia wojska
polskiego przez Józefa Piłsudskiego w marcu 1905 r.
Gdy Żeromski na prośbę przyszłego komendanta odwie
dził Wyspiańskiego, by uzyskać jego poparcie dla przy
szłej armii, autor Wesela zareagował entuzjastycznie.
Chciał ofiarować na cel zbrojny jedenaście swoich obra
zów, utwór poetycki Hymn Veni Creator, a także własno
ręcznie wykonany rysunek Matki Boskiej Częstochow
skiej, z którego zamierzał wykonać litografię:
Odbiję na swój koszt tę litografię w stu tysiącach egzempla
rzy. To darowuję tym ludziom. Jeżeli sprzedać sto tysięcy tej li
tografii po guldenie czy po rublu, będą już mieli sto tysięcy.
A Matka Boska w każdej chałupie, w każdym rzemieślniczym
w a rs z ta c ie .
Potem dodał ciszej:
- Niech Matka Boska ten u n iw e rs a ł.44

Zacytowany fragment świadczy o tym, że Wyspiański
spojrzał na projektowaną akcję zbrojną poprzez pryzmat
swojej religijnej i patriotycznej wiary w Matkę Boską
Częstochowską jako Królową Korony Polskiej. Niedo
kończenie przez niego zdania świadczy o wzruszeniu
twórcy i jakby zachłyśnięciu się przez niego myślą, że
jego poetyckie wieszcze słowo z Wesela może stać się
ciałem, gdy „Królowa z Częstochowy” będzie „na Wa
welskim, zamkowym tronie” pisać „powstańczy manifest”
a przyszli powstańcy pójdą do Warszawy z „ryngrafem
Bogarodzicy”.
Do ożywienia kultu Matki Bożej w życiu i twórczości
Wyspiańskiego mogło się przyczynić nowe miejsce za
mieszkania poety-malarza na pl. Mariackim 9 (od lipca
1898 r. do lutego 1901 r.) w bliskim sąsiedztwie Kościoła
Mariackiego. Niezwykła sceneria średniowiecznego szta
fażu - „XVI wiek z okna” - miała wpływ „uduchawiający”
na krakowskiego artystę, na ważne zmiany w jego życiu,
a zarazem inspirowała go twórczo. Dobiegająca z ko
ścioła muzyka organów i pieśni religijnych, wzywające
wiernych dzwony kościelne, znaczący godziny hejnał
mariacki, „tak bliski, jakby go ktoś w drugiej izbie wygry
wał”, gołębie siadające „chmarą na framugach okien”,
wszystko to razem tworzyło niezwykły klimat. Pod wra
żeniem tego widoku Wyspiański „wyśpiewał potem hymn
ku czci N. M. Panny w »rozmowie dzwonów wieży wyż
szej i niższej kościoła« (w akcie II Akropolis ): »Przejasną świecisz gloryją promienna, gwiazdolica, w łunach
twoja wieżyca - Maryjo« itd. i hejnał mariacki, który co
godzina dolatywał do jego mieszkania, »i wołaj zagrodni
kowi i wołaj zagrodnice: niech sierpy ostrzą na świt«
(Akropolis )”45. Ten słynny hejnał Maryjny Wyspiańskiego
odśpiewany był przez chór w lwowskim Teatrze Miejskim
w 1904 r. z okazji Kongresu Mariańskiego. Natomiast
wieże Kościoła Mariackiego (Mariackie wieże) i samą
świątynię widzianą od zewnątrz (Kościół Panny Marii)
przedstawił malarsko Wyspiański w 1905 roku.
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Kościół Mariacki, który swego czasu sam własno
ręcznie przyozdabiał, to ulubiony kościół Wyspiańskiego.
Tu często czas spędzał na rannej adoracji sacrum , tu
zwykł w niedzielę chodzić na mszę świętą o godzinie
dwunastej. Tu podjął decyzję o cichym ślubie z chłopką
Teodorą Teofilą Pytkówna 18 września 1900 roku (z racji
proceduralnych uroczystość odbyła się w parafii św. Flo
riana), tu 20 listopada 1900 r. był świadkiem na ślubie
Lucjana Rydla z wieśniaczką z Bronowic Jadwigą Mikołajczykówną, który uwiecznił w Weselu. W Kościele Ma
riackim wreszcie 29 listopada 1907 r. złożono trumnę ze
zwłokami poety-malarza i odprawiono w jego intencji
mszę żałobną.
Wyspiański, który za życia był wielkim czcicielem
Matki Boskiej, także na łożu śmierci okazał Jej całkowite
zawierzenie. Ksiądz Jan Pawelski, dysponujący artystę
na śmierć w krakowskiej klinice, udzielił mu sakramentu
pokuty i ostatniego namaszczenia. W artykule Z ostat
nich chwil Wyspiańskiego, głęboko przejęty, relacjonował
doniosłe wydarzenie:
Po spowiedzi wspomniałem mu między innymi, że w tak
ciężkiej a decydującej chwili życia trzeba ja k najczęściej ucie
kać się w opiekę Najświętszej Panny, dla której poeta za życia
taką cześć żywił. W tej chwili zażądał, abym mówił z nim razem
pozdrowienie anielskie »Zdrowaś Maria«. Zacząłem mówić,
a wtedy poeta, wbrew perswazjom , próbował gwałtem bardziej
się podnieść, ażeby zająć pozycję odpowiednią modlitwie i również z wysiłkiem usiłował każde słowo, z ja k największym
przejęciem, głośno, wymówić. Kiedy doszło do słów: »w godzi
nę śmierci naszej«, podniósł głos i słowo za słowem z wolna,
z pełną rezygnacją powtarzał. Była to prawdziwa modlitwa. Już
potem często, aż prawie pod samą chwilę śmierci te słowa
»Jezus«, »Maria« były na jego ustach46.
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□

■ Ks. Henryk Nowik

EPISTEMOLOGICZNE ZRÓŻNICOWANIE NAUK BIOLOGICZNYCH
WPROWADZENIE
W rozważaniach metanaukowych podjęto już wiele
prac, ale są to przeważnie badania z zakresu filozofii fi
zyki. Natomiast w obszarze filozofii biologii zauważa się
bardzo wyraźną lukę w analogicznych dociekaniach po
znawczych. Dzieje się tak zapewne dlatego, że przed
miot biologii jest o wiele bardziej złożony, aniżeli przed
miot fizyki, a tym samym i nauka o życiu jest bardziej
zróżnicowana pod względem epistemologicznym.
Polski wybitny tomista ks. Kazimierz Kłósak, nawiązu
jąc do badań takich filozofów nauki jak: J. Maritain,
P. Hoenen, J. Fulton Sheen, F. Renoirte, J. Perez del
Pulgar, W. E. Smith, A. Mercier, J. Abele, A. Gregoire,
F. Selvaggi i H. Andre, fakt ten odnotowuje w sposób
następujący: „Badania tych autorów dotyczą niemal wy
łącznie filozofii fizyki. /.../ Nie podjęto natomiast na szer
szą skalę z zakresu filozofii biologii” /zob. Z teorii meto
dologii filozofii przyrody, /Poznań 1980, s.120-121/. Dalej
Autor nawiązuje do analiz Maritaina i stwierdza, że fran
cuski tomista zajął się bardzo ramowo wyświetleniem ty
pu epistemologicznego nauk o życiu, wyróżniając tylko
biologię empiriologiczną /fizyko-matematyczną/, która
pomijając zjawisko życia, bada środki fizyko-chemiczne,
jakimi ono dysponuje i biologię typologiczną /formalnie
eksperymentalną/, która obserwuje zjawisko życia, ale
buduje pojęcia i teorie typu empiriologicznego.
Po dokonaniu takiego zróżnicowania nauki o biosie,
Maritain przyjął, że dla biologii empriometrycznej /fizykomatematycznej/, dziedzina celowości biologicznej pre
zentuje się jako coś nienaukowego. Natomiast w obrębie
biologii typologicznej /formalnie eksperymentalnej/, dzie
dzina celowości biologicznej artykułuje się w kategoriach
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empiriologicznych, mówiących, że dla zachowania życia
konieczne są zachowania celowe. Jest to empriologiczna
koncepcja celowości. Zdaniem krakowskiego tomisty
dalsze badania z filozofii biologii są nieodzowne, albo
wiem idzie tu o zasadnicze kategorie, które wchodzą
w grę w poznaniu biologicznym i filozoficznym /tamże,
s. 12-22/.
Problem mechanicyzmu lub antymechanicyzmu, jak
również zagadnienie przyczynowości względnie celowo
ści zakładają koncepcję nauk szczegółowych. W świetle
badań ks. Kłósaka jawią się nam dwie takie podstawowe
teorie nauk szczegółowych, a mianowicie koncepcja empiriologiczna oraz ontologizująca. Obie teorie należą do
dziedziny typu „quia” w odróżnieniu od dziedziny typu
„propter quid” /poznanie filozoficzne/. Ks. Kłósak po rze
telnej i dogłębnej analizie tradycyjnej kontrowersji tych
typów dziedzin ludzkiego poznania, stwierdza „...że
w czasach nowożytnych rozwój poznania typu „quia” po
szedł po linii jego pełnego uniezależnienia się od filozofii
przyrody, w kierunku zdobycia autonomii empiriologicznej...” /Z teorii..., s. 31/.
BIOLOGICZNE ZRÓŻNICOWANIE
POZNANIA TYPU QUIA
Poddajmy bliższej analizie poznanie typu „quia”
w obszarze nauk biologicznych zgodnie z podjętym te
matem tej pracy.
Otóż na wstępie tych analiz, należy zauważyć, że
różne nauki biologiczne formułują różne gatunki sensu
terminu kształtu: „układ ożywiony”. Nauki biologiczne
można potraktować jako logiczne układy twierdzeń empi
riologicznych, opisujących biosferę. Takie zbiory zdań są
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zarazem odpowiedziami na pytanie kształtu: „co to jest
materia ożywiona”.
Kształt tego pytania sugeruje formułę odpowiedzi.
W zapisie przedstawia się to następująco: „materia oży
wiona jest to x”. Zapis ten nosi nazwę: „datum quaestionis”. Zespół logicznie powiązanych twierdzeń, zgodnych
z danymi empriologicznymi, ustalonych na gruncie danej
dyscypliny biologicznej i podstawiony w miejsce zmien
nej pytajnej w „datum quaestionis” jest odpowiedzią na
postawiony problem biologiczny. W celu uniknięcia od
powiedzi wieloznacznych i ogólnikowych należy wpro
wadzić dodatkowe kwalifikacje empiriologiczne, zdobyte
w toku rozwoju ogólnej teorii systemów w stylizacji organizmalnej jako komplementarnej teorii poznania mechanicystycznego i witalistycznego. Kwalifikacje empiriolo
giczne pojawiają się wówczas, gdy formułujemy pytania
problemowe odnośnie: struktury i funkcji oraz rozwoju
osobniczego i rodowego układu ożywionego. Problemo
we pytania w formie rozwiniętej przyjmują następujące
kształty:
1/ w jaki sposób jest zbudowany układ ożywiony?
2/ w jaki sposób funkcjonuje biosystem?
3/ w jaki sposób przebiega ontogeneza układu oży
wionego?
4/ w jaki sposób przebiega filogeneza biosystemu?
W tych zdaniach pytajnych bez trudu można odnaleźć:
1/ wyrażenie pytajne: „w jaki sposób”,
2/ znak zapytania „?” oraz
3/ fragmenty zdań oznajmujących, które możemy
przedstawić w formie
następującej:
a/ jest zbudowany układ ożywiony,
b/ funkcjonuje biosystem,
c/ przebiega ontogeneza układu ożywionego,
d/ przebiega filogeneza biosystemu.
Jeżeli owe zdania uzupełnimy zmienną „x” w postaci
wyrażenia: „w sposób x”, charakteryzując zmienną „x”
odpowiednimi indeksami kwalifikacyjnymi typu: x, xf, xro.,
xr f., stosownie do typów opisywanych biosystemów,
otrzymamy wówczas odpowiedzi w następujących po
staciach 1. Układ ożywiony jest zbudowany w sposób xs
2. Biosystem funkcjonuje w sposób xf; 3. Ontogeneza
układu ożywionego przebiega w sposób xr.o.; Filogeneza
biosystemu przebiega w sposób xrf
Każda z tych form odpowiedzi nosi nazwę, jak już
wiemy, „datum quaestionis”. Zmienne, występujące
w „datum quaestionis”, nazywają się niewiadomymi.
W celu rozwiązania tych niewiadomych powstają różne
dziedziny nauk biologicznych. Nauki tych dziedzin pełnią
rolę narracji. Najogólniej rzecz biorąc narracją nazywamy
logicznie usystematyzowaną odpowiedź na postawione
pytanie problemowe. Narracje charakteryzują się kwalifi
kacjami empiriologicznymi. Określają one fragmen
taryczne zdania oznajmujące, będącymi częściami zdań
pytajnych. Narracjom tym również przysługują pragma
tyczne reguły, zawarte implicite w zdaniach pytajnych,
tworzących z narracjami pewną całość. Dyrektywy te
można wyartykułować w następujący formułach:
1/ zbadaj sposób budowy układu ożywionego;
2/ zbadaj sposób funkcjonowania biosystemu;
3/ zbadaj sposób przebiegu ontogenezy układu oży
wionego;
4/ zbadaj sposób przebiegu filogenezy biosystemu.
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Kwalifikacyjne dyrektywy pragmatyczne pochodzą od
programów badawczych, kształtujących paradygmaty na
uk. Programy te w ciągu dziejów biologii były różne i z
różnym nasileniem determinowały swą realizację. W ra
mach tych programów rodziły się narracje, jako rezultaty
dociekań, inspirowanych dyrektywami pragmatycznymi.
W przypadku pierwszej dyrektywy pragmatycznej po
jawiły się narracje strukturalistyczne i przyjęły postać ta
kich nauk jak: morfologia i anatomia.
Morfologia /gr. Morfe= kształt, logos= słowo/ jest nau
ką o pokroju, kształcie zewnętrznym i o budowie orga
nów organizmów tak roślinnych jak i zwierzęcych. Morfo
logia usiłuje sprowadzić różnorodność form do najprost
szych typów morfologicznych. Od czasów Arystotelesa
uplasowała się w morfologii kategoria „formy” lub „typu”,
tak bardzo przydatna w taksonomii. Ojcem systematyki
jest Karol Lineusz /1707-1778/. Stworzył on statycznotaksonomistyczną koncepcję świata roślin i zwierząt we
dług idei binominalnej. Systematyka byłaby zatem po
chodną morfologii.
Anatomia /gr. Anatome = krajanie/ jest nauką o bu
dowie organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz organi
zmu człowieka po rozebraniu sekcyjnym na poszczegól
ne części wraz z ustaleniem stosunków pomiędzy tymi
częściami /organami/. Jeśli badania części odbywają się
za pomocą mikroskopu, będzie to anatomia mikrosko
powa. Jeśli zaś owe badania przebiegają bez mikrosko
pu, będzie to anatomia makroskopowa. Jeśli natomiast
podejmowane badania ograniczają się do opisów budo
wy wewnętrznej ciała, będzie to anatomia opisowa.
W obszarze prac tego rodzaju podejmuje się również
badania poszczególnych organów w wielu grup istot ży
wych na zasadzie porównania ich ze sobą. Tego rodzaju
procedury badawcze należą do anatomii porównawczej.
Wyróżnia się ponadto anatomię topograficzną /przes
trzenne stosunki między narządami/, prawidłową w od
różnieniu od patologicznej, plastyczną / na użytek sztuk
pięknych/ fizjologiczną /wzrost i rozwój/, ekologiczna
/wzrost i rozwój w terenie/. Ojcami anatomii byli w staro
żytności: Hipokrates /V-IV w.p.n.Chrys./ oraz Galen
/II w.p.n.Chrys./.
W przypadku zaś drugiej dyrektywy pragmatycznej
narodziły się narracje funkcjonalistyczne, przyjmując po
stać takich nauk jak: fizjologia i ekologia.
Fizjologia /gr. Fizis = natura, logos = słowo/ jest nau
ką o funkcjonowaniu organizmów /biosystemów/. Pod
stawową kategorią tej dyscypliny jest „funkcja” Funkcjo
nalistyczne narracje dzielą się na fizjologię: ogólną
/ogólne prawa reakcji układów ożywionych na różnych
stopniach organizacji/, porównawczą /podobieństwa
i różnice funkcji organizmów różnych grup taksonomicz
nych/ , człowieka /czynności podukładów zdrowego
człowieka/, zwierząt gospodarczych /czynności zwierząt
w selekcjonowanych pokoleniach ze względu na produk
ty: mleka, mięsa, wełny, tłuszczu/, patologiczną /funkcje
organizmu chorego/. W toku rozwoju niektórych działów
fizjologii wyodrębniły się pewne dyscypliny np. neurofizjologia, endokrynologia, elektrofizjologia, fizjologia ży
wienia, lotnicza, kosmiczna, pracy, sportu oraz fizjologia
ekologiczna i rolnicza.
Fizjologia ogólna opiera się na metodach fizykoche
micznych, a zwłaszcza fitosocjologia. Poznanie i wyja
śnienie złożonych zjawisk przebiega na gruntownej zna
jomości anatomii, cytologii, biochemii, biofizyki. Domaga
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ją się tego takie zjawiska jak: oddychanie, fotosynteza,
przewodzenie wody, wymiana gazowa, wrażliwość, po
bieranie substancji mineralnych i odporność selektywna
plazmy na otaczające środowisko.
Drugi typ narracji funkcjonalistycznej to ekologia.
Wielu biologów naukę tą nazywają fizjologią w terenie.
Zatem ekologia /gr. oikos = mieszkanie, otoczenie, logos
= słowo/ jest nauką o interakcjach między organizmami
oraz o wzajemnych zależnościach ze środowiskiem abio
tycznym. Ekologia bada warunki środowiskowe ważne
dla egzystencji - głównie zależności pokarmowe
i ochronne /nisze ekologiczne/ Ekologia roślin poznaje
ponadto stosunki klimatyczne i glebowe, jak również
wzajemny wpływ zwierząt, człowieka i roślin. Ekologia
łączy się z fizjologią, geografią roślin i zwierząt. W dys
cyplinie tej wyróżnia się trzy kierunki badań: autekologie
/wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na organi
zmy różnych gatunków/, populacjologię / przedmiotem
badań jest struktura populacji i zmiany ilościowe w relacji
do zmian środowiskowych/, biocenologię /badanie bio
cenoz pod względem struktury i dynamiki rozwoju/, która
w nawiązaniu do ich biotopów przyjmuje nazwę synekologii. Ostatnio rozwija się ekologia systemowa. Dyscypli
na ta stosuje w swych badaniach teoretycznych koncep
cję systemów.
Trzecia dyrektywa pragmatyczna uformowała narra
cję ontogenetyczną. Pojawiła się ona w postaci embrio
logii genetycznej. Nauka, zwana embriologią (gr. Em
brion = zarodek, logos = słowo), zajmuje się prawidłowo
ściami rozwoju, od zapłodnienia komórki jajowej do po
wstania samodzielnego organizmu. Rozwój osobniczy
przebiega przez szereg faz. A oto one: a) gameto gene
za - w tej fazie powstają gamety męskie, czyli sperma
togeneza oraz żeńskie, czyli oogeneza. Dojrzałe gamety
są haploidalne, b) zapłodnienie - polega na cytogamii zlanie się cytoplazmy, gamet oraz kariogamii - zlanie się
jąder i gamet w układzie zwanym zygotą; następuje diploidalna ilość chromosomów, c) bruzdkowanie - inten
sywny podział mitotyczny prowadzi do powstania komó
rek potomnych, czyli blastomerów, z tych struktur po
wstają tkanki i narządy; d) blastulacja - komórki przesu
wają się ku obwodowi biosystemu i tworzą blastodermę,
a powstała pierwotna jama ciała nazywa się blastocelem,
e) gastrulacja - ruchy morfogenetyczne prowadzą do
powstania dwu listków zarodkowych - ektoderma i endoderma np. jamochłony oraz do powstania trzechmiędzy zewnętrznym i wewnętrznym listkiem powstaje
trzeci, zwany mezodermą. U wielokomórkowców trójwarstwowych rozwija się druga jama ciała, czyli celoma;
w tym stadium wyłania się plan organizacji przestrzennoczasowej przyszłego postnatalnego organizmu; f) organogeneza - to końcowa faza embriogenezy, w niej to
właśnie z listków zarodkowych wyodrębniają się funkcjo
nalne narządy, zachowujące jedność i różnorodność za
pomocą indukcji embrionalnej.
Drugą formą narracji ontogenetycznej to genetyka
rozwoju osobniczego - ontogeneza (gr. Ontos = byt, ge
nesis = pochodzenie). Tę narrację można by nazwać ontogenetyką. Do zakresu jej dociekań należy rozwój indy
widualny organizmu, prawidłowości zmiany osobniczej w
toku kolejnych stadiów embiogenezy: narodziny, dzieciń
stwo, młodość, dojrzałość, starość i umieranie. U pod
staw tych prawidłowości funkcjonuje podłoże dziedzicz
ności. Odkrył je opat klasztoru augustianów w Brnie Mo
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rawskim - Jan Grzegorz Mendel (1822-1884). Swemu
odkryciu nadał formę teorii genowej. Stała się ona punk
tem wyjścia dla chromosomowej teorii amerykańskiego
genetyka Thomasa H. Morgana (1866-1945).
Dziedziczne podłoże rozwoju osobniczego w świetle
teorii genowej i chromosomowej można opisać w nastę
pujących twierdzeniach ogólnych:
1) Chromosomy występują parami; Mendel przyjął
parzystą strukturę korpuskularnych genów.
2) W następstwie mejozy każda gameta otrzymuje po
jednym chromosomie; Mendla prawo segregacji genów
w gametogenezie.
3) Losowy rozdział chromosomów w czasie mejozy;
Mendla prawo niezależnego przekazu genów.
4) Ilość i morfologia chromosomów jest cechą gatun
kową.
5) Obserwacje w czasie rozrodu wykazały, że w każ
dej parze jeden chromosom homologiczny jest matczy
ny, a drugi ojcowski.
6) Zjawisko dziedziczenia płci narusza zasadę par
chromosomów, zauważono bowiem, że osobniki żeńskie
mają chromosomy „XX” męskie zaś „XY”, należy dodać,
że płci męskiej towarzyszą takie cechy, których geny wy
stępują w obszarze różnych genów.
7) Mitoza zapewnia równomierny rozdział substancji
dziedzicznej do wszystkich komórek osobnika; precyzja
powielenia garnituru chromosomowego sprawia, że ga
mety potomne są identyczne.
8) Mejoza, a następnie cytogamia tłumaczą sposób
pojawienia się krzyżówek genetycznych.
9) Pewne właściwości organizmu są przekazywane
w sposób sprzężony, a inne podlegają prawu rekombinacji.
10) Rekombinacyjna wymiana substancji dziedziczo
nej nazywa się crossing-over. W zjawisku tym występują
następujące elementy strukturalno-funkcjonalne:
a. Geny układają się w chromosomie w sposób liniowy;
b. Jeśli gen „A” i jego allel „a” znajdują się w chromo
somie homologicznym to gen oraz jego allel występują
na miejscach przeciwległych w tym chromosomie;
c. Rekombinacja występuje między parami alleli, któ
re znajdują się w tej samej parze chromosomów;
d. Crossing-over występuje z reguły przy pierwszym
podziale mejotycznym (stwierdzono również crossingover mitotyczny);
e. Rekombinacja zachodzi ze stałą częstotliwością fakt ten służy do sporządzenia map genowych;
f. Najmniejszy fragment chromosomu, który w zjawi
sku crossing-over daje się przenieść do homologicznego
chromosomu odpowiada mendlowskiemu zawiązkowi.
Fragment ten, nazywany genem, jest niepodzielną cało
ścią morfologiczną i pozostaje w stałej relacji do chro
mosomu jako całości.
Ontogenetycznej narracji poświęcono nieco więcej
miejsca, a to dlatego, że rozwój ontogenetyczny bardzo
koresponduje z rozwojem filogenetycznym. A teoria ewo
lucji zrewolucjonizowała całą biologię. Stała się wszech
władnym paradygmatem w nauce o biokosmosie. Przy
brała wręcz formę dyrektywną programów badawczych
w naukach szczegółowych w myśl koncepcji empiriologicznej lub ontplogizującej (Teilhard de Chardin).
Wypada zatem najwięcej miejsca poświęcić narra
cjom, powstałym pod wpływem pragmatycznej dyrektywy
ewolucjonistycznej. Narracje te otrzymały postać: darwi
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nowskiej teorii ewolucji, syntetycznej koncepcji ewolucji
oraz genetyczno-populacyjnej teorii ewolucji.
Główna teza teorii Karola R. Darwina /1809-1882/
sprowadza się do następujących stwierdzeń: a) w gatun
kach biologicznych występują procesy przystosowawcze
w stosunku do warunków środowiska; b) procesy te kon
troluje dobór naturalny; c) występuje on w postaci - sta
bilizującej, progresywnej, regresywnej, stabilizującej
z ukierunkowaniem, stabilizującej frakcyjnie; d/ z gatunku
biologicznego w danych warunkach środowiskowych
przeżywa tylko ta frakcja, która maksymalizuje wartość
przystosowawczą /fitness/ do warunków środowiskowych.
Istotna struktura teorii ewolucjonizmu syntetycznego
sprowadza się do następujących tez: a) dziedziczenie
przez krzyżowanie, w którym zasadniczą rolę w zmien
ności ewolucyjnej pełni rekombinacja i mutacja; b) dobór
naturalny „wybiera” w populacji tę frakcję /jako „normy”/,
która przeżywa i wydaje liczne potomstwo; c) warunki
środowiskowe wywołują
odpowiednie
modyfikacje
w strukturze działania doboru naturalnego; d) czas
wpływa na formę przebiegu ewolucji i określa typy prze
mian ewolucyjnych. Z ogólnoteoretycznego punktu wi
dzenia można dokonać pewnej rekapitulacji idei prze
wodniej syntetycznej teorii ewolucji: 1/ teoria ta konty
nuuje ideę Lineusza w tym, że ustala warunki równowagi
populacji; 2/ uzupełnia ona koncepcję Darwina czynni
kami genetycznymi - rekombinacją i mutacją w relacji do
środowiska; 3/ podaje syntezę nauk pomocniczych
w obszarze genetyki i ekologii w teorioewolucyjnej apa
raturze pojęciowej.
Kolejną koncepcją ewolucji jest teoria ekologicznopopulacyjna. Myślą przewodnią tej koncepcji ewolucji są
następujące charakterystyki rozwoju: optimun biogeogra
ficzne (jednolite rozmieszczenie), optimun ekologiczne
(największe zagęszczenie osobników dorosłych) oraz
optimum fizjologiczne (maksymalna płodność przy mini
malnej konkurencji). Koncepcja ta wywodzi się wprost od
Lineusza - stałość gatunków, ale nie statyczna, lecz dy
namiczna oraz pochodzi od Darwina - walka o byt przed
doborem naturalnym. W rekonstrukcji tej teorii wzięto
pod uwagę związki gatunku ze środowiskiem, jak rów
nież związki z innymi gatunkami. Rozważa się zatem: li
czebność populacji, konkurencję o zasoby pokarmowe,
jak również zjawisko drapieżnictwa. Przemiany ewolu
cyjne zależą od stanu równowagi i nierównowagi. Osią
ganie stanu równowagi dokonuje się w procesie adapta
cji, natomiast stanu nierównowagi przez zmianę środo
wiska. Ewolucjonizm syntetyczny akcentował mecha
nizm przemian gatunkowych. Ewolucjonizm zaś ekologiczno-populacyjny podkreślał stany nierównowagi
w populacji, natomiast stany równowagi traktował jako jej
fazę przejściową. Proces ewolucji w tym ujęciu opisuje
prawo Verhulsta-Pearla /dynamika rozwoju/ oraz prawo
Lotki-Volterry /konkurencja i drapieżnictwo/.
Ostatnią wreszcie narracją ewolucjonistyczną jest
genetyczno-populacyjna teoria ewolucji, W teorii tej
można wyróżnić trzy komponenty: a/ selekcyjny (działa
nie selekcji na strukturę genetyczną populacji), b/ muta
cyjny (spontaniczna zmiana genów), oraz migracyjny
(wahanie liczebności zmienia frekwencję genów w geno
typie). Podstawowym twierdzeniem genetyki populacyj
nej jest prawo Hardy'ego-Weinberga. Opisuje ono stan
równowagi w strukturze genetycznej populacji. Myśl tę
w formie rozwiniętej można odnotować w formie bardziej
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rozwiniętej: jeżeli nie zachodzi selekcja, mutacja i migra
cja w losowo kojarzonej populacji, to genetyczna struktu
ra populacji w kolejnych pokoleniach nie ulega zmianom
(częstość genotypów jest zgodna z rozkładem dwumia
nowym Newtona). Genetyczno-populacyjna narracja
ewolucjonistyczna wyraża zatem w terminach genetycz
nych ideę równowagi gatunkowej Lineusza, opisaną
przez Mendla w kategoriach genetyczno-populacyjnych.
W teoretycznej refleksji nad różnymi koncepcjami
ewolucji rozgorzał spór nad modelami ewolucji. Sprowa
dził się on do dwu zasadniczych wzorów rozwoju biosfe
ry, a mianowicie do gradualizmu stycznego i punktualistycznego. Pierwszy z nich wyraża następujące idee:
a /nowe gatunki pojawiają się na drodze przekształceń,
b/ przemiany dokonują się powoli i regularnie, c/ trwałym
zmianom podlegają z reguły całe populacje, d/ ewolucyj
ne zmiany dokonują się w zasadzie na całym obszarze
gatunku rodzicielskiego.
Drugi zaś model ewolucji zawiera zgoła odmienny typ
przemian, a mianowicie: a/ nowe gatunki powstają na
drodze rozczepienia linii filetycznej, b/ rozwijają się one
bardzo szybko, c/ niewielkie subpopulacje rozwijają się
w kierunku nowych gatunków, d/ nowe gatunki powstają
w izolowanych obszarach na peryferiach granic teryto
rialnych.
Modele te w konfrontacji z teorią Darwina prowadzą
do następujących wniosków: a/ darwinowska teoria ewo
lucji posiada dwa aspekty poznawcze, jeden z nich ma
właściwości idealizacyjne, drugi zaś - faktualny; b/ na
tomiast owe modele charakteryzują się danymi empiriologicznymi.
Gradualistyczny i punktualistvczny model specjacji na
tle teorii ewolucji: darwinowskiej, syntetycznej, ekologiczno-populacyjnej i genetyczno-populacyjnej tworzą
obraz biologii ewolucjonistycznej.
Biologiczna narracja ewolucjonistyczna oraz takie nar
racje o biosie jak: strukturalistyczna, funkcjonalistyczna
i ontogenetyczna, mają sobie właściwy język /aparaturę
pojęciową/. Języki tych narracji różnią się między sobą lo
gicznymi właściwościami pojęć. Są to zatem takie logicz
ne właściwości jak: strukturalność, funkcjonalność, ontogenetyczność i ewolucyjność /historyczność/.
PRÓBA SFORMALIZOWANIA
BIOLOGICZNEGO POZNANIA
Logiczny sens narracji strukturalistycznej można
scharakteryzować na modelu relacji części do całości.
Występuje tu następujący szereg charakterystyk.
1. Dla każdego układu A: A nie jest elementem A (sys
tem jako całość nie jest swoim elementem).
2. Dla wszystkich układów A, B: jeśli A jest elementem
B, to B nie jest elementem A (warunek przeciwsymetryczności).
3. Dla wszystkich systemów A, B, C: jeśli A jest ele
mentem B i B jest elementem C, to A jest elementem C
(warunek przechodniości relacji bycia elementem całości).
4. Dla wszystkich A, B: jeżeli A nie jest elementem B, to
B jest obiektem prostym (elementarną cząstką fizyczną).
5. Jeżeli nie istnieje C, że A jest elementem C, to A jest
systemem najwyższym - uniwersum.
1.
Wszystkim układom: A, B, C (we wzajemnych rela
cjach) przysługuje cecha trwania; własność ta jest wiel
kością skalarną i mierzy się za pomocą zegara.
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Każdy układ całościowy jest zarazem systemem hie
rarchicznym, a to dlatego, że składa się z części. W ję
zyku bowiem teorii hierarchii część układu jako całości
jest systemem podrzędnym. Na zasadę strukturalnej hierarchiczności nakładają się epistemologiczne i metodo
logiczne uwarunkowania w zależności od przyjętej po
stawy badawczej. Są bowiem możliwe trzy punkty wi
dzenia, a mianowicie:
1) Aspekt pierwotności elementów w stosunku do
hierarchicznej struktury układu;
2) Punkt widzenia pierwotności struktury hierarchicz
nej do jej elementów,
3) Aspekt podrzędności i nadrzędności każdego
przedziału zbioru elementów w danej strukturze hierar
chicznej układu (z wyjątkiem fizycznej cząstki elemen
tarnej i kosmosu jako całości) w zależności od prototypu
struktury hierarchicznej, rozpatrywanej w danej dziedzi
nie wiedzy. W fizyce będzie to cząstka elementarna,
w biologii organizm, a w antropologii (empiriologicznej) człowiek.
Przyjęcie prototypu z jego szczególnymi kwalifika
cjami jest sprawą zasadniczą w biologii. Decydują o tym
programy badawcze. Jeśli one postulują pierwotność
elementów w stosunku do całości struktury hierarchicz
nej, to wówczas jawi się nam mechanicystyczna koncep
cja narracji strukturalistycznej. Jeśli zaś postulują one
pierwotność całości struktury hierarchicznej w stosunku
do jej elementów, to wówczas powstaje organizmalna
(holistyczna) koncepcja narracji strukturalistycznej.
Cechą strukturalności narracji biologicznej uważamy
jako orzecznika w obserwacyjnych zdaniach podmiotowo-orzecznikowych typu S jest P; mówimy wówczas
(w anatomii organizmów wielokomórkowych), że a/ ko
mórka jest strukturą plazmatyczno-jądrową; molekularną,
b/ tkanka jest strukturą komórkową; c/ organ jest struktu
ra tkankową; d/ układ (w organizmie) jest strukturą orga
nów; e/ organizm zaś jest strukturą układów. W przypadku
organizmów jednokomórkowych powiadamy, że pierwot
niak jest strukturą organelli, a te strukturą molekularną.
W ten sposób wyodrębniły się dyscypliny anatomicz
ne, takie jak: cytologia, histologia, organologia, anatomia
układów i anatomia organizmu.
W przypadku zaś jednostek zbiorczych /nadorganizmalnych/ mówimy, że populacja jest strukturą organizmalną /zbiorem organizmów tego samego gatunku,
zasiedlającym tę samą niszę ekologiczną/, biocenoza
jest strukturą populacyjną różnych gatunków, ekosystem
jest strukturą biotyczną /biocenotyczną/ i abiotyczną
/nieożywioną częścią biosystemu/, biom jest strukturą
ekosystemów i wreszcie biosfera jest strukturą biomów.
Struktury biotyczne są organizacjami dynamicznymi.
Właściwość ta wi ąże się z cechą zmiany. Zatem narracja
strukturalistyczna domaga się swego komplementarnego
uzupełnienia w postaci narracji funkcjonalistycznej. Po
dobnie j e s t z narracją funkcjonalistyczną. Ona również
poznawczo zależy od narracji strukturalistycznej. Przy
sługuje im zatem cecha „relacyjności”. Jest to właści
wość logiczna tych narracji, a tym samym nauk biolo
gicznych, mających za przedmiot formalny strukturę
i funkcję biosystemów.
Istotą narracji strukturalistycznej j e s t kategoria
„trwania”. Natomiast w przypadku narracji funkcjonali
stycznej jest pojęcie „zmiany”. Kategoria „trwania” opisu
je tożsamość układu, a pojęcie „zmiany jego funkcję. Są
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to dwa różne opisy biosystemów, niesprowadzalne do
siebie ale wzajemnie uzależnione. Fakt ten stanie się
bardziej oczywisty przy analizie pojęcia zmiany i funkcji.
Otóż najogólniej rzecz biorąc możemy powiedzieć,
że zmiana jest to relacja różności, zachodząca miedzy
dwiema właściwościami tego samego układu /trwanie
układu/, które przynależą mu w dwóch różnych odstę
pach czasu i są gatunkami wspólnego rodzaju /zmiana
w układzie/. Jeśli zmiana w układzie x pociąga za sobą
zmianę w układzie y to powiadamy, że między tymi ukła
dami zachodzi stosunek funkcjonalny.
Logiczny sens narracji funkcjonalistycznej można wy
artykułować na modelu relacji funkcjonalistycznej. Opisu
ją go następujące charakterystyki:
1. Dla wszystkich układów A, B: jeżeli B zostaje wy
prowadzone ze swego stanu równowagi, A zmienia war
tości w taki sposób, że B powraca do stanu równowagi.
2. Dla wszystkich układów A, B: jeśli B zostaje wy
prowadzone ze stanu równowagi /lub poza granice tego
stanu/, to nastąpi fundamentalna zmiana A lub jego roz
pad.
3. Dla wszystkich układów A: /układ wyższego rzędu/,
B: jeżeli B zostanie wytrącone z równowagi poza jego
granice tolerancji, to nastąpi zasadnicza zmiana A' lub
jego zniszczenie.
4. Dla wszystkich systemów A, B, C: jeżeli po zmianie
w A następuje zmiana w B, po zmianie w B, pojawia się
zmiana w C, to po zmianie w A nastąpuje zmiana w C
/relacja przechodniości/.
5. Dla wszystkich A, B, C: jeżeli przechodniość
zmiany od A do C nie narusza tożsamościowej ich struk
tury, to owe systemy trwają w czasie jako skalary
/mierzone zegarami/.
Ogólny ten opis sensu terminu „funkcja” używa się
w nauce jako dopełnienia w zdaniu o ogólnej formie:
„układowi x przysługuje funkcja y”. Na różnych stopniach
biosystemu organizmalnego lub nadorganizmalnego,
różne funkcje przysługują różnym biosystemom. Tytułem
przykładu na stopniu komórkowym przysługuje komórce
funkcja: regeneracji części, podziału pracy, zdolności
dynamicznej równowagi, integracji całości, starzenia się
i odmładzania, kontroli środowiska plazmatycznego, se
lekcji materiałów budowlanych. Tymi i im podobnymi zja
wiskami zajmuje się fizjologia komórki.
Podobnie na stopniu organizmalnym przysługują or
ganizmowi takie funkcje jak: regeneracja części, podział
pracy, cykle zachowania się komórek, dynamiczna rów
nowaga, ingerencja całości w podukłady, starzenia się
i odmładzanie się organizmu, kontrola środowiska mię
dzykomórkowego, selekcja tkankowych materiałów bu
dowlanych. Tego rodzajami funkcji zajmuje się fizjologia.
Analogicznie jest i na stopniu nadorganizmalnym, np.
biocenozy. Otóż biocenozie przysługuje funkcja: odtwa
rzania się części, podziału pracy, cyklicznego zachowa
nia się organizmów i gatunków, dynamicznej równowagi,
ingerencji całości w podrzędne funkcje biocenozy, sta
rzenie się i odmładzanie, kontroli środowiska biocenotycznego, kontroli środowiska w obrębie biocenozy, se
lekcja organizmów. Funkcje te oraz im podobne konsty
tuują przedmiot badań ekologii, która w zasadzie jest fi
zjologią w terenie.
Pozostałe stopnie biosferyczne są również przedmio
tem fizjologii. W zależności od stopnia organizacji będzie
to fizjologia tkanki, organu, układu organów, a w przy-
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padku jednostek zbiorczych z różnych stopni organizacji
nadorganizmalnych po biocenozie będzie to ekologia
ekosystemu, biomu oraz biosfery jako całości.
Opisy tych funkcji tworzą narracje fizjologiczna, i eko
logiczna, powstałymi z dopełnienia zdania w ogólnej
formie: „biosystemowi x przysługuje biofunkcja y”.
Narracje te są relacyjne do narracji biotycznych struk
tur organizmalnych i nadorganizmalnych. Jak już o tym
wspomniano, nie wyczerpują one jednak badań
w przedmiocie formalnym biologii. Pozostaje jeszcze do
omówienia narracja ontogenetyczna i filogenetyczna
oraz narracja historyczna /ewolucjonistyczna/.
Logiczny sens narracji ontogenetyczne można opisać
w następujących stwierdzeniach:
1) Dla wszystkich układów A, B, C: jeżeli połączy się
A z B, to powstanie C.
2) Dla wszystkich biosystemów A, B, C: zachowanie
się C jest takie dlatego, że wywodzi się z połączenia A
z B.
3) Dla wszystkich bioobiektów A, B, C: powstałe C
jest analogiczne w stosunku do A i w odniesieniu do B.
4) Dla wszystkich układów ożywionych A, B, C: C jest
ostatnim ogniwem stałych przemian połączenia A z B.
Narracja filogenetyczna:
1. Dla zaistniałych biosystemów A, B, C: C pojawiło
się dlatego, że przedtem wystąpiło A o zmienionej struk
turze tożsamościowej, zachowując równocześnie stan
dynamicznej równowagi z B.
2. Dla zaistniałych układów ożywionych A, B, C: po
wstałe C jest lepsze od A ze względu na dynamiczny
stan równowagi z B.
3. Dla układów A, B, C: zaistniałe C przybrało formę
nadrzędną w stosunku do A.
4. Dla biosystemów A, B, C: jeśli A poprzedziło C
przy dynamicznej równowadze z B, to C nie poprzedzi A.
Narracja ewolucjonistyczna /historyczna/:
1) Dla układów ożywionych A, B, C: C jest następ
stwem zachowania się A w stosunku do B.
2) Dla układów A, B, C: po A wystąpiło C i nigdy nie
pojawiło się A ze względu na równowagę dynamiczną
z B.
3) Dla układów A, B, C: C pojawiło się jako nadrzęd
ne w stosunku do A, wchodząc przy tym w nowy stan
równowagi z B,
4) Dla powstałych bioobiektów A, B, C: C nie jest
ostatnim ogniwem ciągu zmian.
ZAKOŃCZENIE
Przytoczone narracje biologiczne są odpowiedziami
na pytanie poznawcze typu ja k (quia). Analizy tych nar
racji ujawniły określone zdania pytajne, zawarte implicite
(milcząco) w tych właśnie teoriach biologicznych. Narra
cje te opisują cztery główne aspekty poznawcze nauk
biologicznych. Są to następujące punkty widzenia badań
nauk o życiu, a mianowicie: strukturalistyczny, funkcjonalistyczny, ontogen etyczny i filogenetyczny. Wobec tego
poznawczy sens pytania quia? zróżnicował się nam od
powiednie zdanie pytajne typu: 1. Jak je s t zbudowany
biosystem? 2. Jak funkcjonuje układ ożywiony? 3. Jak
się rozwija osobniczo biosystem? 4. Jak się rozwija rodowo układ ożywiony? Narracje, jako odpowiedzi na po

wyższe pytania, tworzą główny zrąb nauk biologicznych.
Analiza tych narracji, jako wielkich uogólnień biologicz
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nych, wykazała, że one zakładają empiriologiczną kon
cepcję nauk przyrodniczych i psychologicznych nauk
szczegółowych. Empiriologiczny punkt widzenia tych na
uk nie jest pozytywizmem, ani semipozytywizmem, jak
utrzymuje ks. Kłósak (zob. Z teorii i m e to d o lo g ii., s. 32).
Logiczna analiza biologicznego poznania typu quia, wy
kazała, że biologiczne poznanie różni się zasadniczo od
filozoficznego poznania typu propter quid , jak to ma
miejsce w filozofii przyrody ożywionej, o inspiracji tomistycznej. Ten typ poznania odnosi się do istnienia bytu,
jak to się utrzymuje w egzystencjalistycznej filozofii św.
Tomasza. a nie do zjawisk, danych w metodach nauk
biologicznych i psychologicznych nauk szczegółowych.
Zjawisko jest wyłącznie dane w metodach empiriologicznych, czyli w procedurze obserwacji i eksperymentu. me
todach w tych metodach nie stwierdzamy ontologicznego
waloru poznawanej rzeczywistości. Dany on jest bowiem
w poznaniu typu propter quid. Natomiast w poznaniu
biosfery typu quia, jak to wykazały analizy tego rodzaju
poznania w obszarze zjawisk strukturalnych, funkcjonal
nych, ontogenetycznych i filogenetycznych, nie odnajdu
jemy ontologicznych walorów w poznaniu tej rzeczywi
stości. Epistemologiczne zróżnicowanie nauk biologicz
nych, należących do typu paznania quia, w obszarze
wiedzy strukturalistycznej, funkcjonalistycznej, ontogene
tycznej i filogenetycznej, wykazuje, że ontologiczny walor
rzeczywistości nie jest dany w narracjach nauki o życiu.
Jest on jedynie milczącym założeniem poznania nauko
wego, nie wchodzącym do osnowy teorii o rzeczywisto
ści. Założenia ontologiczne, jak np. zasada przyczynowości, celowości, mogą być przedmiotem poznania typu
propter quid . Założeniowa koncepcja wiedzy prowadzi
do jedności dziedzin poznania ludzkiego, w procesie
rozwoju cywilizacji łacińskiej , której korzeniem jest starogrecka myśl filozoficzna i Objawienie Chrześcijańskie.
L ite ra tu ra w y k o rz y s ta n a :
ks. Kazim ierz Kłósak, Z teorii i metodologii filozofii przyrody , Poznań
1980.
Filozofia a nauka w myśli księdza Kłósaka, pod red. Zbigniewa Liany
i Alicji Michalik, Kraków-Tarnów 2994.
Między filozofią przyrody a ekofilozofia, W arszawa 1999.
Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka, pod red Anny
Latawiec, Grzegorza Bugaja, W arszawa 2004.
Anna Lemańska Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze, W arszawa
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■ Stanisław Srokowski

CZY POLACY MUSZĄ WYRZEC SIĘ POLSKOŚCI?
nie zostało. Bo skoro polskość jest nienormalna, należy
więc tę nienormalność zlikwidować. Pojętny uczeń Tuska
szybko wyciągnął wnioski i publicznie oznajmił, że wła
śnie nadeszła pora, by polskości poderżnąć gardło i na
dodatek odciąć jej głowę. A wiadomo, że bez głowy
przestanie żyć. Ta operacja nie zaczęła się od dzisiaj.
Symbole naszej w spólnoty

Rekonstrukcja bitwy pod Kłuszynem z 4 lipca 1610 roku

„P olacy muszą wyrzec się swojej polskości” . Taki
apel w y g ło s ił niedawno pewien polityk znany głó w 
nie ze skandali. Przez jednych w ypowiedź ta została
zignorowana, przez innych wyśmiana, a jeszcze
przez innych uznana za bezczelną prowokację lub
pozbawioną sensu. Nie lekceważyłbym je j jednak.
Nie było to hasło rzucone bezmyślnie, ot tak sobie,
byle by tylko zw rócić uwagę na jego autora. Kom u
nikat z całą premedytacją został nadany do swoich,
ale także stał się balonem sondażowym, sprawdzają
cym, ja k się zachowa opinia publiczna. Opinia pu
bliczna, ja k się wydaje, uznała to za przejaw błaze
nady, wesołkow atości, a być może tylko cynizmu.
A ja powtarzam, to był całkiem poważny znak, jeden
z wielu takich znaków, choć nie tak krańcowo jak ten
wskazujący na niebezpieczne i groźne przemiany, jakie
się dokonują w naszej rzeczywistości. Nie przechodźmy
więc nad nim do porządku dziennego, ponieważ takie
głosy zapowiadają to, co nam grozi od lat i co z żelazną
konsekwencją wprowadzają do naszej świadomości i re
alizują już w praktyce w Polsce wpływowe kręgi liberalno-lewicowe i lewacko-demoralizatorskie.
Środowiska te zmierzają w pierwszym etapie do
osłabienia pamięci narodowej, a następnie do jak najda
lej idącej jej amputacji. Ktoś, kto uważnie śledzi procesy
zachodzące w ciągu ostatnich dwudziestu lat, nie mó
wiąc już o okresie komunizmu, widzi z całą jaskrawością,
jak się wypłukuje z pamięci zbiorowej pierwiastek polski,
czyli charakterystyczne dla historii Narodu znaki identyfi
kacyjne, ślady i symbole związane z tradycją, religią,
obyczajami, wielkimi postaciami historycznymi i życia
publicznego.
Jeśli się do tego doda słynne już słowa premiera pol
skiego rządu Donalda Tuska, że „polskość to nienormal
ność”, to scenariusz realizowanego planu jest jasny jak
słońce: wynarodowić - jak się da i ile się tylko da - Pola
ków. Wynarodowić do cna, do kości. By nic z polskości
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Prześledźmy pokrótce etapy powolnego eliminowania
z życia publicznego pamięci historycznej, która jest jed
noznaczna z pamięcią narodową. Bo do czego w gruncie
rzeczy ów pierwszy polityk nas nawołuje? Do tego, by
śmy zerwali swoje związki z historią i tradycją, a więc
z naszymi przodkami, dziadami i pradziadami. A czegoż
to tak się ów polityk boi? Posiada przecież wcale niema
ło szabel w Sejmie, dysponuje dużym majątkiem, by się
porządnie zabrać do roboty. On dokładnie wie, czego się
boi. On i tacy jak on boją się konfrontacji z wielkimi ide
ami głoszonymi przez naszych przodków. Boją się
ośmieszenia i kompromitacji w zderzeniu z potężnymi
osobowościami naszej najnowszej historii, jak Piłsudski,
Dmowski, Witos czy Paderewski, bo wyglądają na ich tle
marnie, karykaturalnie, jak kukły pociągane przez obcych
za sznurki.
Pamięć to nie tylko, jak się możemy dowiedzieć
z ksiąg mądrości, umiejętność indywidualnego rejestro
wania i wielokrotnego przewodzenia przed oczy niegdyś
dostrzeżonych obrazów i odtwarzania kształtujących nas
pojęć, zwana niekiedy pamięcią autobiograficzną. Pa
mięć to zjawisko społeczne utrwalone w języku i przeka
zywane z pokolenia na pokolenie w dziełach religijnych,
książkach naukowych, pomnikach kultury, literatury
i sztuki. To pamięć zbiorowa, nazywana też społeczną,
w której odbijają się jak w zwierciadle wyobrażenia i ob
razy naszej przeszłości. Ma ona niepodważalne funkcje
poznawcze i kreatywne, takie jak przesyłanie do czasów
współczesnych odpowiednich systemów wartości, wzo
rów i niezbędnych dla normalnego funkcjonowania spo
łecznego koniecznych zachowań, odwołuje się do twór
czych postaw, poczucia przynależności do określonej
wspólnoty politycznej i kulturowej, w kształtowaniu której
zaznaczyły się trwale narodowe znaki, pojęcia, symbole,
metafory, czyli drogi rozwoju.
Do polskiej pamięci narodowej wliczamy takie pod
stawowe symbole patriotyzmu, jak wielcy bohaterowie:
Kościuszko, Rejtan, Sobieski, Piłsudski, Mackiewicz,
rotmistrz Pilecki, nasze powstania narodowe, słynne bi
twy, etos Armii Krajowej, „Solidarności”, znaki i barwy
narodowe. Odnosimy się do nich z powagą i należną
godnością. Wystarczy się tego wszystkiego pozbyć,
a staniemy się ludźmi bez pamięci. A ku temu się zmie
rza. W chwilach próby te wartości odgrywają poważną
rolę identyfikacyjną, budują wspólne emocje, wskazują
kierunki zagrożeń i prowadzą ku jedności. Gdy wrogowie
niszczą je lub profanują, narody stają w obronie zagro
żonego bytu i gotowe są do poniesienia najwyższej ofia
ry, nawet ofiary życia, byle by tylko ratować poczucie
godności i dumy narodowej.
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Wojna z krzyżem
W polskiej tradycji ogromną rolę odgrywały i nadal
odgrywają symbole chrześcijaństwa i znaki graficzne,
które stały u fundamentów polskiego państwa, takie jak
krzyż i ryba, ale też metaforyka i cały system odniesień
i tropów literackich zapisanych w Biblii i w innych księ
gach Ojców Kościoła. Ogromną rolę odegrały święte ob
razy, ikony, które zobowiązują wiernych do refleksji i są
znakami tożsamościowymi ludzi wierzących, kierując
uwagę poprzez piękno sztuki ku Bogu. Zlikwidujmy je,
a okaże się, że straciliśmy wrażliwość na wyższe formy
życia duchowego.
A zdrajcy Narodu pragną nam odebrać te wartości
i zniszczyć je. Zwykle zaczynają od Boga. A jak od Boga,
to od Jego ziemskich symboli, a więc przede wszystkim
od krzyża. Niszczenie krzyża ma już samo w sobie od
dzielną i wielowiekową historię. Bowiem krzyż dla za
sadniczej większości Polaków to znak identyfikacyjny.
Daje nam poczucie godności i siły. Jednoczy nas w cza
sie trudów i zagrożeń. Oświetla drogę. Należy go więc
opluć, wyśmiać, skarykaturyzować, wypaczyć jego sens
i znaczenie, słowem - odebrać mu wartość, świętość,
zdeptać i zepchnąć w cień, by stał się nieważny.
Walkę z krzyżem obserwowaliśmy przez lata komu
nizmu i teraz nadal obserwujemy, widzimy, że walka ta
się nasila. A jej szczególny, bolesny wymiar mieliśmy po
śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych
ofiar katastrofy smoleńskiej, gdy watahy prymitywów na
puszczonych przez ideologicznych inspiratorów obrażały
ludzi, wyśmiewały ich i znęcały się nad uczestnikami re
ligijnych zgromadzeń. Krzyża nadal chcą nas pozbawić
w Sejmie i w szkołach. W związku z tym przeprowadzają
zmasowane ataki na wiernych, których państwo polskie
niezbyt dostatecznie broni.
Drugi nurt to walka z postaciami Kościoła i instytu
cjami kościelnymi i zakonnymi. Stąd nieustanne napaści
na kapłanów, religię, a ostatnio utrudnianie o. Tadeu
szowi Rydzykowi i innym twórcom Telewizji Trwam do
stępu do multipleksu cyfrowego. To nie przypadek czy
ludzki błąd. Blokowanie rozwoju Telewizji Trwam i Radia
Maryja to nic innego, tylko ciągle ta sama walka z sym
bolami chrześcijaństwa. Ojciec Tadeusz Rydzyk staje na
drodze ku wynarodowieniu Polaków. Trzeba więc zwią
zać mu ręce. A te ciągłe żądania, by Kościół był nowo
czesny, czym są, jeśli nie próbą odebrania Kościołowi
znaków tożsamości? A czym jest nieustanne dzielenie
pasterzy Kościoła na postępowych i wstecznych, zupeł
nie jak za Bieruta? To też ma związek z ograbianiem
Kościoła z pamięci historycznej. A w gruncie rzeczy z mi
łości i krzyża.
Kresy zapomnienia
Kolejnym i bardzo konsekwentnym działaniem mają
cym na celu likwidację polskości jest stosunek oficjal
nych władz państwowych do polskiej historii, a przede
wszystkim do polskich Kresów. W zasadzie w bardzo
okrojonym zakresie uczy się młodzież historii w gimna
zjach, a w liceach nowe programy zakładają tylko jedną
lekcję historii w klasie pierwszej, a potem już nic. To
oznacza, że w świetle jupiterów odcina się korzenie wła
snej tożsamości. I zatraca się więź pokoleń.
Kresowianie, a więc ta część Narodu (obecnie wraz z
potomkami ok. 6 milionów obywateli), która wydała na
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świat tak wielkie postaci jak: Adam Mickiewicz, Juliusz
Słowacki, Aleksander Fredro, Kornel Makuszyński, Józef
Conrad Korzeniowski, Zbigniew Herbert, Karol Szyma
nowski, by wymienić tylko niektórych, Kresowianie, któ
rzy zostali wymordowani, ich domy spalone, a dobytek
ograbiony, nie mogą się doczekać choćby symboliczne
go pomnika w Warszawie dla ofiar ludobójstwa, jakiego
dokonała UPA na Polakach w latach 1939-1946. A to już
ostatnie pokolenie Kresowian, które odchodzi z tego
świata, i wygląda na to, że władza państwowa ignoruje
jego elementarne potrzeby, jak choćby potrzebę upa
miętnienia najbliższych.
Już nie mówię o tym, że polityka kulturalna robi
wszystko, by nie dopuścić do głosu znaków tamtego
czasu. Nie ma pełnometrażowych filmów, wielonakładowych książek, nie ma sztuk teatralnych poświęconych
tragedii Kresów, słowem - odcina się od korzeni kolejne
fragmenty polskiej historii, czyli nakłada się własnym
obywatelom ciemną opaskę na oczy, by nie widzieli wła
snych dziejów. W taki oto sposób władza ignoruje i lek
ceważy własny Naród. I zubaża jego życie.
Ci, którzy pracują nad odcinaniem głowy historycznej
pamięci, mają w tym swój wielki interes, znacznie groź
niejszy niż konfrontacje z poprzednikami, na tle których
wyglądają żałośnie, a mianowicie taki, by po odarciu nas
z pamięci, odcięciu od korzeni i źródeł własnej historii,
całkowicie zapanować nad naszymi umysłami. Oni i tak
już uczynili wiele, by sobie podporządkować nasze życie
duchowe, intelektualne, religijne, artystyczne i polityczne.
Ale wciąż im tego za mało. Już poprzez media panują
nad wyobraźnią zbiorową i ogłupiają społeczeństwo. Na
rzucają obce i nieprzystające do nas wzory, normy, za
sady i trendy ideologiczne, ale też byle jaki smak i gust
artystyczny.
Słowem, psują nam wszystko, co się da, styl, język
i pamięć. Dlatego każą nam o wszystkim, co nasze, za
pomnieć. I to szybko, najszybciej jak się tylko da. Bo
czas nagli. Za rok, za dwa mogą stracić władzę i siłę od
działywania. Każą więc nam wyrzec się polskości, bo
polskość jest dla nich nienormalna. Doskonale wiedzą,
że polskość to nasza największa siła moralna, moc du
chowa, skarb, z którego nieustannie czerpiemy wiedzę,
mądrość i natchnienia do dalszej, sensownej pracy dla
siebie i swojej Ojczyzny. Zdają sobie sprawę, że gdy
utracimy pamięć, utracimy zdolność rozpoznawania nie
tylko symboli historycznych, ale i znaków współczesnych,
naszej konkretnej rzeczywistości, ponieważ nie będziemy
w stanie do czegokolwiek się odnieść, odwołać, stracimy
zdolności identyfikacyjne i staniemy się nikim.
I
o to im chodzi. Bo z nikim już można zrobić wszyst
ko. Przekabacić na takie kopyto, na jakie się chce. Nie
będziemy w niczym mieć własnego zdania, bo ich zdanie
będzie naszym zdaniem, nie będziemy potrafili żyć
w spójnym intelektualnie systemie wartości, bo nam go
odbiorą, a stworzą atrapy. Staniemy się bezwolną masą
do ugniatania niezbędnych dla mocodawców i ich intere
sów zachcianek. W taki sposób upadla się narody i nisz
czy sens życia. Gdy zabraknie nam pamięci, świat się
rozsypie, a my stracimy rozeznanie, gdzie i kim jeste
śmy, i po co żyjemy.
„Nasz Dziennik” 2012, nr 77 (4312)
http://www .naszdziennik.p l [02.04.2012]
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■ Anastazja Seul

N A R Ó D I K U L T U R A P O L S K A W W Y P O W IE D Z IA C H J A N A P A W Ł A II
Wprowadzenie
Termin kultura bywa rozmaicie definiowany, a jego
znaczenie rozpatrywane jest w różnych kontekstach. Lu
belska szkoła filozoficzna, którą współtworzył Karol Woj
tyła podkreśla, że kultura jest wyrazem ludzkiego sposo
bu bytowania, a nie jest tylko wynikiem uwarunkowań
biologicznych i społecznych1. Wyraz kultura pochodzi od
czasownika łacińskiego colo, colui, cultum, rozumianego
jako ‘pielęgnować’, ‘hodować’, ‘uprawiać’, ‘kształcić’,
‘mieć staranie o coś’, ‘oddawać cześć bogom’2. Dwa
główne pola semantyczne odnoszą się do uprawy ziemi
oraz do kultu religijnego. Pozostałością tych dawnych
znaczeń jest wspólny rdzeń wyrazu w tak różnych dzie
dzinach jak „kult Boski” (cultus Dei ) i „kultura rolna” (cultura agri ). Wyraz ten - ze względu na jego dosłowne
i metaforyczne znaczenie - z czasem zaczął odnosić się
także do innych rzeczywistości. Używany początkowo
w odniesieniu do uprawy ziemi został bowiem przenie
siony przez Cycerona do humanistyki, gdzie był rozu
miany jako troska o uszlachetnienie życia duchowego,
ład narzucony przez człowieka i podporządkowany
wzorcom, które on ustalił. Z pism Cycerona i Seneki wy
nika także, iż termin był wiązany z kształceniem ludzi
w oparciu o kulturę umysłową i duchową (cultura animi kultura ludzkiego ducha)3. To ostatnie rozumienie jest
wyrazem starań człowieka, który ma świadomość, że
sam rozwój kultury materialnej (a taką była kultura rolna)
nie wystarczy dla jego właściwego funkcjonowania. Jako
jeden z pierwszych w Polsce terminu kultura użył Joa
chim Lelewel odnosząc go do moralnego doskonalenia
człowieka4.
W koncepcji Jana Pawła II kultura - wraz z doświad
czaniem wspólnoty - stanowi konstytutywny element
tożsamości narodu, jest bowiem podstawowym wy
znacznikiem więzi narodowej5. Dobitnie o tej więzi mówił
papież przemawiając w UNESCO: „Naród jest bowiem tą
wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa,
a nade wszystko kultura. Naród istnienie «z kultury»
i «dla kultury»”6. Podobną myśl wyraził Jan Paweł II
przemawiając w Polsce: „człowiek jest sobą przez kultu
rę. Naród jest sobą przez kulturę. Człowiek jest człon
kiem swojego narodu, uczestnicząc w dziedzictwie jego
kultury” (Włocławek, 6.06.1991, PDO, s. 6 85- 686)7.
Naród jest dla papieża szczególną wspólnotą, porów
nywalną do rodziny. Jeszcze jako kardynał z Krakowa
pisał: „Bliżsi nam są «z natury» członkowie tej samej ro
dziny czy tego samego narodu aniżeli członkowie innych
rodzin, czy narodów”8. Każdy naród tworzy swoistą
communio personarum 9. Wyraz communio (łac. cum ‘współ’, ‘razem z’, munus - ‘powinność’, ‘obowiązek’,
‘zadanie’) oznacza sposób bytowania i działania osób we
wzajemnym odniesieniu, przez co osoby te potwierdzają
i afirmują się wzajemnie oraz tworzą najściślejszą
wspólnotę. Natomiast określenie personarum (łac.
‘osób’) podkreśla osobowy charakter relacji we wspólno
cie, a także wskazuje na zasadnicze kryterium rozpo
znawania autentyczności wspólnoty międzyosobowej tj.
takiej, w której „wielopodmiotowość rozwija się w kierun
ku podmiotowości wielu”10. Antropologia filozoficzna
proponowana jeszcze przez Karola Wojtyłę dostrzega
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również ontologiczne podobieństwo, jakie zachodzi mię
dzy osobą, a tą wspólnotą osób jaką jest naród. Filozofia
ta odnajduje bowiem i w człowieku i w narodzie te same
dwa elementy: materialny zwany też przedmiotowym
oraz element duchowy, czyli podmiotowy11.. W antropo
logicznej koncepcji rozwijanej przez papieża naród jest
więc naturalną, organiczną społecznością o quasipersonalnym charakterze12.
W niniejszym artykule poszukuję odpowiedzi na pyta
nie: w jaki sposób Jan Paweł II ukazywał materialne
i duchowe aspekty narodu stanowiące o jego tożsamo
ści. Przedmiotem badań będą wypowiedzi papieskie wy
głoszone podczas pielgrzymek do ojczyzny.

1. Naród w aspekcie materialnym
Przedstawiciele personalizmu zaliczają do material
nych komponentów narodu geograficzne terytorium, ze
spół ludzi, który je zamieszkuje oraz instytucję państwa.
A. Geograficzne terytorium
Ziemia stanowi podstawę egzystencji narodu. Każdy
naród potrzebuje jakiegoś terytorium geograficznego,
miejsca, w którym będzie mógł się rozwijać. Obszar za
mieszkały w ogromnej większości przez jeden naród po
zwala traktować go jako wspólnotę osób zamieszkują
cych ziemią rodzinną 3.
Analizowane wypowiedzi papieża świadczą o tym, że
doceniał on ten narodotwórczy komponent. „Papież wie
lokrotnie dawał wyraz bardzo dobrej znajomości geogra
fii Polski, wiele razy wyraził swój podziw dla piękna swej
ziemi ojczystej”14. Całą polską ziemię traktował jako
przestrzeń szczególnie mu bliską, gdyż identyfikował się
ze swoim narodem zamieszkującym ten obszar: „jestem
synem tej ziemi i tego narodu. To jest mój naród. To jest
moja Ojczyzna” (Częstochowa, 19.06.1983, PDO,
s. 298); „O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona!
Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona” (War
szawa, 8 .06. 1987, PDO, s. 187).
Podczas swoich ośmiu pielgrzymek do ojczyny za
trzymywał się nie tylko w wielkich metropoliach, lecz tak
że odwiedzał mieszkańców mniejszych miejscowościach15. Przybywając do tych miast okazywał szacunek
ich mieszkańcom. Na trasie jego pielgrzymek były także
mniej i bardziej znane sanktuaria (Jasna Góra, Kalwaria
Zebrzydowska, Góra św. Anny), które pozwalały do
świadczyć, że naród polski stanowi wspólnotę złączoną
także przez wiarę w Bożą Opatrzność. Przemawiając
w Częstochowie, papież podkreśla znaczną rolę sank
tuariów w kształtowaniu świadomości narodowej. Sank
tuaria bowiem były celem pielgrzymek jakie podejmowali
rodacy przybywając z różnych zakątków ojczyzny - tak
że w latach zaborów i okupacji (Częstochowa,
6.06.1979, PDO, s. 139). Podobnie podczas spotkania
z wiernymi w Ludźmierzu papież łączy egzystencjalny
wymiar codzienności z wymiarem religijnym i oraz wska
zuje na narodowy aspekt pielgrzymowania: „Już bowiem
prawie od sześciuset lat kolejne pokolenia Podhalan
i wiernych z całej Polski oddają tutaj hołd Matce Boga
[...]. Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu piel
grzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie [...]. Rytm
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pacierzy różańcowych odmierza czas na tej podhalań
skiej, krakowskiej i polskiej ziemi - przenika go i kształtu
je ” (Ludźmierz, 7.06.1997, PDO, s. 963). Interesujące
jest w powyższym cytacie nawiązanie do dawnej polskiej
tradycji, jakim było określanie upływu czasu miarą modli
twy różańcowej. Jan Paweł II docenia wagę pobożności
Polaków i zwyczaje religijne, które pomogły im w zacho
wać tożsamość narodową i kulturową.
W wielu swoich wypowiedziach - zwłaszcza tych wy
głoszonych w sanktuariach - Jan Paweł II także odnosi
się do miejsc, z których przybyli pielgrzymi. Np. w homilii
Jasnej Górze również pamięta o pątnikach znad Odry:
„Wielką radość sprawiacie mi dzisiaj, przybywając na Ja
sną Górę z ziem prastarych piastowskich, z Dolnego
Śląska, z Opolszczyzny, z Ziemi Lubuskiej. Wielką ra
dość sprawiacie mi dzisiaj, przybywając z waszymi pa
sterzami w tak licznej pielgrzymce metropolii wrocław
skiej. Witam was wszystkich - witam archidiecezję wro
cławską, witam diecezję opolską, witam diecezję go
rzowską” (Częstochowa, 5 .06. 1979, PDO 103).
Innym znakiem szacunku dla ziem ojczystych jest
fakt, że papież wielokrotnie przypomina niejako swoim
rodakom geografię Polski. Miało to np. miejsce w Zamo
ściu, gdzie swoją myślą ogarnia całą Polskę: „[...]wędruję
po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Ma
zowsze, Warmię, Mazury, kolejne ziemie wschodnie od
Białostockiej aż do Zamojskiej, i kontempluję piękno tej
ojczystej ziemi [...]” (Zamość, 12 .06. 1999, PDO,
s. 1118). Podobnie w Częstochowie, papież mówiąc
0 ważnych wydarzeniach z najnowszej historii narodu,
przypomniał o peregrynacji obrazu Matki Bożej z Jasnej
Góry, która w 9. letniej nowennie (1957-1965) objęła cały
kraj. Przedstawił trasę tej peregrynacji, wymieniając po
kolei wszystkie ważniejsze etapy, od Warszawy poczy
nając, a na Częstochowie kończąc. (Częstochowa 4 .06.
1979, PDO, s. 63). To geograficzne ujęcie pozwoliło słu
chaczom doświadczyć poczucia wspólnoty narodowej16.
Czymś naturalnym jest, że papież nawiązywał do
miejsca, w którym się zatrzymał i wskazywał na to, co
jest dla niego charakterystyczne. Wielokrotnie wówczas
zwracał uwagę na związek danego miejsca z kulturą
1 doświadczeniem tożsamości narodowej Polaków. Np.
będąc w Gnieźnie, przypomniał słuchaczom o począt
kach państwa polskiego, a zarazem początkach chrze
ścijaństwa w Polsce1 . Także z wypowiedzi papieskich
wygłoszonych w królewskim Krakowie wynika, że jest on
miastem, którego roli dla rozwoju polskiej kultury naro
dowej nie da się przecenić. Podkreślając znaczenie wa
welskiego grodu mówił między innymi: „był dla mnie
szczególną syntezą wszystkiego, co polskie i co chrze
ścijańskie. Zawsze mówił mi o wielkiej przeszłości mojej
Ojczyny. Zawsze najpełniej wyrażał jej dzieje” (Kraków,
6 .06.1979, PDO s. 143).
Kraków to także Wisła, łącząca południe Polski z jej
północą. Papież nazywa Wisłę „rzeką wszystkich ziem
polskich, rzeką naszych dziejów” oraz „milczącym
świadkiem życia pokoleń” (Gdynia, 11 .06. 1987, PDO,
s. 468). W ten sposób Jan Paweł II przypomina roda
kom, że ich przeszłość związana jest z Wisłą, która była
świadkiem kształtowania się narodu polskiego, gdyż to
warzyszy od samego początku dziejom państwa polskie
go. Warto w tym miejscu przywołać także papieskie sło
wa wypowiedziane nad Odrą. Wskazują one, iż dla Jana
Pawła II bardzo ważne było konkretne miejsce geogra

50

ficzne, na którym obecnie - a także i dawniej - zamiesz
kiwali rodacy. Ojciec Święty, określając przybyszów na
Ziemie Zachodnie słowami: „odcięci od korzeni pocho
dzenia”, dostrzega ich trud związany z koniecznością
opuszczenia swojej ojcowizny: „Po zakończeniu wojny
na tych ziemiach zaczynaliście niejako nowe życie, przy
chodząc z różnych stron Polski, a nawet spoza jej gra
nic” ( 3.06.1997, Gorzów Wielkopolski, PDO, s, 901).
W wielu swoich wypowiedziach papież także podkre
śla walory rekreacyjne polskich ziem. Poczynając od
spotkania z polskimi górami podczas pierwszej piel
grzymki (Nowy Targ, 8 .06. 1979, PDO s. 159-162), czę
sto zwraca uwagę na piękno polskich gór18. Jan Paweł II
docenia także walory krajobrazów nizinnych. Docenia
urok polskiego pojezierza19 i z wdzięcznością mówi,
0 mieszkańcach tych ziem nazywając ich „spadkobier
cami bogatej przeszłości tej ziemi, którą tworzyły przez
wieki różne tradycje i różne kultury” (Ełk, 8.06.1999,
PDO, 1058). Również w Zamościu Jan Paweł II wypo
wiada poetyckie słowa świadczące o jego patriotyzmie:
„Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nie
ba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew pta
ków brzmi szczególnie znajomo, po polsku”. (Zamość,
12 .06. 1999, PDO, s. 1118). Także piękno ziemi nad
Odrą i Wartą łączy z osobistymi doświadczeniami „Wiele
wspomnień łączy mnie z tą diecezją. Posiada ona piękną
przyrodę, którą często mogłem podziwiać podczas moich
wędrówek, zwłaszcza spływów kajakowych. [... ] Piękna
jest ziemia gorzowska i winniście sobie cenić ten jej urok
1 nie pozwolić go niszczyć czy pomniejszać” (Gorzów
Wielkopolski, 2 .06. 1997, PDO, s. 905)20. Kończąc tę re
fleksję, warto zwrócić uwagę na personalistyczny wymiar
papieskich wypowiedzi: Ojciec Święty, przywołując wiele
nazw geograficznych, ma także na uwadze mieszkają
cych tam ludzi oraz przybyszów. Wyraża swą wdzięcz
ność wobec gościnności spotkanych tam ludzi. Więź
emocjonalna z określonym terytorium, prowadzi jedno
cześnie do pogłębionej relacji z narodem, który je zamieszkuje21.
B. Przedstawiciele tego samego narodu
Drugim elementem konstytutywnym dla narodu jest
zespół ludzi, którzy go tworzą. W personalistycznej myśli
społecznej podkreśla się, że w czasie powstawania na
rodu ważną rolę odgrywa wspólnota biologicznego po
chodzenia. Wskazuje na to sama etymologia słowa ‘na
ród’22. Papieżowi zdecydowanie bliskie było to słowo,
czemu dał świadectwo już na lotnisku Okęcie, gdzie nie
nazwał siebie obywatelem państwa watykańskiego, ani
następcą św. Piotra, lecz do siebie odniósł słowa „syn
narodu polskiego” (Warszawa, 2.06.1979, PDO, s. 9).
W wielu swoich wypowiedziach Ojciec Święty przywołuje
wielu „synów polskiego narodu” - zwłaszcza tych, którzy
w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju jego kultu
ry materialnej i duchowej.
W wypowiedziach papieża nie brakło też miejsca dla
innych osób znanych z historii, których decyzje okazały
się istotne dla tożsamości narodowej Polaków. Analizu
jąc wypowiedzi papieża pod kątem postaci, które zostały
przywołane, można dostrzec, że reprezentują one wiele
różnych środowisk, stanowią pewne rysy charaktery
styczne dla społeczeństwa. Można to wykazać już na
podstawie słów wygłoszonych podczas pierwszej piel
grzymki. Papież przypomina polskich władców: Mieszka
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I, Bolesława Chrobrego (Gniezno 3.06.1979, PDO s.34 35), Jana Kazimierza (Częstochowa 4.06.1979, PDO,
s. 49); Stefana Batorego (Częstochowa 4 .06.1979,
PDO, s. 68), Bolesława Śmiałego (Częstochowa
5.06.1979, PDO s. 85) księcia Henryka Pobożnego
(Częstochowa 5.06.1979, PDO s. PDO, s. 105). Mówi
o dawnych twórcach polskiej nauki polskiej związanymi
z Uniwersytetem Jagielloński - takich jak np. Paweł
Włodkowic, rektor tejże uczelni i Marcin Wadowita, wy
kładowca (Oświęcim-Brzezinka, 7 .06. 1979, PDO,
s. 157; Wadowice, 7 .06. 1979, PDO, s. 151) oraz o tych,
którzy reprezentują współczesną naukę polską np. pro
fesorowie: Stefan Swieżawski, Stanisław Pigoń, Zenon
Klemensiewicz, Tadeusz Ulewicz, Henryk Niewodni
czański (Częstochowa 5 .06. 1979, PDO s. 98; Kraków,
8 czerwca 1979, PDO, s. 168. 170. ). W wypowiedziach
papieża z pierwszej pielgrzymki nie brak także miejsca
dla twórców polskiej literatury np. Norwida, Mickiewicza,
Oppmana (Warszawa 2 .06. 1979, PDO s. 10, 24, 28;
Gniezno 3 .06. 1979, PDO s. 41; Nowy Targ, 8 .06.
1979, PDO s. 161 - 162 ) i Jakuba Wujka tłumacza Biblii
na język polski (Gniezno 3 .06. 1979, PDO s. 40).
W przemówieniach papieża z innych lat znalazło się
także wiele miejsca dla tych Polaków, którzy wnieśli
wielki wkład w kształtowanie się tożsamości narodowej
Polaków i zostali ogłoszeni świętymi. Papież wiele razy
mówi np. o św. Wojciechu - pierwszym męczenniku pol
skich ziem i biskupie Stanisławie z racji obchodów 900lecia jego męczeństwa. Dokonuje kanonizacji bł. Jadwigi
królowej i bł. Kingi przypominając ich zasługi dla ojczy
zny (Kraków, 8.06.1997, PDO, s. 968 - 974; Stary Sącz,
16.06.1999, PDO 1169 - 1177). Przedstawia także świę
tych bliższych naszym czasom, którzy przyczynili się do
podniesienia poziomu moralnego narodu i wywarli wpływ
na rozwój jego kultury23.. W ten sposób Jan Paweł II
przerzuca most nad wiekami dziejów narodu, który od
początku swego istnienia związał swe losy z losami Ko
ścioła. Papież, wymieniając te i wiele innych postaci,
unaocznia - jak sądzę - jedną z tez personalizmu, wedle
której „ojczyzną jest nie tylko ziemia, ale przede wszyst
kim ludzie”24.
C. Instytucja państwa
Trzecim narodowotwórczym komponentem związa
nym z wymiarem materialnym jest instytucja państwa.
W personalistycznej myśli społecznej zawarte jest prze
konanie, że „naród, jako wspólnota etniczno - kulturowa,
najczęściej zmierza do utworzenia własnego państwa.
Jeżeli państwo takie powstaje, jest potwierdzeniem jego
siły, dynamiki, żywotności i kreatywności”25.
Z wypowiedzi papieża do Polaków można wywnio
skować, że teza ta jest mu bliska, gdyż nawiązywał on
do początków polskiej państwowości, podkreślając zna
czenie przyjęcia chrześcijaństwa dla budowania organi
zmu państwowego. Także kilkakrotne przypomnienie
o utracie państwowości polskiej świadczy o znaczeniu,
jakie dla istnienia i rozwoju narodu miała instytucja pań
stwa. Znamienne w tym kontekście są następujące sło
wa skierowane do młodzieży: „Wiadomo, że naród polski
przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, która
trwała z górą sto lat - a mimo to pośród tej próby pozo
stał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał
swoją kulturę [...]. Wiemy, że w okresie najtragiczniej
szym, w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę

ROK XXII, N R 3-5 (168-170) 2012.

ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc
kulturę, można ją zachować” (Gniezno 3 .06. 1979, PDO,
s. 41). Także mówiąc o czasach nam bliższych, papież
przypomina wysiłek Polaków, który miał na celu utrzy
manie zagrożonej państwowości w XX wieku, a zwłasz
cza podczas II wojny światowej (Poznań 3 .06. 1997,
PDO, s. 919 - 910).
Jan Paweł II traktuje naród jako rzeczywistość natu
ralną, a nie efekt międzyludzkiej umowy; nazywa naród
gruntem, na którym rodzi się państwo i podkreśla, że nie
można narodu zastąpić organizacją państwową26. Także
i w tym ujęciu widać wpływ myśli personalistycznej, która
uznaje prymat narodu wobec państwa oraz domagającej
się respektowania praw narodu, podobnie jak praw oso
by 7. Z kwestią instytucji państwowej związana jest su
werenność państwa. Papież łączy ją ze zdolnością pro
mowania wolności narodu i podkreśla, że suwerenność
ta istnieje tam, gdzie państwo stwarza narodowi takie
warunki, „które mu pozwolą wyrazić całą swoją, własną
tożsamość historyczną i kulturalną” (Częstochowa,
19 .06. 1983, PDO, s.273).
2. N a ró d w a s p e k c ie d u c h o w y m
Mając na uwadze aspekt wewnętrzny, związany
z duchową sferą człowieka, papież wielokrotnie podkre
ślał prymat ducha nad materią, który postrzegał nie tylko
w wymiarze indywidualnym, lecz także wspólnotowym.
Stąd można wnioskować o narodowotwórczej roli takich
wartości jak: język i literatura, historia i tradycja, ethos
i wartości moralne.
A. Język i literatura
Język i literatura stanowią dla filozofii personalistycz
nej pierwsze dwa elementy duchowej tkanki narodu. Ję
zyk odgrywa istotną rolę narodotwórczą, gdyż łączy ludzi
zamieszkujących określone terytorium i staje się jedno
cześnie znakiem potwierdzającym odrębność narodową
danej społeczności. Szczególną formą oddziaływania ję
zyka narodowego jest literatura piękna, a jej historia mo
że być traktowana jako swoista biografia każdego naro
du, zapis jego porażek i sukcesów28.
Podczas pielgrzymek do Polski Jan Paweł II wielo
krotnie odnosił się do literatury pięknej. Przywoływał
przeważnie tych autorów i te dzieła, które przez wieki
formowały ducha polskiego narodu. Wskazywał pośred
nio, że w dużym stopniu dzięki właśnie tym dziełom
wzrastała siła duchowa Polaków; literatura pozwalała im
przetrwać, zachować tożsamość narodową w najtrud
niejszych etapach historii29.
Autorami przywoływanymi najczęściej są Cyprian
Norwid oraz Piotr Skarga. Norwid, wielokrotnie przypo
minający Polakom o ich obowiązkach wobec ojczyzny,
postrzegany jest także jako prekursor myśli personalistycznej, co związane jest z jego koncepcją człowieka30 .
Piotr Skarga jest autorem dziewięć razy przywoływanym
przez papieża. Późnorenesansowy jezuita towarzyszy
mu od pierwszej do ostatniej pielgrzymki do Polski. Tylko
podczas dwóch spotkań z rodakami w ojczyźnie: w 1991
oraz w 1995 roku w wypowiedziach papieskich nie poja
wiły się wzmianki o nim, ani cytaty z jego utworów. Moż
na sądzić, że Jan Paweł II był zafascynowany naucza
niem jezuity ze względu na twórców epoki romantyzmu,
którzy wysoko cenili wypowiedzi Piotra Skargi - zwłasz
cza patriotyczne, gdyż podtrzymywały tożsamość naro
dową Polaków w czasach zaborów. Jego też styl przez
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wieki wywierał wpływ na polską kulturę zwłaszcza literacką31. Piotr Skarga był jednym z bohaterów młodzień
czego dramatu Karola Wojtyły pt. Jeremiasz. Ukazał go
jako propagatora odzyskania wolności poprzez odrodze
nie moralne narodu. Ta myśl patronuje wszystkim odwo
łaniom do wypowiedzi Piotra Skargi. Można sądzić, że
papież w ten sposób świadomie akcentował znaczenie
osoby duchownej dla rozwoju tradycji narodowej. Wska
zywał na człowieka, który potrafił postrzegać problema
tykę społeczności doczesnej w perspektywie wiecznej
i umiejętnie łączył sprawy wiary i moralności chrześcijań
skiej ze sprawami polityki - rozumianej jako troska
0 wspólne dobro społeczeństwa.
Podobny patriotyczny, moralny i religijny zarazem
charakter mają papieskie odniesienia do Norwida i in
nych twórców romantyzmu. Podczas wszystkich piel
grzymek do ojczyzny Jan Paweł II najczęściej przywoły
wał słowa Norwida z Promethidiona, a zwłaszcza te,
w których poeta dzieli się swą refleksją na temat piękna,
pracy i zmartwychwstania32. Fragmenty jednego wiersza
- Moja piosnka (II) zacytował witając po raz pierwszy oj
czyznę na Okęciu w 1979 roku3 , a następnie witając
mieszkańców Wadowic34. Papież powołując się na Nor
wida, zwracał uwagę na zobowiązania wobec ojczyzny
(„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”- słowa zapisa
ne w Memoriale o Młodej Emigracji), podkreślał życio
dajną rolę piękna (które jest „kształtem miłości”). Pod
kreślał wartość prawdy w życiu człowieka i narodu, przy
pominał o godność ludzkiej pracy prowadzącej ku zmar
twychwstaniu35.
Papież przywołując Mickiewicza, nauczał, że człowie
ka należy mierzyć miarą serca, gdy przytoczył jego sło
wa: „miej serce i patrzaj w serce” (Warszawa, 3.06.1979,
PDO, s. 28)36 podkreślał wartość cywilizacji budowanej
na zrębach Ewangelii: „cywilizacja, prawdziwie godna
człowieka, musi b3y7ć chrześcijańska” (Gniezno, 3 .06.
1979, PDO, s. 41)3 . Przypomniał modlitewną apostrofę:
„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy” (Czę
stochowa, 4 .06. 1979, PDO, s. 45)38.
W odwołaniach do Słowackiego (dwóch tylko) pod
kreślał wielkość człowieka wsłuchanego w głos Boga
1głos narodu, gdy zacytował znaczny fragment ostatniej
strofy dziewięciozwrotkowego utworu Tak m i Boże do
pomóż (Warszawa, 16.06.1983, PDO, s. 219)39. Drugie
odwołanie do Słowackiego miało odmienny charakter ludyczny. Papież podczas spotkania z młodzieżą do sie
bie zdanie odniósł: „Polsko, twoja zguba w Rzymie”40potraktował siebie jako Polaka, mieszkańca Krakowa,
który się zgubił i jako „zguba” przebywa w Wiecznym
Mieście (Kraków, 10 .06. 1987, PDO, s. 439). Papieski
komentarz ma charakter żartobliwego wyjaśnienia i na
wiązuje do poszukiwań etymologicznych typowych dla
romantyzmu.
Inny poeta tej epoki - przywołany tylko raz - znany
jest miłośnikom górskich wędrówek jako autor słów zapi
sanych na krzyżu w Dolinie Kościeliskiej: „I nic nad Bo
ga” (Zakopane, 7 06.1997, PDO, s. 956.) Słowa te zacy
towane przez papieża zostały zaczerpnięte z jednego
z patriotycznych przemówień poety - uczonego. Wygłosił
je w 1852 r. podczas wyprawy naukowej, na której jego
studenci postawili krzyż w Dolinie Kościeliskiej41.
Dzieła przywoływanych twórców pozwalają dostrzec
aksjologię, którą papież przekonywał polskiemu narodo
wi. Można ująć ją w klasycznej triadzie: dobro, piękno,
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prawda, o czym wprost papież mówił najpierw podczas
spotkania z nauczycielami i uczniami42 oraz ponownie
skierował je do wszystkich pielgrzymów (Kraków
15.06.1999, PDO s. 1156 - 1157). Jan Paweł II także
postrzega tę triadę w kontekście teologicznym, wskazu
jąc Polakom, iż każda z tych wartości ma swe odniesie
nie do Boga43.
Rysem charakterystycznym dla wszystkich papie
skich odwołań do literatury jest perspektywa personalistyczna, w myśl której „spełniając czyn, człowiek spełnia
w nim siebie, staje się bowiem jako człowiek - jako oso
ba - dobrym lub złym”44. Dzieło literackie może być tak
że postrzegane jako czyn osoby, przez który autor
kształtuje nie tylko siebie samego, lecz także współ
kształtuje postawy czytelnika. Autor przyczyniać się mo
że albo do rozwoju albo do degradacji odbiorców - za
leżnie od wartości, bądź antywartości promowanych
w swych utworach. Mając to na uwadze, warto podkre
ślić, że Jana Paweł II przywoływał tylko te dzieła literac
kie, których aksjologiczne przesłanie zadomowione było
przez wieki w polskiej i chrześcijańskiej kulturze.
B. Historia i tradycja
Przedstawiając papieskie spojrzenie na historię i tra
dycję narodową, warto przede wszystkim zwrócić uwagę
na jego wypowiedzi skierowane do młodzieży, z tego
względu, że przez wiele lat programy szkolne przesyco
ne były obcą polskiemu narodowi ideologią marksistow
ską, która deprecjonowała wartości narodowe oraz ty
siącletnią kulturę chrześcijańską tworzoną przez po
przednie pokolenia45. Papież przypomina więc młodym
Polakom o kulturotwórczej roli chrześcijaństwa i jej
wpływie na tworzenie świadomości narodowej Polaków.
Uczy postrzegać wszystkie zdarzenia z historii Polski, ja
ko zdarzenia tworzące historię zbawienia. Mówi o tym
w słowach: „Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami
ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie
Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia” (War
szawa , 2 .06. 1979)46.
Ojciec Święty, opowiadając młodym ludziom o naj
ważniejszych zdarzeniach z historii Polski, odsłaniał
część prawdy o sobie, gdyż - jak zauważył znawca nau
czania papieża - „każdy, kto opowiada swoje dzieje oj
czyste, mówi w pewnym sensie o tym, kim jest on sam mówi pośrednio o sobie, gdyż, będąc częścią wspólnoty
historycznej, wyraża się o jej całości, całości, do której
należy i która go ukształtowała. Jan Paweł II, mówiąc
0 Polsce, objaśniał, kim jest, skąd przyszedł”47. Przypo
mina rodakom ważne zdarzenia z historii narodu i pań
stwa polskiego, a tym samym uświadamia im, jak istotna
jest znajomość własnych dziejów.
Czymś istotnym dla papieża -Polaka był w wymiarze
indywidualnym i narodowym fakt przyjęcia chrztu. Ojciec
Święty podczas spotkań z młodzieżą przypomina ten fakt
historyczny i, łącząc początek polskiej państwowości
z przyjęciem chrztu, pragnie uświadomić młodzieży jej
odpowiedzialność za dalsze losy ojczyzny, nierozerwal
nie złączone z dziejami Kościoła (Ostrów Lednicki,
2.06.1997, PDO, s. 906). W kontekście chrztu Polski
1 utworzenia metropolii w Gnieźnie papież przypomina
młodzieży, że najpierw stolicą Polski było Gniezno, póź
niej Kraków, a następnie Płock, późnej znów Kraków
i w końcu Warszawa (Płock, 7.06.1991, PDO, s. 710).
Papieskiemu postrzeganiu początków państwa i narodu
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bliskie jest przekonanie badacza: „Bieg historii sprawił,
że dzieje Polski mierzymy od daty chrztu jej pierwszego
historycznego władcy Mieszka I w 966 roku. Czas sprzed
tego wydarzenia to dla Polaków prehistoria - i to prehi
storia, która nie pozostawiła po sobie niczego poza mil
czeniem archeologicznych znalezisk z zakresu kultury
materialnej i ułamkami kultury duchowej, sklejanymi
w całość jedynie przez kruche hipotezy spierających się
ze sobą badaczy”48. Jan Paweł II przywołując wiele in
nych zdarzeń historycznych, sytuuje historię ojczyzny
w perspektywie jej tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej.
Jan Paweł II korzysta ze stosownej okazji, by przywo
łać na pamięć dawne zwycięstwo Polaków nad Krzyża
kami49. Wielokrotnie, zwracając się do Maryi, stosuje ty
tuł „Królowa Polski”, a w ten sposób nawiązuje do ślu
bów króla Jana Kazimierza, który 1 kwietnia 1565 ogłosił
Bogarodzicę Królową Korony Polskiej (Częstochowa, 4 .
06. 1979, PDO, s. 49-50)50. Przypomina też 600-letnią
tradycję modlitwy przed obrazem na Jasnej Górze (Czę
stochowa, 18 .06. 1983), a także trudne lata zaborów
i utraty niepodległości (Częstochowa, 15.08. 1991, PDO,
s. 812). Ten ciemny okres polskiej historii postrzega wy
raźnie w perspektywie moralnej winy Polaków, która
przyczyniła się do osłabienia państwa polskiego i rozbio
rów: „Myśmy kiedyś w przeszłości, my Polacy, nasi pra
ojcowie, zawinili, zawinili wobec wolności. Nazywaliśmy
to złotą wolnością, a okazała się zmurszałą!” (Kraków,
10 .06. 1987, PDO, s. 448-449). Wolność w perspektywie
personalistycznej łączy się z odpowiedzialnością51, dlate
go też papież podkreśla, że brak poczucia odpowiedzial
ności za podejmowane decyzje przynosi negatywne skutki
tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Ten
ostatni wymiar łączy się z papieskim rozumieniem narodu,
gdyż „dla Jana Pawła II naród jest wspólnym dziedzic
twem, które zobowiązuje dziedziczących” 2.
Ojciec Święty, mówiąc o latach niewoli narodowej gdy administracja państwowa była władzą wrogą wobec
społeczeństwa, narzuconą siłą - podkreśla znacznie Ko
ścioła, który w okresie zaborów był ostoją tożsamości
narodowej Polaków, a podział na parafie i diecezje dawał
Polakom poczucie zakorzenienia. Podobną rolę spełniał
Kościół w latach PRL-u. Papież był świadom, że pod
rządami PZPR w Polsce „narodowy paradygmat patrio
tyzmu z czasów zaborów napiętnowano za silne zabar
wienie religijne oraz przeceniano rolę wybitnych twórców
kultury narodowej w procesie duchowego i materialnego
trwania narodu”5 . Papież, przeciwstawiając się tej ten
dencji, podkreślał rolę kultury duchowej w zachowaniu
polskości. Podczas spotkania z nauczycielami i uczniami
we Włocławku Jan Paweł II przypomniał: „naród, które
mu odbierano jego polityczną niepodległość w sposób
czasem brutalny, gwałtowny, pozostał sobą przez swoją
kulturę. I to dziedzictwo każdy z nas, a ja w sposób
szczególny, nosimy w sobie. To nam przekazują nasze
matki i nasi ojcowie, to nam przekazuje nasza szkoła”
(Włocławek, 6 .06. 1991, PDO, s. 686)5 . Także podczas
tego samego spotkaniu wspomniał walkę z bolszewikami
w 1920 roku55, a będąc na Westerplatte, mówił o boha
terskiej obronie w 1939 roku i wyraził pragnienie, by ten
narodowy symbol, którym stało się Westerplatte, pozo
stał czytelny dla następnych pokoleń (GdańskWesterplatte, 12.06.1987, PDO, s. 481).
Także i zdarzenia z historii najnowszej stanowią dla
Ojca Świętego ważną narodową symbolikę. Przedstawia
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je podczas spotkania z młodzieżą w Poznaniu. Znaczący
pod względem historycznokulturowym jest zwrot „drodzy
mieszkańcy grodu Przemysława” (Poznań, 3.06.1997,
PDO, s. 917), który pojawia się na samym początku ho
milii ma charakter peryfrastycznego omówienia łączące
go czasy współczesne z dawną przeszłością. Papież
przypomina słuchaczom ważniejsze zdarzenia z historii
Polski XX wieku. Rozpoczyna od pierwszej wojny świa
towej, po której ojczyzna odzyskała niepodległość,
a drugą wojnę przedstawia jako IV rozbiór Polski doko
nany przez III Rzeszę i ZSRR (Poznań, 3.06.1997, PDO,
s. 919-920). Powojenne losy Polski ukazuje jako próbę
patriotyzmu w czasie zagrożenia dla bytu i tożsamości
narodowej Polaków: „Zwycięska Armia Czerwona przy
niosła Polsce nie tylko wyzwolenie spod hitlerowskiej
okupacji, ale także nowe zniewolenie [...]. Pierwsze lata
nowej władzy były dalszym ciągiem znęcania się nad
wielu Polakami, i to najszlachetniejszymi. Nowi panujący
uczynili wszystko, ażeby ujarzmić naród, podporządko
wać go sobie pod względem politycznym i ideologicz
nym” (Poznań, 3.06.1997, PDO, s. 920). Papież jako na
uczyciel najnowszej historii Polski podkreśla cezurę, jaką
był rok 1956, której symbolem są poznańskie Krzyże.
Ujawnia też, że już 1983 roku chciał przybyć pod ten
pomnik, ale ówczesne władze socjalistycznego państwa
Polski pod kierownictwem PZPR nie zgodziły się na to,
by papież, Polak-patriota mógł uklęknąć w tym miejscu,
by oddać hołd robotnikom, którzy złożyli swoje życie
w obronie prawdy, sprawiedliwości i niepodległości Oj
czyzny (Poznań, 3.06.1997, PDO, s. 920). Doświadcze
nie historyczne narodu polskiego z czasu rozbiorów
i okupacji papież traktował jako czas szczególnej troski
zachowanie tożsamości narodowej Polaków, która prze
jawiała się w dbałości o rozwój polskiej kultury56. Kultura
- zdaniem Jana Pawła II - stanowi o tożsamości narodu
i doceniając wartość historii i tradycji, ukierunkowana iest
na przyszłość obejmującą wymiar doczesny i wieczny 7.
Podsumowując papieskie spojrzenie na historię i tra
dycję, trzeba zauważyć, iż Jan Paweł II spotykając się
z młodzieżą, daje świadectwo autentycznej miłości do
polskiej historii, narodowej tradycji i kultury. W jego ro
zumieniu i przedstawianiu ojczystych dziejów implicite
obecna jest myśl, że to człowiek tworzy historię, on jest
podmiotem dziejów. Od jego decyzji zależy taki, a nie in
ny przebieg zdarzeń i człowiek jako osoba podejmuje
konkretne działanie, za które ponosi odpowiedzialność
nie tylko w mikro - ale i także w makroskali w ujęciu diachronicznym. Takie ujęcie człowieka i historii jest od
mienne od koncepcji, z którymi przez blisko 50 lat spoty
kali się Polacy, gdyż „marksiści propagowali, czy wręcz
narzucali swoją wizję człowieka pojętego jako wytwór
materii, historii i stosunków społecznych”58. Tymczasem
Jan Paweł II podkreślał, że człowiek przez każdy swój
czyn, a więc i te decyzje, przez które tworzy historię, tra
dycję, kulturę jednocześnie tworzy siebie samego59.
W osobie ludzkiej scala się to, co jednostkowe z tym, co
wspólnotowe. Dzieje ojczyzny, będąc dziejami osób i na
rodów, są jednocześnie dziejami zbawienia, a ich sens
wykracza poza wymiar horyzontalny, gdyż ich przezna
czeniem jest eschatologiczna pełnia 0.
C. Etos i w artości moralne
Świadomość moralna stanowi cenne dziedzictwo na
rodowej tożsamości, jest wyrazem jej duchowej i kultu
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ralnej dojrzałości61. Dlatego też świadomość moralna
i związany z nią etos stanowią istotne elementy tradycji
każdego narodu.
Warto w tym miejscu przywołać wypowiedź znawcy
nauczania Jana Pawła II, który zauważył, że kultura by
wa nazywana „przeżytą albo przeżywaną antropologią.
Stąd kultura właściwie rozumiana nie ogranicza się do
jakiegoś «nabytku» elitarnego, ale jest ona zespołem za
sad i wartości, który stanowi «ethos» człowieka i społeczności”62.
W wypowiedziach papieża skierowanych do Polaków
można dostrzec kilka kluczowych idei typowych dla pa
pieskiego widzenia historii i narodu zaczerpniętego od
twórców okresu romantyzmu i Sienkiewicza: „historia ma
jądro duchowe; degeneracja tradycyjnych cnót narodo
wych spowodowała polityczny upadek Polski; odbudo
wanie polskiej niepodległości domaga się odzyskania
tych cnót jako fundamentu nowego państwa polskiego”63.
Z tego też względu Jan Paweł II ukazał kwestie patrio
tyczne i narodowe również w kontekście moralnych zo
bowiązań, które wynikają z dekalogi i Ewangelii. O nich
mówi wprost słowami zachęty „Starajcie się odważnie
dążyć do pełnej miary człowieczeństwa. Wymagajcie od
siebie, choćby inni nawet od was nie wymagali!” (Gorzów
Wielkopolski, 2.06.1997, PDO, s. 903). Warto przypo
mnieć, że słowa te wskazujące na potrzebę troski o kul
turę ducha i wysiłek autoformacji, papież już dwukrotnie
wypowiedział w Polsce, kierując je do młodzieży64. Tym
razem zostały one zaadresowane do wszystkich, gdyż jak wynika z kontekstu papieskiej wypowiedzi - wszyscy
zostali powołani do dojrzałości w wierze, a ta zakłada
wysiłek kształtowania swojego charakteru w trosce o wy
sokie morale.
Wyrazem ludzkiej dojrzałości jest podejmowanie za
angażowania na rzecz dobra społecznego - także przez
rzetelną pracę. Praca jest przejawem godności człowie
ka, wyrazem jego podobieństwa do Boga Stwórcy.
O związku ludzkiej pracy z Bogiem mówił papież między
innymi podczas drugiej pielgrzymki: „Ażeby sięgnąć do
samego korzenia pracy ludzkiej - czy to będzie praca w
przemyśle, czy na roli, czy to będzie trud górnika, hutni
ka, czy też pracownika umysłowego, czy domowe krzą
tanie się matki, czy trud służby zdrowia przy chorych aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej
pracy, trzeba odnieść się do Boga” (Katowice,
20.06.1983, PDO, s. 310). Teologiczne postrzeganie
pracy jako udziału w dziele stwórczym Boga nobilituje
człowieka i zarazem wzywa do pełnego zaangażowania
w te dziedzinę życia. Papież naucza także, że „w pracę
człowieka jest głęboko wpisana tajemnica Krzyża [...].
W pocie czoła pracował rolnik. W pocie czoła pracuje tu
taj hutnik. I w pocie czoła - w straszliwym śmiertelnym
pocie - kona na krzyżu Chrystus (Kraków Nowa Huta,
9.06.1979, PDO, s. 188). Także z innych wypowiedzi
papieskich wynika, że praca jest dobrem człowieka, gdyż
przez pracę człowiek zapewnia sobie materialny byt, ale
przede wszystkim urzeczywistnia siebie jako człowiek,
staje się bardziej człowiekiem. Cnota pracowitości, tak
istotna dla rozwoju nie tylko pojedynczego człowieka,
lecz i dla całych społeczeństw, jest wezwaniem dla całe
go narodu65. Jest ono tym bardziej ważne, gdyż słabym
elementem polskiego etosu jest brak należytego szacun
ku do zwykłej, codziennej pracy66. Zawodowa uczciwość
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jest tymczasem realizacją pozytywistycznego wezwania
do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków67.
Innym wezwaniem papieża związanym z polskim eto
sem jest jego troska o właściwe rozumienie patriotyzmu.
Przypominając słowa Norwida, że ojczyzna to nasz pol
ski „wielki zbiorowy obowiązek” (Warszawa, 2 .06. 1979,
PDO, s. 13 ), zwraca pośrednio uwagę na to, że należy
ojczyźnie poświęcić swój czas, wysiłek, a nawet ofiarę
życia. W roku 1987 podczas przywołuje na pamięć
wszystkich swoich rodaków, „którzy w kraju lub poza kra
jem poświęcili siły fizyczne i duchowe, talenty i energie
dla wspólnego dobra jakim jest Ojczyzna, a miłość do
niej okupili wielorakim cierpieniem” (Częstochowa,
12.06.1987, PDO, s. 501). O tym jak bardzo wysoko ceni
papież postawę ofiarności i wierności wobec ojczyzny
świadczą także słowa podziękowania skierowane do
kombatantów: „Dziękujemy dzisiaj synom naszego naro
du za to, że nie szczędzili ofiar i wyrzeczeń, broniąc naj
wyższych wartości [...]. Dziękujemy za świadectwo, jakie
daliście, a jest to świadectwo miłości Ojczyzny” (Gorzów
Wielkopolski, 2.06.1997, PDO, s. 905). Z postawą patrio
tyzmu łączy się poczucie honoru i odpowiedzialności
i wezwanie do wdzięczności wobec tych, co oddali życie,
walcząc na „za wolność naszą i waszą” (Warszawa,
2.06.1979, PDO, s. 16).
Wdzięczność stanowi jedną z postaw zakorzenionych
jest w Ewangelii. Jest znakiem respektowania prawdy
0 człowieku, który nie żyje dla siebie, lecz wezwany
1uzdolniony jest do budowania więzi. Z tego faktu wynika
też wezwanie papieża do poczucia odpowiedzialności
nie tylko za siebie, lecz także za innych, za całą wspól
notę narodu. Na postawę wdzięczności, którą wyrażało
staropolskie „Bóg zapłać”, wskazywał wielokrotnie po
wtarzając to zakorzenione w wielowiekowej polskiej tra
dycji życzenie.
Tych kilka wybranych wypowiedzi Ojca Świętego
wskazują na to, że chciał on przybliżyć rodakom warto
ści, które są charakterystyczne dla polskiego etosu na
rodowego jak np.: honor, wierność ideałom, patriotyzm,
wytrwałość68. Wierność tym wartościom prowadzi do
rozwoju zarówno indywidualnych osób jak i całego naro
du. Troska o kształtowanie dojrzałych postaw etycznych
jest czymś szczególnie ważnym gdyż - jak podkreśla
papież - ład moralny leży u podstaw całej ludzkiej kultury
(Częstochowa, 5 .06. 1979, PDO, s. 93).

Zakończenie
Powyższa analiza wykazała, że Jan Paweł II trakto
wał polską kulturę - ściśle związaną z religią - jako
ideowy fundament narodu. Jako przedstawiciel persona
lizmu postrzegał naród w aspekcie materialnym i ducho
wym. Doceniał materialne aspekty narodu, ale duchowe,
takie jak: język i literaturę, historię i tradycję, etos i war
tości moralne uznawał za nadrzędne. Z wypowiedzi pa
pieskich wynika, że naród nie jest tylko czysto biologicz
ną, czy też instytucjonalną więzią ludzi, lecz ma wymiar
przede wszystkim duchowy.
Papież uczył Polaków spojrzenia z perspektywy filo
zofii personalistycznej na każdy z wymienionych elemen
tów narodotwórczych i podkreśla konieczność prymatu
nie tylko osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, ale także
prymatu kultury duchowej nad układami administracyj
nymi; przekonuje o prymacie narodu nad instytucjami po
lityczno - państwowymi. Interesujący komentarz do pa
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pieskiego rozumienia kultury i narodu dał Eugeniusz Sa
kowicz, który powołując się na wypowiedzi papieża pi
sze: „Naród istnieje «z kultury» i «dla kultury» - każdy
naród zachowuje swą suwerenność dzięki kulturze [...].
Kultury, podobnie jak i człowiek, który jest ich twórcą, do
tknięte bywają «tajemnicą bezbożności» działającą
w dziejach ludzkości. Z tej racji i one potrzebują oczysz
czającego wyzwolenia”69.
Z papieskich wypowiedzi wynika, że polski naród po
winien dbać o rozwój rodzimej kultury zakorzenionej
w Ewangelii, aby nie zatracić swojej narodowej tożsamo
ści w czasie międzynarodowych przemian w Europie.
Ojciec Święty zachęcał Polaków do tego, by rozwijając
swoją kulturę, dzielili się jej duchowymi wartościami z in
nymi narodami70. Słusznie zauważa Georges Kalinowski:
„Papież kładzie nacisk na związek pomiędzy kulturą i na
rodem. Człowiek jest twórcą kultury jedynie jako członek
jakiegoś narodu [...]. Oczywiście, kultury narodowe
wznoszą się na wyżyny uniwersalnych wartości ogólno
ludzkich, ale te ostatnie podobne są do klejnotów w pu
dełeczkach oznaczonych nazwą kraju, w którym zostały
wytworzone”71. Papież podkreśla wpływ kultury na
kształtowanie się tożsamość narodowej Polaków i wska
zuje też na zadania państwa: „Naród jest prawdziwie
wolny, gdy może kształtować się jako wspólnota okre
ślona przez jedność kultury, języka, historii. Państwo jest
istotnie suwerenne, jeśli rządzi społeczeństwem i zara
zem służy dobru wspólnemu społeczeństwa i jeśli po
zwala narodowi realizować właściwą mu tożsamość”
(Częstochowa, 19 .06. 1983, PDO, s.273). Wielokrotnie
w swoich publicznych wystąpieniach Paweł II dawał wy
raz swojego przywiązania do polskiej historii i kultury72, a
na dzieje swego narodu patrzył przez pryzmat tego, co
naród ten wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa
(Warszawa 2.06.1979, PDO, s.23).
1 P. Jaroszyński, Kultura, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red.
M.A. Krąpiec i in., Lublin 2005, s. 140.
2 Por. Słownik łacińsko-polski, oprac. zbior. pod kier. B. Kruczkiewicza, Lwów-W arszawa 1925, s. 144.
3 W. Kawecki, Kościół i kultura w dialogu (od Leona XIII do Jana Paw

ła II), Kraków 2008, s. 23-24.
4 K. Czuba, Kultura, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania moral
nego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 278.
5 H. Skorowski, Naród, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania mo
ralnego, dz. cyt. s. 307.
6 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie UNESCO
(Paryż, 2 .06. 1980), [w:] tegoż, Wiara i kultura. Dokumenty, prze

mówienia, homilie, red. M. Radwan, S. W ylężek, T. Gorzkula, RzymLublin 1988, s. 61.
7 W szystkie odwołania do wypowiedzi papieskich przywołuję na po
stawie: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. 1979, 1983, 1987,

1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia homilie, Kraków 2005
(stosuję skrót PDO). W nawiasie zaznaczam miejsce i datę w ygło
szonej homilii lub przem ówienia, a po skrócie podaję nr strony.
8 K. Wojtyła, Osoba i czyn, [w:] K. W ojtyła, Osoba i czyn oraz inne
studia antropologiczne, red. T. Styczeń i in. Lublin 1994, s. 330 .

12 S. Kowalczyk, Naród, Państwo, Europa. Z problemów filozofii naro

du, Radom 2003, s. 39-40.
13 S. Ossowski, Ziemia i naród, [w:] tegoż, W ojczyźnie i narodzie,
W arszawa 1984, s. 56.
14 W. Furmanek, Polska w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Polska w nau
czaniu Jana Pawła II [sic!], red. W. Furmanek, Rzeszów 2008, s. 17.
15 Np. Nowy Targ - 1989, Niepokalanów - 1983, Lubaczów - 1991,
Skoczów i Żyw iec - 1995, Gorzów W ielkopolski -

1997, Dukla -

1997, Drohiczyn - 1999.
16 Inne odniesienia geograficzne - o charakterze lokalnym pojawiają
się w papieskich wypowiedziach w np. w W adowicach (16 .06. 1999,
PDO, s. 1182 - 1183), Starym Sączu (16 .06. 1999, PDO, s. 1177)
w Krośnie (10 .06. 1997, PDO, s. 1000).
17 „Oto pole, błonie szerokie, na którym stanęliśm y wspólnie, ażeby
rozpocząć pielgrzym kę ( . ) M a nas ona poprowadzić do Gniezna,
a z Gniezna przez Jasną Górę ku Krakowowi, tak jak ściele się szlak
historii narodu, a zarazem szlak naszych świętych patronów: W ojcie
cha i Stanisława [ . ] . Tu na tym rozległym błoniu witam ze czcią sa
mo gniazdo piastowskie, początek dziejów Ojczyzny, a rów nocze
śnie kolebkę Kościoła [ . ] ” (Gniezno, 2 .06. 1979, PDO, s. 30).
18 „Ciągnęło go do gór, przyrody i ciszy tam panującej. Jego drogę na
szczyty wyznaczały nie tylko milczenie, cisza, dialog z drugim czło
wiekiem i Bogiem, wyznaczała go m edytacja i kontem placja. Każdy
przystanek na polskiej ziemi, każde późniejsze papieskie zatrzym a
nie i pochylenie to nic innego jak retrospekcja, wspom inanie, przyw o
ływanie czasów dzieciństwa” . P. Kuleczka, «W górach słychać Bo-

ga», czyli edukacyjny aspekt duszpasterstwa na łonie natury, [w:] Ks.
Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody, red. R. W iniarski
[i in.], Kraków 2007, s. 83.
19 „To jest wielkie dobrodziejstwo tej ziemi, tych lasów, tych jezior,
z których korzystałem i które na pewno od dzisiaj jeszcze mi pom a
ga” (Olsztyn, 6 .06. 1991, PDO, s. 673).
20 Także inne w ypowiedzi mają często charakter osobisty, np: „Niech
mi wolno będzie dodać do tego jeszcze jeden dar ziem i polskiej: mo
głem w dniu dzisiejszym spojrzeć z bliska na Tatry i odetchnąć po
wietrzem mej m łodości” (Kraków, 22 .06. 1983, PDO, s. 367).
21 Por. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczeństwo. Zarys filozofii spo

łecznej, Lublin 2005, s. 280.
22 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków, 2005, s. 74-75.
23 Np. Brata Alberta (Nowy Targ, 8 .06. 1979, PDO, s. 265 i inne),
M aksym iliana Kolbego (Oświęcim -Brzezinka, 7 .06. 1979, PDO, s.
154; Kraków 22 .06. 1983, PDO s. 354-359 i in.) Urszulę Ledóchowską (20 .06. 1983, PDO, s. 299 - 306), ks. W incentego Frelichowskiego (Toruń 7 .06. 1999, PDO 1051-1957) s. Faustynę Kowalską
(Kraków, 7 .06. 1997 s. PDO, s. 966 i in.).
24 S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, dz.
cyt. , s. 281.
25 Tenże, Naród. Państwo. Europa, dz. cyt. , s. 45.
26 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 74-75.
27 Por. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność, dz. cyt., s. 279; S. Bart
nik, Teologia narodu, Częstochowa 1999, s. 31-41.
28 Por. S. Kowalczyk Naród. Państwo. Europa, dz. cyt., s. 47-48.
29 W ięcej na ten temat: A. Seul, Literatura piękna jako tworzywo homilii

i przemówień Jana Pawła II wygłoszonych w Polsce w latach 1991
2002, [w:] Język. Szkoła. Religia, t. 6, red. A. Lewińska, M. Chmiel,
Pelplin 2011, s. 346-364 oraz A. Seul, Odwołania Jana Pawła II do li
teratury polskiej w czasach PRL-u (materiały złożone do druku).
30 „Korzenie tej koncepcji człowieka sięgają pierwotnych źródeł biblij
nych. Dzięki temu w swych założeniach i intencjach, staje się ona
bliska personalizm owi chrześcijańskiem u". E. Podrez, «Zorganizo-

11 Por. S. Kowalczyk, Subiektywno podmiotowe wartości narodowo-

wanie patriotyzmu». Między myślą Norwida a filozofią Karola Wojty
ły, „Ethos” Lublin, 1992, nr 4 s. 107.
31 Zob. np. J. Tazbir, Piotr Skarga, W arszawa 1983;K. Drzymała, Piotr
Skarga , Kraków 1983A. Paluszak-Bronka, Język kazań Piotra Skar
gi, Bydgoszcz, 2003; D. W itek, Strategie komunikacyjne w Kaza
niach na niedziele i święta całego roku Piotra Skargi, Stalowa W olaSandomierz 2008; A. Kapuścińska, Żywoty świętych Piotra Skargi,

patriotyczne,
[w:]
Wychowanie
ku
wartościom
narodowopatriotycznym. Elementy teorii i praktyki. t. II. Naród, ojczyzna, pa
triotyzm, państwo, pokój, red. K. Chałas, S. Kowalczyk, Lublin-Kielce

32 „Cóż wiesz o pięknem ? .« K s z ta łte m jest M iłości»” Bogumił, wers
109 oraz „Piękno na to jest, by zachwycało// do pracy - praca, by się

9 Zagadnienie to szerzej omawia K. W ojtyła w szkicu Uczestnictwo czy
alienacja, [w:] K. W ojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropolo
giczne, dz. cyt., s. 447-461.
10 Zob. M. Pokrywka, Communio personarum [w:] Jan Paweł II, Ency
klopedia nauczania moralnego, dz. cyt., s.121-122.

2006, s. 67-92.
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zm artwychwstało ” wersy 185-186. Podaję na podstawie wydania:
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KULTURA NARODU. FILOZOFIA - NAUKA - HISTORIA - SZTUKA - LITERATURA
C. Norwid, Promethidion, rzecz o dwóch dialogach z epilogiem, S. Sa
wicki, Wstęp i opracowanie Stefan Sawicki, Kraków 1997, s. 76. 80.
33 Papież wprost przywołuje słowa wieszcza: „w Polsce, w tym kraju,
w którym - ja k napisał Norwid - «kruszynę chleba podnoszą z ziemi
przez uszanow anie dla darów nieba...»” (W arszawa, 2.06.1979,
PDO, s. 10). Por. C. Norwid, Pisma wszystkie, zebraI tekst ustalił,

wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Wiktor Gomulicki, t. 1,
Wiersze, część pierwsza, W arszawa 1971, s. 223.
34 „Z wielkim w zruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które
było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i tych jak mówi Norwid - «pierwszych ukłonów», co są «jak odwieczne
Chrystusa wyznanie: ‘Bądź pochwalony!’»” (W adowice, 16.06.1999,
PDO, s. 1178. Por. C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał tekst ustalił,
wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Wiktor Gomulicki, t. 1,
Wiersze, część pierwsza, W arszawa 1971, s. 223.
35 Pozostałe utwory przywołane przez papieża to: Próby, Pismo, Rzecz
0 wolności słowa, Głos niedawno do wychodźtwa przybyłego artysty
. W ięcej na ten tem at zob. Seul A. Odniesienia Jana Pawła II do my
śli i języka do Cypriana Norwida podczas pielgrzymek do Polski [w:]
Język religijny dawniej i dziś, t. IV, red. M. Rybka , Poznań, 2009, s.
13-21.
36 A. M ickiewicz, Romantyczność [tomik Ballady i romanse], [w:] A.
M ickiewicz, Wybór poezyj, t. 1 oprac. C. Zgorzelski [BN s. I nr 6],
W rocław 1974, s. 105.
37 Por. A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskie
go, [w:] tenże, Powieści poetyckie. Księgi narodu polskiego i piel

grzymstwa polskiego, w. 240 [numeracja odnosi się do Ksiąg piel
grzymstwa polskiego], t. 2, oprac. W. Floryan, Z. Dokurno, W arsza
wa 1983, s. 228.
38 A. M ickiewicz, Pana Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia

szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem,
w. 5, oprac. S. Pigoń, W rocław 1980, s. 4.
39 J. Słowacki, Tak mi Boże dopomóż [wiersz drukowany w „Dzienniku
Narodowym ” D. 30 lipca R. 1842], [w:] Dzieła wszystkie. Dział pierw

szy. Utwory wydane za życia poety, t. 6, oprac. J. Kleiner, W rocław
1955, s. 12.
40 Polsko [...] - jesteś córką Boga
1siostrą jesteś Ukrzyżowanego.
Ciebie się żadna trucizna nie imie;
Krzyż twym papieżem jest - twa zguba w Rzym ie!”
J. Słowacki, Beniowski Poema [Pieśń I, wiersze: 225, 237-240],
oprac. A. Kowalczykowa, [BN s. I nr 13/ 14], W rocław 1996, s. 13.
41 Zob. W. Wilczek, Wincentego Pola szlak w Tatry,
http://w ww .tpn.pl/dziedzictw o/news/165 ; (dostęp dnia: 12 VIII 2010)
42 „U początku jest Bóg - jest Ojciec, który stwarzając człowieka na
swój obraz i podobieństwo, czyni go wrażliwym na działanie Ducha:
Ducha Prawdy, Dobra i Piękna. To są przecież te odwieczne w ym ia
ry w szelkiej kultury i każdej z ludzkich kultur. Także i naszej polskie,
- tej, która stanowi o nasz poprzez stulecia naszych dziejów” (W ło
cławek 7 .06. 1991, PDO, s. 690-691).
43 Zob. A. Seul, Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana

Pawła II „Polonistyka” 2008, nr 8, s. 15-18.
44 K. W ojtyła, Osoba i czyn, dz. cyt., s. 199.
45 Jan Paweł II od pierwszej swojej pielgrzym ki do ojczyzny wskazywał
na filozofię personalistyczną, jako tę koncepcję filozoficzną, która
odpow iada godności człowieka i stała w opozycji materializm u dia
lektycznego. Zob. A. Seul, Stare i nowe w przesłaniu Jana Pawła II

do młodych Polaków, [w:] Tradycja i nowoczesność red. E. W odniak,
Łódź 2008, s. 163 - 177. Por też. S. Dziwisz, Świadectwo, W arsza
wa 2007, s. 168- 169; M. Szymula, Znawca człowieka, [w:] Jan Pa
weł II człowiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, Kraków 2008,
s. 251-263.
46 Por. S. Dziwisz, Świadectwo, dz. cyt. s. 168.
47 P. Mielcarek, Historia Polski w oczach Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł
II o historii Polski. Wspólne dziedzictwo, w ybór P. Zuchniewicz
W arszaw a 2007, s. 203.
48
9 Tamże, s. 205.
49 Znajdujem y się w prastarej bazylice pod wezwaniem W niebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, w świątyni konsekrowanej w 1411 r. jako
wotum za zw ycięstwo pod Grunwaldem ” (W łocławek, 6.06.1991,
PDO s. 681).
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50 J. Mazur, Maryja Królowa Polski w perspektywie politycznej, [w:]
Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro, red.
Z. Jabłoński, Jasna G óra-Częstochowa 2010, s. 227.
51 K. W ojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, [w:] K. W ojtyła,
Osoba i czyn i inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 425-426; zob.
też. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 41-62. Na stro
nach tych um ieszczone są cztery szkice, opatrzone wspólnym tytu
łem: Wolność i odpowiedzialność.
52 J. Chelini, Powrót profetyzmu: Jan Paweł II w Polsce, tłum. M. Filip
kowski, „Com m unio” , nr 5 (47) rok VIII 1988, s. 23 .
53 I. Morawska, Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły
podstawowej (1944-1989), Lublin 2005, s. 19. Autorka powołuje się
na artykuły z lat pięćdziesiątych: Z. M ysłakowski, I. Szaniawski, Pe
dagogika i oświata w Polsce w latach 1918-1939, „Nowa Szkoła”
1950, nr 5 s. 251-287; T. W ojeński, Tolerancja je s t rzeczą trudną,
„Nowa Kultura” 1957, nr 3.
54 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 66.
55 „Kiedy patrzę na to miasto, na tę rzekę, przypom ina mi się, że data
m ojego urodzenia zbiega się z okresem wielkiego zagrożenia dopie
ro co odrodzonej Rzeczypospolitej: 1920 rok. I tutaj toczyły się decy
dujące w alki” (W łocławek, 6.06.1991, PDO, s. 686).
56 Jan Paweł II , W imię przyszłości kultury, dz. cyt., s. 61.
57 E. Sakowicz, Człowiek dialogu kultur, [w:] Jan Paweł II człowiek kul

tury, dz. cyt. s. 243.
58 J. Merecki, Ku integralnej wizji osoby Karola Wojtyła w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, [w:] Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfi
kat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, red.
T. Styczeń, Lublin 1999, s. 138.
59 Por. K. W ojtyła, Osobowa struktura samostanowienia, dz. cyt.,
s. 428.
60 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 80.
61 Por. S. Kowalczyk, Naród. Państwo. Europa, dz. cyt., s. 50.
62 J. Kowalski, Kultura w integralnym rozwoju człowieka w świetle nau
czania papieża Jana Pawła II, [w:] Człowiek drogą Kościoła. Moralne
aspekty nauczania Jana Pawła II , Kraków 2004, s. 390.
63 G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum.
M. Tarnowska i in., Kraków 2000, s. 51.
64 „Musicie od siebie wym agać, nawet gdyby inni od was nie wym agali.
Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały
naród okresowa dem oralizacja” (Częstochowa, 18 .06. 1983, PDO,
s. 264). „Powiedziałem przed czterem a laty na Jasnej Górze: «Musicie od siebie wym agać, nawet gdyby inni od w as nie wym agali».
W brew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie w y
magać. To znaczy właśnie «więcej być»” Przyszłość Polski zależy od
was i musi od was zależeć. Ojczyzna - to nasze «być» i nasze
«m ieć»” (Gdańsk 12 .06. 1987, PDO, s. 481).
65 Por. Encyklika Laborem exercens Ojca Świętego Jana Pawła II

0 pracy ludzkiej, nr 9, [w:] Jan Paweł II, Dzieła zebrane, tom I, Ency
kliki, red. P. Ptasznik [i in.] Kraków 2006, s. 118.
66 S. Kowalczyk, Naród. Państwo. Europa, dz. cyt,. s. 51.
67 M. Podraza-Kwiatkowska, (głos w dyskusji po referacie M. G łowiń
skiego, Kryzys dyskursu patriotycznego) [w:] Patriotyzm wczoraj

1 dziś, Seminarium PAN, red. M. Michalkiewicz, Kraków 2006, s. 25.
68 S. Kowalczyk Naród. Państwo. Europa , dz. cyt., s. 50.
69 E. Sakowicz, Człowiek dialogu kultur, dz. cyt. s. 247.
70 „O jciec Święty podkreśla, iż wchodząc do Unii Europejskiej Polacy
powinni zachow ać swe szczególne przywiązanie do narodowych tra
dycji, wartości i symboli. Rola polskiej kultury i polskości w jednoczą
cej się Europie nie ma charakteru historycznego, ale jak najbardziej
w spółczesny. Polega na przeciwstawianiu nacjonalizm om , ksenofo
biom i etnicznym uprzedzeniom [. ] lekcji patriotyzm u otwartego,
który, sięgając do narodowej tradycji, nie zamyka się w niej, ale po
przez nią prowadzi do skarbca ogólnoeuropejskich wartości i do eu
ropejskiej wspólnoty”. S. Sowiński, Polska w zjednoczonej Europie,
[w:] S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła, dz. cyt.,
s. 177.
71 G. Kalinowski, Nauka i kultura w służbie człowieka: Jan Paweł II,
tłum. Małgorzta Tryc-Ostrowska „Com m unio” , nr 5 (47) rok VIII 1988,
s. 59.
72 P. M ielcarek, Historia Polski w oczach Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł
II o historii Polski. Wspólne dziedzictwo, w ybór P. Zuchniew icz W ar
szawa 2007, s. 203, s. 203- 213.

□

K U L T U R A N A R O D U . F IL O Z O F IA - N A U K A - H IS T O R IA - S Z T U K A - L IT E R A T U R A
■ Bolesław Hadaczek

KRESÓW KI
(Kresy w literaturze polskiej)
II
Kresówki opisują i analizują wielowymiarowy i trudny temat Kresów, kreowany w literaturze polskiej przez wiele
wieków, w czasoprzestrzeni permanentnie podminowanej. Jest ich w sumie 154, są lapidarne, syntetyczne i esei
styczne, skupiające się wokół wybranych zagadnień z historii literatury kresowej i Kresów. To dzieje Kresów jakby
w pigułkach, w literaturoznawczych rozbłyskach i objaśnieniach (ze Słowa wstępnego).
12. Dumy
Na Kresach Południowych w XVI-XVII stuleciu upo
wszechniły się dumy: elegijne utwory upamiętniające
czyny i cnoty sławnych rycerzy, pieśni żałobnopochwalne wyrastające z symbiozy folkloru ruskopolskiego. Dumy ruskie bogate w nastroje i sfabularyzowane przekazywano drogą tradycji ustnej, natomiast pol
skie miały więcej cech poezji pisanej. Wszystkie zawiera
ły podobne treści lamentacyjne i pochwalne, refleksyjne
i emocjonalne, w różnych wariantach, śpiewano je po
magnackich dworach, szlacheckich chutorach i w obo
zach wojskowych. Funkcjonowały jako gatunek literatury
popularnej, ludowej, nie mieszczącej się w normach ofi
cjalnej poetyki. Ich bohaterami były osoby autentyczne,
zasłużone w bitwach, występujące pod własnymi nazwi
skami wraz ze swymi właściwościami psycho-fizycznymi.
Rodziły się zaraz po śmierci bohaterów z obrzędowości
pogrzebowej i rytualnego zawodzenia. Dzieliły się na zaporskie, łycarskie i mołodeckie, szerzące chwałę Sahajdacznego, Chmielnickiego czy Bohuna, opowiadały
0 Kozakach w niewoli, ich nostalgii i płaczu, o ucieczce
z tureckiej niewoli i śmierci kozackiej na polu bitwy lub na
samotnym stepie, o perypetiach miłosnych i patriotyzmie.
Mamy też dumy polskie i podolskie, o Strusach, Hołubku,
Koreckim i innych wojownikach.
13. Roksolania
Na Kresach Południowych najwcześniej zwróciła na
siebie uwagę Ruś Czerwona przyłączona do Korony
przez Kazimierza Wielkiego, stając się krainą kultury
polskiej z dwoma głównymi ośrodkami: Lwowem i Zamo
ściem. Z ziemi czerwonoruskiej (zwanej też Rusią Halic
ką, Roksolanią) wyszło wielu twórców. Tworzyły tu całe
rody literackie: Herburtów, Zamoyskich, Żółkiewskich
1 Sobieskich, brzeżańskich Sieniawskich, Samborskich
Mniszchów,
przemyskich
Fredrów,
Jabłonowskich
i Rzewuskich, wreszcie Krasickich. Byli to twórcy zazwy
czaj o krwi polsko-ruskiej (czasem z domieszką innej),
z wybujałym temperamentem, rycerską postawą i patrio
tyczno-religijnym światopoglądem. Wł. Łoziński opisał
obyczaje szlachty ziemi lwowskiej, halickiej i sanockiej,
kierującej się „prawem i lewem”, skorej do wywoływania
krwawych zajazdów. Ruś Czerwona należała do naj
piękniejszych, „to ziemia obiecana, miodem i mlekiem
płynąca”. Określenie „czerwona” motywowano florystycznie, obfitością czerwonych jeżyn lub historycznie,
ilością przelanej krwi. S. Klonowie wykreował w „Roksolanii...” mit szczęśliwego kraju, już wkrótce zweryfikowa
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ny przez bunty chłopskie. Sam zresztą po kilkunastu la
tach w satyrycznym poemacie Worek Judaszów.. scha
rakteryzował różnych złodziejów, próżniaków i lichwiarzy,
w jakich obfitowały miasta i wsie tamtejsze.
14. Karnawalizacja
W koloryty Kresów wpisuje się karnawalizacja życia
z polsko-rusko-litewsko-żydowskim komizmem. Żyli tam
facecjoniści i kawalarze wielkopańscy i plebejscy, w kontuszach i szarawarach, w sutannach i myckach, którzy
żartowali nawet na łożu śmierci. Rozwijał się komizm sy
tuacyjny, postaci i słowa w odmianach humorystycznej,
satyrycznej i groteskowej. Oto wyszedł pop w niedzielę
na ambonę i zaczął kazanie takimi słowy (a był skłócony
ze swymi parafianami, bo rozsiewali plotki o nim): „Sława
Isusu Chrystu! Ludy dobri, chrystyjany, ta czoho haukajete (szczekacie) - ta szlag by was trafyw...” Kresowy
śmiech rozlegał się w facecjach, figlikach i gadkach,
w krotochwilach, humoreskach i dykteryjkach, w anegdo
tach, apoftegmatach i satyrach, we fraszkach i dow
cipach. Bywał w gawędach szlacheckich i chłopskich,
pamiętnikach i sylwach, w trefnych przymówkach i szy
derstwach, śmiesznych zagadkach, ucinkach i przypo
wieściach, w anegdotycznych opowieściach, świętych
andronach i absurdalnych bajdach. Tam każdy powiat
miał swoich facecjonistów, którzy dla kawału „żony by
poświęcili”. Na Kresach Północnych komizm byt zabar
wiony białoruskością i rosyjskością, oparty zwykle na
nieporozumieniach między językiem polsko-pańskim
a białorusko-chłopskim. Natomiast komizm południowokresowy odznaczał się tonacją bałagulską i batiarską,
przypominał groźny śmiech Zaporożców piszących list
do sułtana (namalowany przez I. Riepina) i rechot Hucu
łów z wysokiej połoniny.
15. Figliki Reja
Tęgim humorystą czerwonoruskim był Rej, autor Figlików..., którymi zapoczątkował fraszkopisarstwo w lite
raturze polskiej. Znajdujemy w nich sporo rubasznych
żartów, niewybrednych kawałów i „przypowieści przypa
dłych” wyrastających ze środowiska, w jakim żył, kultury
i temperamentu szlachty, bliskiej kulturze ludowej. Pisarz
miał licznych przyjaciół, sąsiadków i swatków, w ich to
warzystwie napatrzył się nadobnych sprawek, nasłuchał
ciekawych rozmówek i nowinek. Zapamiętał ucieszne
krotochwile i pożartki, różne wykrętki, śmieszki i pośmieszki. Na ich treść składały się znane powszechnie
motywy facecjonistyki europejskiej i rodzimej: rozmaite
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dykteryjki i psoty, nieporozumienia i dwuznaczne wypo
wiedzi, zagadki i złośliwe rymy, koncepty nasycone ele
mentami żargonowymi. Bohaterami byli zazwyczaj pijacy
i przebiegli chłopi, przewrotne kobiety zdradzające mę
żów, obżartuchy i sędziowie przekupni, Litwini nierozgarnięci i strojnisie, nałogowi gracze i niemoralni księża.
Rej napisał niemało figlików obscenicznych z predylekcją
do tematyki koprofilskiej i do paraleli między światem
ludzkim i zwierzęcym, np.: pijak „chrapi, sapi, pod ławę
wlezie, powali się gdzieś w błocie i psi mu gębę liżą”.
16. Wiersze księdza Baki
Na Kresach Północnych wyróżnił się pisarz jedyny
w swoim stylu - ksiądz J. Baka. Jezuita, kaznodzieja
Bractwa Dobrej Śmierci, organizator misji dla ludu na Wi
leńszczyźnie, Litwie i na Białorusi, w końcu profesor
Akademii Wileńskiej. Zasłynął jako autor zbiorku pt.
Uwagi śmierci n ie c h y b n e j.:
wierszy humorystycznorubasznych, rozpisany na głosy taniec śmierci z osobli
wymi zdrobnieniami i zgrubieniami w słownictwie. Wyra
żały one religijność kresowego zakonnika, a wyrastały
z potrzeby krzewienia wiary językiem prostym, przema
wiającym do mentalności i wyobraźni mieszkańców wio
sek i miasteczek. Były to teksty misjonarskie, zbudowane
z wyrażeń i zwrotów kolokwialnych, z językowych form
potocznych i wytartych. Autor wykorzystał różne slogany,
powiedzonka, przysłowia i porzekadła, groteskową deko
racyjność i kaznodziejski żargon parafiański przypadają
cy do gustu jeszcze na poły pogańskiego ludu, jego
świadomości i poczucia humoru. Posługiwał się wier
szem krótkim i kołowym rytmem, nadmiarem rzeczowni
ków i częstymi motywami „sarmackiej uczty i pogrzebu”.
Baka utrwalił autentyczny, dewocyjno-ludowy głos Wiel
kiego Księstwa Litewskiego z okresu późnego baroku.
Swoje przestrogi dla młodzieży rozpoczynał tak: „Cny
młodziku, Migdaliku, / Czerstwy rydzu, Ślepowidzu! /
Kwiat mdleje, Więdnieje... / Śliczny Jasiu, mowny szpasiu, / Mój Słowiku, będzie zyku! / Szpaczkujesz, nie czu
jesz: / Śmierć jak kot, Wpadnie w lot! [...] Ukoli do woli, /
Aż jękniesz i pękniesz”. Parafrazowali go chętnie pisarze
późniejsi.
17. N o w e A teny... księdza Chm ielowskiego
Staropolską literaturę południowokresową z jej nie
powtarzalnym kolorytem zamyka pisarz niezwykły ksiądz B. Chmielowski, dziekan z Rohatyna, później ka
nonik katedralny w Kijowie. W Firlejowie na Podolu za
rządzał parafią ze szpitalem przy kościele, słynącą z od
pustów, na które zjeżdżały tłumy wiernych, a on sam za
praszał ubogich do gościnnego stołu. Wydawał książki,
religijne, modlitewniki, żywoty świętych i prace kompilacyjne z zakresu historii, geografii i mitologii. Ale najwięk
szym jego osiągnięciem było opracowanie pierwszej
w Polsce encyklopedii powszechnej pt. Nowe Ateny czyli
Akademia wszelkiej scyencji pełna..., dzieło pionierskie
obejmujące całokształt wiedzy o świecie. Rozprawiał
w niej o Bogu, wiarach i zwierzętach, matematyce, poli
tyce i językach świata, o zakonach i geniuszach (filozo
fach, medykach, teologach), o folklorze ludu pokuckohuculskiego, śmierci opryszka Dobosza etc. Trzeba było
mieć iście kresową fantazję, iżby w mrocznych czasach
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saskich, w pojedynkę i na zapadłej prowincji, napisać
i wydać własnym sumptem taką encyklopedię. A ency
klopedia ta jak koń, „jaki jest, każdy widzi”. Chmielowski
będąc przeciwnikiem puryzmu językowego, badał wpły
wy języków obcych na polszczyznę, uprawiał zabawy
słowne i bronił latynizmów wzbogacających język polski.
Jako sarmacki erudyta, moralista i lingwista uatrakcyjniał
czytelnikom lekturę swych tekstów, poczynając od ta
siemcowych tytułów, zagadek, przysłów i kalamburów.
18. Superm it Sarmacji
W okresie renesansu rozwinął się supermit Sarmacji
i Sarmatów rozrastający się w planach geograficznym,
genealogicznym i etnograficznym, obejmując przeszłość
i teraźniejszość. Dowodzono, że to z Kresów Południo
wych wywodzili się nasi „najstarożytniejsi przodkowie”,
szlachetni Sarmaci, którzy od I wieku p.n.e. do IV n.e.
zamieszkiwali ziemie stepowe na północ od Morza Czar
nego, a potem pod naporem Hunów powędrowali dalej
na zachód ku Wiśle i Odrze. Odnosili liczne sukcesy mili
tarne i rozszerzali państwo „w zgodzie świętej”. Z tych
wojowniczych Sarmatów wywiedziono cały naród szla
checki, rycerstwo polskie, litewskie i ruskie, dzielnych
obrońców wiary i wspólnej ojczyzny. Maciej z Miechowa
odróżniał Sarmację azjatycką i europejską, przy czym li
tewsko-polscy Jagiellonowie rządzili tylko tą drugą w ma
jestacie wszelkich praw do tych ziem. Przekonywał o tym
M. Bielski: „Wszakże skądbykolwiek to imię było, tedy to
jawna i jasna rzecz jest, żechmy my są Sarmatae właśni
i przeto cokolwiek o Sarmatach pisano, to się słusznie
ma rozumieć o przodkach naszych”. Inni historiografowie
nazwę Sarmacji rozciągali na całą Słowiańszczyznę
z Polonią w centrum, a Polaków, Rusinów i Litwinów wy
prowadzali od wspólnych przodków, dlatego powinni żyć
w jednym państwie. Średniowieczne podanie o trzech
braciach Lechu, Czechu i Rusie, sławnych wodzach,
miało integrować pobratymcze narody.
19. Antem urale christianitatis
Z wielkiego mitu sarmackiego wyłoniły się mity o węż
szym zakresie semantycznym, np. mit o przedmurzu
chrześcijaństwa głoszący, że Polska kresowa stanowi
tarczę obronną całej Europy przed poganami i schizmą
moskiewską (synonimem antychrysta). Przez całe wieki
rycerstwo polsko-litewsko-ruskie toczyło święte wojny
przeciw wrogom Krzyża Świętego. W Rzeczypospolitej
widziano zbiorowego rycerza Chrystusowego „trzebiące
go chrześcijańskim mieczem muzułmańskie mrowie”
i chroniącego cywilizację europejską przed azjatycką
barbarią i moskiewską tyranią: Bóg Koroną Polską jak
„płotem chrześcijaństwo od pogan zagrodził”. Mit przed
murza łączył sensy religijne, polityczne i patriotyczne,
doczesne i eschatologiczne, zawierał treści narodowe
i uniwersalne. Współtworzyła go literatura, poczynając
od M. Sępa, P. Skargi, W. Kochowskiego i W. Potockie
go. Na Kresach urzeczywistniali go rycerze świeccy,
w habitach i sutannach.
20. Mit unijny
Za sprawą Kresów narodził się też mit unijny (Jagiel
loński), eksponujący nasze zdolności w organizowaniu
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i kierowaniu potężnym państwem. Oto powstała Ojczy
zna Wielu Narodów zbudowana nie podbojami, tylko na
drodze pokojowej, dzięki dobrowolnym uniom z Litwina
mi i Rusinami (unia krewska, lubelska, brzeska, ugoda
hadziacka). Pierwsza Rzeczpospolita była pluralistyczna
i tolerancyjna, bez płonących stosów inkwizycji, bez ab
solutyzmu i nacjonalizmu, atrakcyjna nadmiarem „złotej
wolności”. Mit unijny łączono z mitem o naszej misji cywi
lizacyjnej na Wschodzie, o dobrodziejstwach kultury ła
cińskiej, zachodniej. Z czasem mit ten przekształcono
w koncepcję bardziej pojednawczą - „pomostu” między
Zachodem i Wschodem.
21. Konfederacja barska
W 1768 roku na Podolu zawiązała się konfederacja
barska, szlachecki ruch zbrojny pod hasłami obrony
dawnych wolności i wiary rzymskokatolickiej, głównie
przeciwko Rosji. Objęła ona Podole, Kijowszczyznę,
Bracławszczyznę, a później cały kraj: „I poszły wici po
całym Pobereżu dniestrzańskim, i odpowiedział im rumor
nieustający, ze szczękiem czyszczonej broni, rżeniem
i tętentem koni, z furkotem proporców, ze wtórem haseł,
jakich nigdy nie słyszeli królewscy komendanci po zam
kach...”. Konfederacji przewodzili kresowianie i to po obu
stronach barykady, jako patriotyczni inicjatorzy i dowód
cy (komendanci, pułkownicy, rotmistrze, porucznicy, cho
rążowie) i jako zdrajcy Na czele stał proroczy przeor
karmelitów ksiądz Marek. Powstała o niej literatura oko
licznościowa (w sumie około 70 tekstów): pobudek, la
mentów, pieśni marszowych i bojowych, modlitw stylizo
wanych, satyr, pamfletów i paszkwilów, dialogów, listów,
obrazków reportażowych i szopek politycznych, rymo
wanych apeli, wezwań i deklaracji. Ostrze krytyki kiero
wano przeciwko dysydentom (kalwinom, luteranom, pra
wosławnym, schizmatykom, heretykom), różnym perekińczykom, jurgieltnikom i „odstępskim”. Z ogromnymi
ryngrafami na piersiach, nawiązując do haseł kontrre
formacji i wojującego kościoła, przepoili swe pieśni wojenno-patriotyczne metaforyką biblijną: „Krzyż mi jest tar
czą, a zbawienie łupem [...] / Stawam na placu z Boga
ordynansu, / rangę porzucam dla nieba wakansu / dla
wolności ginę”. Wiarę traktowali jako przymierze z Bo
giem, szczególnie z Najświętszą Maryją, orędowniczką
Korony Polskiej, wierząc w bezpośrednią interwencję
boską objawiającą się w cudach.
22. Benisławska
Na wskroś religijnym charakterem odznaczała się
w okresie Oświecenia twórczość K. Benisławskiej, wyra
stająca z najdalszego zakątka polskich Inflant. Jej Pieśni
nabożne... nawiązywały do siedemnastowiecznej poezji
ortodoksyjnie katolickiej i ascetycznej. Człowiek na ziemi
jest żebrakiem, a jego dusza zamknięta w ciele wiecznie
„chora, jęcząca i obolała”. Pieśni ułożone w trzy księgi
stanowiły wierszowany modlitewnik z przemówieniami,
wezwaniami i zwrotami do Boga, do ludzi i do samej sie
bie, z predylekcją do hiperbolizacji stanów psychicznych
i konceptów barokowych. Zawierały prowincjonalizmy
białoruskie i wileńskie, wyrażenia dosadne i wulgarne:
„A ty Nestorze - Kopranymie i ty - stul pysk bluźnierski,
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stul pysk jadowity! [...] Gryź się, źrzyj się, wsciekni, a nie
gabaj! Wara mnie, brytanie!”
23. Żydzi kresowi
Żydzi od dawna zasiedlali Kresy. Po wypędzeniu ich
z Europy zachodniej (z Niemiec, Anglii, Francji, Austrii,
Hiszpanii, Portugalii) w Polsce zapewniono im przywileje
i warunki do robienia dobrych interesów, szczególnie
w regionach kresowych. Odgrywali tam dominującą rolę
w handlu, przemyśle i wytwórczości rzemieślniczej, jako
dzierżawcy karczem, gorzelni i młynów, byli pośrednika
mi przy różnych transakcjach we dworach. Z zasady nie
asymilowali się, mieli własne szkolnictwo chederowojeszybowe i sądownictwo, inicjowali nowe kierunki mistyczno-kabalistyczne, jak sabataizm, frankizm ichasydyzm. Na Rusi postrzegano Żydów jako pasożytów wy
zyskujących chłopów w porozumieniu z polskimi panami,
krytykowano ich za lichwę i oszustwa: umieją dobrze
„ma- chlować, szalbierować, wymatać, potwarzyć,
przedarować, ukraść, pochwatać, grosze i talary psują”.
Poglądy na kwestię żydowską wahały się od zdecydo
wanie negatywnych do pozytywnych. Staszic w Prze
strogach dla Polski... chciał, żeby uczyli się czytania i pi
sania po polsku, by w tej mowie odprawiali swoje religij
ne obrządki. Kołłątaj bronił tolerancji dlawszystkich wy
znań niechrześcijańskich, a Karpiński przygotował swój
Projekt o Żydach... z nadzieją, że stanie się przedmiotem
dyskusji na Sejmie Wielkim i że społeczeństwo wykorzy
sta żydowskie umiejętności z pożytkiem dla kraju.
W utworach literackich pojawiali się Żydzi przeważnie ja
ko lichwiarze, arendarze i faktorzy.
24. Sofijówka
S. Trembecki cały poemat poświęcił opisom Sofijówki: parku-ogrodu założonego przez Szczęsnego Potoc
kiego w stepie, w rozległej dolinie rzeki Kamionki pod
Humaniem (mieściny słomą krytej, pełnej karczem ży
dowskich i dworków glinianych). Wykreował miłą oku
„perłę Ukrainy”, jej historiografię, topografię i przyrodę,
a przede wszystkim park pejzażowy wkomponowany
w dziki jar, z drzewami i krzewami, z czerwonymi grani
tami skalnego podłoża. Były tam kanały i fontanny płyną
ce, skaczące i błyskoczące, groty szczęśliwości i trzy
nagrobki zmarłych dzieci Szczęsnego i pięknej Zofii
(trzeciej żony magnata), wodospad i kanał z Charonem
w łodzi oraz inne cudeńka. Park ten udawał tylko dzikość
naturalną, w rzeczywistości był kompozycją ucywilizo
waną, wyrażającą emocjonalne stany zdumienia i podzi
wu spacerującego po nim narratora-poety, „jednego
z najzuchwalszych burdów i najognistszych pijaków”, prorosyjskiego słowianofila, epikurejczyka i antyklerykała.

B. Hadaczek, Kresówki (Kresy w literaturze polskiej),
Szczecin 2011, s. 23-32.

□
59

KULTURA NARODU. FILOZOFIA - NAUKA - HISTORIA - SZTUKA - LITERATURA
■ Barbara W odzińska

M A R IA N H E M A R (1 9 0 1 -1 9 7 2 )
POETA, PROZAIK, DRAMATOPISARZ - POLITYCZNIE PRZEMILCZANY
Idź innych wodzić! Tyś duch cudzoziemiec!
Gdy zbrodnię jaką gdzie spełnia morderca.
To ją uprawniasz teorią bez serca Ty idealny Moskal - albo Niemiec!
Zygmunt Krasiński
„Dzień dzisiejszy”

Mam być wolny - tak! Nie wiem skąd przyszła nowina.
Lecz ja znam, co być wolnym z łaski Moskwicina
Łotry zdejmą mi tylko z rąk i nóg kajdany,
Ale włożą na duszę - ja będę wygnany.
Adam Mickiewicz
„Dziady”

Do błędów nagromadzonych przez przodków
dodali to, czego nie znali ich przodkowie - wahanie się
i bojaźń; i stało się zatem, że zniknęli z powierzchni ziemi,
i wielkie milczenie jest po nich.
Zygmunt Krasiński
„Nie-boska komedia”. Motto.

W nowym cudnym, rajskim świecie,
Co rozwiera się przed nami,
Tak będziemy suwerenni.
Jak życzymy sobie sami
Politycznie - niepodlegli
Ustrojowo - szmer podziwów.
(Naturalnie pod warunkiem,
że w sowieckiej sferze wpływów).
Wolni, silni, katoliccy.
Aż się serca w nas weselą.
(Z tym warunkiem, ż e .
pod sowiecką [i niemiecką - B.W. 2012] kuratelą).
Marian Hemar (1945)

Są przeznaczenia, które trwają wiecznie
I zabić muszą na końcu - koniecznie!
Są też i inne, które trwają długo,
Aż duch się wzniesie - weźmie postać drugą
I zbrojny wolą - tą aniołów siłą.

Przemieni w niebo to, co piekłem było!
Zygmunt Krasiński
„Są przeznaczenia”.

N azyw am s ię M arian H em ar. U rodziłem s ię w je d 
n ym z n ajp iękn iejszych p o lsk ic h m iast, we Lw ow ie.
B yłem m u do koń ca życia w ie rn y i n ig d y nie p o g o d zi
łe m s ię z je g o utratą.

Tak rozpoczyna się spektakl Okiem Hem ara i nie tyl
ko..., którego premiera odbyła się w Warszawie w 2008
roku. Spektakl nie tylko ożywił pamięć o wspaniałej
i wielkiej postaci jaką był nasz poeta, pisarz i artysta, ale
cieszył wspaniale dobraną obsadą - jako Hemar wystąpił
Krzysztof Radkowski; teksty i wiersze poety były odwo
łaniem się do najwyższego lotu polskiej poezji. Reżyseria
Barbary Dobrzyńskiej pozwoliła zapomnieć o obecnie,
celowo, profanowanej polskiej sztuce scenicznej.
Słowa rozpoczynające spektakl, przyjęłam za począ
tek wspomnień o Marianie Hemarze - one najkrócej
i najpełniej oddają osobowość artysty - miłość do Polski
i jej miasta Lwowa; często powtarzał, w tekstach i na
spotkaniach: Moją Ojczyzną je s t polska mowa. Gdy
umrę, w niej pochowają mnie. I w niej zostanę.

Wielki poeta i artysta pochodzenia żydowskiego, któ
ry siebie nazywał „Polakiem z wyboru”, a polską literatu
rę sublimacją polskości, był, od czasu zakończenia woj
ny i stale jest, z uporem „poprawności politycznej” przemilczany. Cała twórczość Hemara - to wyznanie mi
łosne w doniesieniu do Polski. Twórczość wojenną i cza
su okupacji sowieckiej - emigracyjną - nazwać można
historią Polski wierszem pisaną.
Szkoda, że po warszawskiej premierze nie było
w Polsce na ten temat głośno - drogą zainteresowania
teatrów. Tylko - gdzie i jakie posiadamy dziś teatry, ze
społy promujące naszą narodową kulturę? Nawet „Ma
zowsze” manifestacjami musi upominać się o swoje ist
nienie!
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Spodziewaliśmy się, że po 1989 roku, resort kultury
i sztuki w rządzie Mazowieckiego zajmie się natychmiast
szeroko zakrojoną akcją wspomagania wydawców, bi
bliotek, teatrów, aby jak najwięcej tytułów „literatury nie
obecnej” docierało do świadomości społeczeństwa, że
teatry będą uczciwie finansowane aby mogły upo
wszechniać sztukę przez duże S. Spotkał nas gorzki za
wód. Kierująca resortem kultury i sztuki Izabella Cywiń
ska, nie tylko nie uwzględniła w najmniejszym stopniu
tego ważnego problemu, ale przekształciła Fundusz
Rozwoju Kultury w fundację (mieli w szystko zaplano
wane i przygotowane!), przynoszący korzyści, komu?
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Komuś - za wyjątkiem polskiej Kultury. Przekreśliła szan
sę finansowania, tak istotnego w życiu narodu, przedsię
wzięcia jakim była restytucja książki i sztuki polskiej.
Nie zainteresowały się sprawą komisje sejmowe pod
przewodnictwem J.J. Brauna. „Gruba kreska” wprowa
dzająca abolicję w odniesieniu do win i zbrodni komuni
stów, okazała się skuteczna, a my pozostaliśmy z za
wiedzioną nadzieją.
Nic dziwnego, że Polacy (w szerokim znaczeniu)
w dalszym ciągu nie mają dostępu do twórczości Hemara. Rośnie natomiast liczba książek złych i to rośnie
wprost proporcjonalnie do rozszerzającej się szarej stre
fy wtórnego analfabetyzmu. Lawinowo przybywa wtór
nych analfabetów z dyplomami wyższych uczelni.
Stało się to - współczesną tragedią narodową!
Przeżywamy brak dostępu do twórczości naszych
najwybitniejszych autorów, lat ubiegłych i czasu po roku
1989. W bibliotekach publicznych i szkolnych przewagę
stanowią książki z lat pierwszego etapu socjalizmu
(1945-1989), uzupełniane produkcją wydawców okresu
drugiego (1990-2012). Dominują tworzone na zamówie
nie wytwory zwane „książkami”, produkowane w języku
polskim przez koncerny Bertelsmann, Weltbild, którym
wtórują niektóre krajowe np. wyd. „ZNAK”, „Świat Książ
ki”. Przeważają treści o charakterze laicyzującym, o na
stawieniu antychrześcijańskim (typu oszustw Browna),
amoralnym, agresywnym względem polskości (typu fał
szerstw i bredni Kosińskiego i Grossa), do tego wulgar
ne, prymitywne (z nagrodami Nike!), plus liczne tłuma
czenia płytkich tekstów anglojęzycznych. Młodzież za
truwana jest tekstami Harrego Pottera.
W świadomości przeważającej części bibliotekarzy
przetrwała komunistyczna doktryna, albo została ukształ
towana już po roku 1989, doktryna wyłączania ze zbio
rów książek i czasopism o światopoglądzie katolickim
(Polska - kraj w 99% katolicki!) i narodowym. Tego ro
dzaju piśmiennictwa brak też w księgarniach należących
do obcych koncernów i spółek hurtowo-detalicznych, firm
typu Empik, o której Polacy zorientowani w otaczającej
rzeczywistości posiadają właściwe zdanie.
Wartościową literaturę, o wyjątkowym bogactwie, au
torów i tytułów można zamawiać jedynie w drodze
sprzedaży wysyłkowej. Ilu Polaków zna tą możliwość?
Mogłoby wymienić z dwudziestu kilku wydawnictw - jed
no? A w ogóle, czy ma to dla nich znaczenie?! Dziś po
wiedzenie, że tylko skandal jest w stanie wypromować
książkę - przestało by dowcipem.
Informacji o polskich wydawnictwach brak w środkach
przekazu, a nawet w czasopismach bibliograficznorecenzyjnych. Trudności w dotarciu do wartościowej lite
ratury spowodowały powstanie, w stosunku do niej,
sformułowanego pół żartem, pół serio określenia „litera
tura drugiego obiegu PRL-bis”.
Komunistyczna cenzura zastąpiona została postko
munistycznym liberalizmem czyli sposobem myślenia
zwanym „poprawnością polityczną”. Poprawność p oli
tyczna je s t ideologią opartą na marksizmie, na Za
chodzie obowiązuje pod nazwą „political correctenss”,
w Polsce pojawiła się wraz z obradami „okrągłego stołu”.
Zabrania mówić i myśleć inaczej, niż jest ustalone i prze
kazywane przez opiniotwórcze środki przekazu; cechuje
ją niedorzeczność, na przykład: zboczenia to „swoboda
obyczajowa”, Murzyn to „biały inaczej”, bezdomny to
„przemieszczający się właściciel posiadłości”, ojciec to
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rodzic A, matka to rodzic B (albo odwrotnie - wiedzą fe
ministki). Żeby uchodzić za człowieka nauki, a w ogóle
człowieka „postępu”, wystarczy demonstrować brak po
jęcia o nauce Kościoła. Mieć pojęcie - i z nauką Kościoła
się utożsamiać, to znaczy - być „ciasnym ideologiem”,
„dewotem”, „inkwizytorem”. Żeby być „racjo n alistą ” ,
nie trzeba mieć żadnych argum entów, ani wiedzy w ystarczy głosić, że się jest! Jedyny argument: „bo ja
tak czuję”, albo - „bo ja mam swoje przemyślenia”.
Literatura polska była zawsze zwierciadłem życia
i wyrażała mądrość narodową. Po upadku naszego pań
stwa wzbiła się na takie wyżyny, jak nigdzie, w żadnym
kraju na świecie. George Sand powtarzała opinię Fran
cuzów zachwyconych niezwykłością D ziadów , że „od
czasów proroków Starego Testamentu nikt, z tak równą
siłą, nie opisał wielkiej tragedii upadku państwa, ale
i dumy narodu” (Julian Krzyżanowski, D zieje literatury
polskiej).
To dlatego, z taką zawziętością, wyprowadzana jest z
nauczania szkolnego - literatura narodowa i wiedza hi
storyczna!
Na naszych oczach dokonywana je s t zamiana
cyw ilizacji łacińskiej na cywilizację gromadną o cha
rakterze bizantyjsko-turańskim . Toczy się walka
z KULTURĄ. Walka z kulturą prowadzona metodami
czasu „transformacji”, była od początku lat dziewięćdzie
siątych, inspirowana zaplanowaną walką z Kościołem.
Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki w przestrzeni
kultury zajmuje wyjątkową i decydującą pozycję.
Żyjemy w czasach degradacji intelektu! Dziś, na
wet właścicielom dyplomów wyższych uczelni, koniecz
nym stało się tłumaczenie, że nie byłoby współczesnej,
zaawansowanej technicznie cywilizacji, gdyby nie rozkwit
nauki, której ośrodkami są powstałe w średniowieczu
uniwersytety. Tłumaczenie, że nie byłoby uniwersyte
tów, gdyby nie Kościół katolicki, który je tworzył, bronił,
wspierał i w ogromnej mierze utrzymywał.
Moralna destrukcja polskiej kultury i wszczepianie
społeczeństwu amnezji historycznej, dokonywane są w
zastępstwie militarnego podboju. Jest to wojna ekono
micznie opłacalna i dająca lepsze wyniki - okupowani
nie oponują, stają się bezwolni. Przykład - duża część
naszego społeczeństwa.
Przeżywamy szczytow y etap w cielania idei M ark
sa i Lenina, bez lansowania obydwu nazwisk, cel - niezrażanie podbijanego narodu! Do tego było potrzebne
ogłoszenie „upadku komunizmu”. Na tym etapie, czołowy
marksista Leszek Kołakowski zauważył, że Bóg istnieje
(!), a uprawiany przez niego marksizm nazwał utopią.
Kołakowski, który jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wie
ku, niezmiennie, nazywany jest „jednym z najwybitniej
szych filozofów polskich”! Ktoś powiedział: „żeby przy
znać się do błądzenia trzeba być wielkim”. A do tego,
żeby niszczyć, przez długie lata, w imię uprawianego
„błądzenia”, prawdziwych uczonych i naukę polską trzeba być jakim?
Telewizyjne masy usnęły słuchając owych „syrenich
głosów”.
Kultura w obecnym czasie - przełomu wieków, trak
towana jest tak, jak traktowana była przez długie lata ofi
cjalnego komunizmu, z proporcjonalnym - właściwym
dla szczytowego etapu, nasileniem.
W naszym tradycyjnym rozumieniu, naszej cywilizacji,
na kulturę składają się nauka, sztuka, literatura, a obiek
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tyw ny zespół sądów, norm, kryteriów i ocen składa się
na życie kulturalne.
U komunistów, socjalistów, modernistów, postmodernistów, liberałów, ma znaczenie jedynie sposób posługi
wania się nauką, sztuką, literaturą, wyłącznie dla sw o
ich w łasnych celów i w brew obiektywizm owi, i nazy
wa się, nie kulturą (słusznie!), a „polityką kulturalną”.
W Polsce od 1945 roku, z nasileniem od roku 1989,
uprawiana jest „polityka kulturalna”.

*
I tak Marian Hemar wyprowadził mnie na szerokie
wody dygresji. Ale czy można nie wiązać dziś - z prze
szłością? Przez czterdzieści pięć lat nazwisko Hemara
cenzura skreślała z encyklopedii i antologii, tego, który
uchodził za jednego z najwybitniejszych poetów między
wojennego dwudziestolecia, był niekwestionowanym
monarchą pośród autorów tekstów piosenek, których na
pisał ponad tysiąc. W roku 1950 odebrano Hemarowi
polskie obywatelstwo. Na otrzymaną wiadomość zarea
gował długą satyrą Brutalny szok :
Od wczoraj już nie jestem
Polskim obywatelem.
Dowiedziałem się o tem
W rozmowie z przyjacielem
„W iesz, że ci obywatelstwo Powiedział - odebrano”.
[.]
„To - powiedział przyjaciel z radia jest inform acja,
Że tak zdecydowała
W arszawska Adm inistracja”.
[.]
Odtąd już oficjalnie
Nie mam ojczyzny na świecie...
A jednocześnie - nie wiem,
Czy państwo mnie rozumiecie [.]
To takie psychologiczne
Ciekawe spostrzeżenie
Jednocześnie poczułem,
Że jakbym urósł w cenie
[.]
Poczułem pewną dumę,
Że jednak, bez wątpienia,
Administracja warszawska
Działalność moją docenia.
[.]
Mnie paszport niepotrzebny
Generałowi nie służę.
Ja jestem obywatelem
W polskiej literaturze
[.]
Tam jest moja ulica
Uliczka moja, zaułek,
I w księgach hipotecznych
Mój dom, mój kąt, mój przytułek.
I stamtąd - żadna siła
Żaden pomiot bieruci,
Żaden czart mnie nie wygna,
Żaden bies nie wyrzuci
I tam ja, każdym rymem Nie szkodzi, gdy częstochowskim Odbieram obywatelstwo
Fagasom stalinowskim
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Każdym wierszem i zwrotką
I żartem i puentą
Odbieram obywatelstwo
Azjatyckim agentom
Piosnką, którą w szpitalu
W Edynburgu śpiewają,
Odbieram obywatelstwo
Bolszewickim lokajom Pismakom, wańkom - wstańkom.
Zaprzańcom , pomagierom,
Miernotom, pucybutom,
Łapolizom, przecherom
Odbieram obywatelstwo
Na wieki hańby i sromu.
A teraz, tylko dożyć
I zobaczyć - kto komu? Ten wiersz niech będzie świadkiem,
Zobaczymy - przy świadku Kto komu obywatelstwo
Odbierze. Na ostatku.

Hemar nie dożył, a my - nie zobaczyliśm y!
Marian Hemar urodził się we Lwowie w 1901 roku,
nazywał siebie dzieckiem i poetą Lwowa, pisał: „Temat
Lwowa jest obsesją moich wierszy i piosenek. Nie mogę
i nie chcę się jej pozbyć. Rzucony losami wojny do An
glii: Lunatycznie snuję się po tym niezwykłym, utraconym
i odebranym nam, w Jałcie, mieście”.
Od dziecka fascynowała Hemara scena. W roku 1959
w Londynie, podczas premiery w teatrze przedstawienia
dla dzieci Przygody kota w butach Hanny Januszewskiej,
wspominał:
Pięćdziesiąt ileś lat temu w Teatrze W ielkim we Lwowie,
w przejściu między fotelami parteru, po prawej stronie, tuż pod
prosceniową lożą, stoi malutki, ledwie od ziemi odrosły szkrab
oparty brodą o balustradę orkiestry. Mama i siostra siedzą
w rzędach, jemu pan bileter pozwolił stać przy samej balustra
dzie i patrzeć na kapelmistrza we fraku i muzykantów. Ale
chłopczyk przerażonym wzrokiem uczepił się sceny, na której
dzieje się coś okropnego. Bohaterski oficer w ślicznym mundu
rze pije na umór [...]. Proszę go by się ratował, czy schował,
czy uciekał, ale on nie chce, z miłości do pani całej w brylan
tach i strusich piórach, i jedwabiach. Zaraz przyjdą po niego,
zabiorą go pod sąd wojenny i rozstrzelają. Malutki chłopczyk
w ukryciu, na piersiach, pod pluszową ramą balustrady, złożył
ręce do modlitwy i modlił się w panice zduszonym w gardle
szeptem - Panie Boże kochany, Panie Boże najdroższy, zrób
tak, żeby jem u się nic nie stało! Dobry Pan Bóg w ysłuchał żar
liwej modlitwy dziecka. Oficerowi panu Filipowi Kuligowskiemu,
amantowi operetki lwowskiej, nie tylko, że nic złego się nie sta
ło, ale nawet w trzecim akcie „M anewrów jesiennych” wszystko
potoczyło się dla niego nad wyraz pomyślnie, zapewne dzięki
mojej modlitwie. Ja byłem tym chłopcem. Po dziś dzień z ja 
skrawą wyrazistością pamiętam tamten wieczór, pamiętam
sylwetkę tenora w czerwonych bryczesach i wysokich lakiero
wanych butach, pamiętam bolesną ostrość tam tego teatralnego
przeżycia, jednego z najpierwszych w mojej świadomości. Po
dziś dzień właściwie nie wyrosłem, nie otrząsnąłem się z tam 
tego strachu, czaru i zachwytu, z magii, którą wyssałem z mle
kiem Melpomeny.

Dom rodzinny i szkoła, właśnie, w tamtym czasie
SZKOŁA, atmosfera szkoły, jej bardzo wysoki poziom nie
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mogły pozostać bez wpływu na wrażliwego, zdolnego
i ambitnego młodego człowieka. Hemar, będąc uczniem
VII Lwowskiego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki,
miał znakomitych nauczycieli. Literatury - Tadeusz Pini przyjaciel Orkana, Kasprowicza i Staffa, autor prac
o Ujejskim, Syrokomli, Krasińskim i Sienkiewiczu. Dru
gim polonistą był Juliusz Kleiner historyk i krytyk literatu
ry; profesor Uniwersytetu Lwowskiego, autor dzieł
o Z. Krasińskim i J. Słowackim. Profesorowie, którzy za
ważyli na edukacji Hemara i jego fascynacji kulturą an
tyczną, byli to: Władysław Witwicki docent Uniwersytetu
Lwowskiego, filozof, teoretyk malarstwa, tłumacz i ko
mentator Platona; Franciszek Ksawery Smolka - autor
prac o Owidiuszu i starożytnym Egipcie; Franciszek Ter
likowski - hellenista, dyrektor gimnazjum. Taka była
polska szkoła, w miastach uniwersyteckich profesorowie
Uniwersytetów prowadzili też zajęcia w gimnazjach, ro
zumiejąc, że jest to bardzo ważny etap nie tylko naucza
nia, ale kształtowania osobowości. Taka była do czasu
PRL. Chociaż, w pierwszej połowie tego ciemnego okre
su uczyli jeszcze nauczyciele przedwojenni, albo ich
uczniowie i to Naród ratowało.
W 1914 roku rodzina Hemara wyjechała do Wiednia uchodząc przed Rosjanami. W Wiedniu uczęszczał do
polskiego gimnazjum, wspominał: „na Trzeciomajowym
szkolnym wieczorku recytowałem Odę do młodości. Pro
fesor polskiego Pan Borzęcki radził mi potem, abym zo
stał aktorem, chociaż jak powiedział - to bardzo niebez
pieczny zawód dla młodego człowieka”. Z okresu wie
deńskiego przywoływał na pamięć uroczystości religijne
w polskim Kościele katolickim, w których uczestniczyli
też jego rodzice. Jesienią 1917 r. rodzina wróciła do
Lwowa.
W życiu Hemara sztuka teatru i literatura odegrały
ogromną rolę w kształtowaniu zainteresowań i pasji,
w poszukiwaniu miejsca w kulturze. Mówił, w Radiu Wol
na Europa w 1967 r.: Jestem z pokolenia, które wyrosło
na literaturze. Myśm y nie mieli radia ani telewizji.
Wszystkie
uniesienia artystyczne i intelektualne,
wszystkie emocje n arod o w e i s p o łe c zne braliśmy z lite
ratury, teatru. Dla mnie, dla całego mojego pokolenia pisarz, twórca, autor sztuki, był tym najwznioślejszym
zawodem i powołaniem na świecie. Z owych czasów po
został we mnie egzaltowany szacunek dla każdego kto
je s t pisarzem.

Osobiście poznał Przybyszewskiego, Sieroszewskie
go, Makuszyńskiego, Tetmajera, Nowaczyńskiego, któ
rego zapamiętał jako „niesłychanie dobrego człowieka.
Imponował mi wirtuozerią słowa i dowcipu. Miał w sobie
bardzo dużo rycerskości, wyrafinowanej szlachetności.
Był usłużny, przyjazny. Powiedział do mnie: Jesteś mło
dy, genialny, mów mi Adolf. Pocałowałem go w rękę”.
W lutym 1919 roku Hemar debiutował w lwowskiej
prasie w „Wieku Nowym ”. Wkrótce potem, w czasie woj
ny polsko-ukraińskiej, od kwietnia do listopada 1920 ro
ku, był w Wojsku Polskim 4 Armii i brał udział w zagonie
na Koziatyń. W maju tego roku z teatrem żołnierskim
występował w Kijowie.
Po wojnie, jeszcze w roku 1920, Hemar przyjechał do
Warszawy, do Qui Pro Quo, był na jednym z przedsta
wień z udziałem Konrada Toma (1887-1957, sławny ak
tor reżyser teatralny i filmowy). Po latach tak wspominał
ten czas:
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Kiedy ja po raz pierwszy przyjechałem do W arszawy i po
szedłem do Q ui Pro Q uo, Konrad Tom był u szczytu sławy, był
bożyszczem warszawskiej publiczności. Był uosobieniem pew
nej epoki w historii polskiego kabaretu. Epoki bardzo ważnej,
kiedy kabaret zaczynał przemieniać się w teatrzyk miniatur,
d zię ki o d z y s k a n e j n ie p o d le g ło ś c i za c z y n a ł b yć d o b ry. Kie
dy z ordynarnej zabawy i pornograficznej szmiry, a chociażby
czasem nie ordynarnej, ale obcej, stawał się właściwy naszej
polskiej kulturze. Zaczynał nabierać wdzięku i prawdziwego
dowcipu.

Hemar to poeta walczącej satyry, w latach powojen
nych powtarzał, że m y ś l na u w ię zi w to ta ln ym u stroju
m o że rod zić je d y n ie g ry zm o ły kad zid lan e i p o ch le b 
ne m ętn e śm iecie, wierszem kierowanym do poetów

i satyryków podległych PRL-wskiemu reżimowi, tak to
wyrażał:
Gdy mój wiersz rwie z kopyta
A wasz na pysk pada To nie moja zasługa
Ani wasza wada,
Gdy mój wiersz wasze wiersze
W puch i proch r . .r z a ,
Ja nie lepszy poeta
Moja s p r a w a l e p s z a.

Lata dwudzieste były czasem oczyszczania się z de
strukcyjnych moralnie poczynań zaborców. Okupant
zawsze narzuca okupowanym „ordynarną zabawę”
i „pornograficzną szmirę”.
Trudno ponownie nie naw iązać do czasów obecnych.
Nie mogę zrozumieć, jak było możliwe, żeby z chwilą
„zwycięstwa” 1989 roku - Polskę zalała pornografia,
szmira, prymitywizm, domy zwane „agencjami towarzy
skimi”, oficjalna reklama tych instytucji (dysponuję pora
żającą fotodokumentacją z gliwickich ulic!), import pro
stytucji, wkroczenie na rynek prasowy rynsztokowego
brukowca redagowanego przez rzecznika czasu okupacji
radzieckiej. I nikt, NIKT, w tej sprawie oficjalnie nie za
protestował. Pomijam osobnika z wizerunkiem Matki Bo
skiej w klapie, pomijam decydentów zasiedlających
pierwsze ławki w kościołach. Od nich niczego nie ocze
kiwałam i niczego nie wymagam. Jeden z profesorów
gliwickiej Uczelni powiedział do mnie: „chciałaś, żeby by
ła wolność, to jest wolność”. Jeżeli u nas, dziś, nie kie
dyś, kiedyś było niemożliwe, osoba ze stopniem profeso
ra nie odróżnia wolności od deprawującej swawoli? Cze
go wymagać od innych?
Święty Biskup Józef Sebastian Pelczar1 przekonany
o nadejściu niepodległości, w roku 1915 skierował do
Polaków ponad 70 stronnicowe przesłanie pod tytułem:
Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się N a 
rodu polskiego. Święty Biskup wołał:
Musimy wydać śmiertelną walkę rozpuście i pijaństwu.
Dawniej w Polsce był czysty obyczaj, mniej było rozpusty, dziś
ta szkarada szerzy się coraz więcej, do czego przyczyniają się
doktryny materializmu i liberalizmu; propaganda pornografii,
uprawiana głównie przez Żydów: powieści i utwory sceniczne
naszych i obcych dekadentów, zachwalające wybujały erotyzm,
flirt, cudzołóstwo i rozwody; wyuzdanie w przedstawieniach,
kabaretach, czy kinoteatrach, coraz liczniejsze domy nierządu
[...], wychodźstwo młodzieży na obczyznę [str. 35].
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PRZYPOMINAM - cytat z, słownie: tysiąc dziewięć
set piętnastego roku! Jak aktualny dziś!
W roku 1924 wyjechał Hemar na trzy miesiące do
Włoch jako korespondent „Gazety Lwowskiej”. Tę służ
bową zagraniczną podróż opisał w Awanturach w rodzi
nie, m.in.:
Pojechałem na Capri, zaprzyjaźniłem się z mistrzem Janem
Styką. Ja byłem młokos, on stary, miał w ruinach klasztoru kar
tuzów śliczną willę z ogrodem pełnym palm i agaw, i auten
tycznych posągów, i urządził w nim muzeum Quo Vadis, poka
zywał pamiątki po Sienkiewiczu i swoje szkice panoramy quovadisowskiej. Na moje odjezdne podarował mi album swych
reprodukcji z dedykacją: „Panu Marianowi, w tym zakątku peł
nym cudów przyrody i sztuki, ale zawsze z myślą o Ojczyźnie.

Po powrocie do Warszawy Hemar pracował bez wy
tchnienia, już w roku 1930 był kierownikiem literackim,
muzycznym, artystycznym, dyrektorem teatru. Pisał
wiersze, piosenki, sztuki, tłumaczył obce teksty, adapto
wał i reżyserował. Pierwszy tekst, który napisał w wolnej
stolicy nazwał „odtrutką na pozostałą po zaborcy piosen
kę »O czy czornyje« czyli »Pam iętaj o mnie«. Wyjaśniał:
„To tango stało się miłosnym hymnem naszego pokole
nia, gdy piosenka poszła w świat, otrzymywałem dużo
miłych listów”.

W 1935 roku Hemar przyjął chrzest, też dlatego, żeby
podkreślić, jak bardzo czuje się Polakiem. Lata 1935
1939 to najpłodniejszy okres przedwojennej twórczości
Poety, w roku 1936 wydał bogaty tom poezji Koń trojański.Rok 1939 - wojna - przeżycie pierwszego dnia tra
gedii zamknął w strofie:
W piątek pierwszego września, zaczęło dygotać łoskotem
Niebo poranne. Ziemia głuchym zatrzęsła się grzmotem
Myślałem, że to salwami gra przeciwlotnicza armata
A to był trzask walącego się w gruzy mojego świata.

W chwili wybuchu wojny miał 38 lat, był u szczytu
sławy i popularności. Do września żył z narastającym
wojennym napięciem, złym przeczuciem tego co może
wkrótce nastąpić, czuł odchodzący świat jego sukcesów
i radości.
Dziesiątego września 1939 roku przekroczył granicę
Polski. Musiało to nastąpić, było ceną za ocalenie. Matka
Hemara nie chciała wyjechać - została zamordowana
w 1941 roku, w pierwszym dniu zajęcia Lwowa przez
Niemców.
W roku 1956, w Londynie, powstał wiersz o dramacie
związanym z koniecznością opuszczenia Ojczyzny
i przekroczenia polsko-rumuńskiej granicy w Zaleszczy
kach:
[.]
Noc była chmurna
I mrok nieprzenikniony
Już światełka na wzgórzach
Rumuńskich, niedaleko,
Pełgały przed oczami
Już byliśmy nad rzeką
W yszedłem , z razu obok
Tuż przy drodze na lewo
Zam ajaczyło przede mną
Ciemne ogromne d rz e w o .
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I zerwałem znad głowy
Dłońmi roztrzęsionemi
Liść z ostatniego drzewa
Co rosło na MOJEJ ZIEMI
I wziąłem liść ze sobą
Na swą drogę daleką
Co się wtedy zaczęła
Za tym mostem za rz e k ą .

Lata od roku 1939 do 1942, były czasem dramatycz
nej wojennej tułaczki. Zerwany liść stał się dla Hemara
najdroższą pamiątką. Oprawiony w ramkę, był często
pokazywany na wieczorach autorskich jako symbol tęsk
noty. Zgodnie z życzeniem, żona włożyła liść do trumny.
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie
wydała dokument umożliwiający Hemarowi pobyt w Ru
munii, tu powstał w 1940 r. długi wiersz pt. Bukareszt,
który tak się kończy:
Pytają jakie mam wizy?
Jakie projekty i plany?
[.]
Ach, nie mam żadnych projektów
Nie trzeba mi wiz ni pieniędzy.
Chcę nie żyć, chcę nie być, chcę umrzeć
Od razu, już, ja k najprędzej
Aż nagle sam sobie się dziwię,
Że tak się tej myśli naparłem,
Bo śmierć mi już pomóc nie może
Ja dawno już przecież umarłem.

W latach 1940-41, był żołnierzem Karpackiej Brygady
w Palestynie i Egipcie, gdzie walczył m.in. pod Tobrukiem. Tam, w okopach powstał wiersz Barbara:
Dzisiaj czwartego grudnia
Dziś dzień Świętej Barbary
Patronki artylerii
I artyleryjskiej wiary
Patronki ARM AT POLSKICH
I kul i bomb i kartaczy Dziś je Święta Barbara
Kredą niebieską znaczy
[.]
Krzyż kreśli w powietrzu
Nad każdym kanonierem
Chodzi, wśród nich od rana
Patronka złota i biała
I błogosławi żołnierzom
I błogosławi działa
[.]
Każdy pocisk znaczony
Krzyżykiem Świętej Barbary
Zmienia się w grom odwetu
I piorun straszliwej kary
[.]
W Szkocji i w stepie rosyjskim
I w kanadyjskiej prerii Dzisiaj jest Święta Barbara
W śród polskiej artylerii
[.]
I grają polskie armaty
Pieśnią doniosłą bijącą
W nieba otwarte bramy
O POLSCE CO NIE ZGINĘŁA
Dopóki my strzelamy
[.]
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Hemar cierpiał, że jego ukochana Polska jest nisz
czona przez okupantów, a on jest wobec cierpienia Oj
czyzny bezradny. Modlił się o uwolnienie z niemieckich
i sowieckich pęt. W Aleksandrii powstały słynne wiersze:
Modlitwa
Nie sprowadzaj nas cudem na Ojczyzny łono,
Ni przyjaźnią angielską, ni łaską anielską
Jeżeli zechcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską Nie wracaj darowanej przywróć zasłużoną.
Nasza to wielka wina, żeśm y z Twoich cudów
Nic się nie nauczyli. Na łaski bezbrzeżne
Liczyliśmy, tak pewni, jakby nam należne
Aby nas wyręczały z Jej należnych trudów
Za bardzośmy Ojczyznę kochali świętami
Za bardzośmy wierzyli, że zawsze nad W isłą
Cud będzie czekać na nas i gromy wyrosną
Z niebieskiej maginockiej linii ponad nami
[.]
Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta,
Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona,
By drogo kosztowała, drogo zapłacona
Żebyśmy już wiedzieli, ja k wiele je st warta.
I żeby już na zawsze była w każdej trosce
I już w każdej czułości, lęku i rozpaczy By wnuk zrodzon w wolności, w iedział co to znaczy
Być wolnym, być u siebie - być Polakiem w Polsce.
Modlitwa do Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
Matko Boska, Królowo łagodna
Jak Cię prosić? Każde słowo boli,
Nie myśl o nas. W arszawa je st głodna
Nie dbaj o nas. W arszawa w niewoli.
Śmierć jastrzębiem nad W arszawą lata
W gruzach groza się czai, bezprawie
Stoi w oknach ja k żelazna krata
Nie myśl o nas NIEMCY SĄ W W ARSZAW IE
[.]
W arszawiacy za nas na śmierć wznieśli twarze,
Nie w nadziei i nie ku zwycięstwu,
Lecz by spełnić ową pieśń, co każe
W szcząć rozpaczy i dokonać męstwu.
[.]
Ty ich zziębłych osłoń połą nieba,
Krew obetrzyj co wciąż z ruin dymi
D zieciom mleka daj i głodnym chleba A poległym - bądź przy nich. Bądź z nimi.
Policz wszystkich na cmentarzach skwerów
Tam krzyż każdy kwiatami Ci się schyli,
Na schylone krzyże bohaterów
Zawieś order - Virtuti Civili.

Wiersze pochodzą z tomu Dwie Ziemie Święte, wy
danego w Londynie w 1942 roku. Dwie Ziemie, to Ziemia
Święta i Polska, tłumaczy to wiersz o tym samym tytule:
Tu w Bazylice u Grobu
jarzą się świece, a świece
A tam , teraz pszczoły złote
brzęczą w pasiece.
Tu słońce monstrancją wieczną
płonie w niebie jaskrawem
A tam, w szarych dżdżach, garbate
wierzby mokną nad stawem.
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Tutaj - ten kamień może
Jego Stopy pamięta!
Ach, Święta tutaj Ziemia!
T amta je st także Święta.
Tu Betlejem błyszczące,
tam jakaś zgubiona wioska Po niej też rankami
chodziła Matka Boska.
Chodził zm ierzchem Pan Jezus
kwiatki Go poznawały
W tedy właśnie tak mocno
maciejki przed chatą pachniały.
[... ]
0 żołnierzu bezsenny
w czarnym mroku namiotu
Serce się w tobie zanosi
piosnką, marszem powrotu.
Z Ziem i Świętej do świętej jakby od Boga do Boga Żołnierzu, ja k cudowna,
ja k piękna przed tobą droga!
Jerozolima, kwiecień 1941

Jeszcze jeden, szczególny, wiersz napisany w Jero
zolimie pod tytułem Warta:
Stanęła polska warta
U Grobu Bożego Syna
Dumnie prężą się chłopcy
Dla nich to nie nowina
Jak Polska Polską
Jak żołnierz żołnierzem TĘ STRAŻ W KAŻDEJ CHWILI SPRĘŻONĄ
W DZIEJACH NASZYCH DOSTRZEŻESZ
W każdym mroku i blasku
W każdym cieniu i glorii
Naszej PRZESZŁOŚCI W IELKIEJ
Naszej TRUDNEJ HISTORII
[.]
W Poznaniu, w Wilnie, we Lwowie
We wszystkich kościołach w kraju
1 każdego krzyża
Na każdym dróg rozstaju
I będzie stać ta warta
Nierozerwalnym przymierzem
Jak krzyżem krzyż, ja k Polska
Polską, ja k żołnierz żołnierzem
I będzie stać po wieczność
KRZYŻ OSŁANIAJĄC I ZIEMIĘ!
Jak dzisiaj stoi, milcząca,
U Grobu w Jeruzalemie.

Zbiór wierszy pt. Dwie Ziemie Święte jest dla mnie
szczególną pamiątką - posiada rodzinną historię. Siostra
Ojca Zofia Wodzińska-Chobrzyńska była wywieziona
w 1939 roku, przez „przyjaciół Moskali”, do łagru w ob
wodzie Archangielskim. Po układzie Sikorski-Majski
z Andersem odbyła tułaczkę z ziemi sowieckiej przez
Irak, Iran, Syrię, Egipt, Palestynę, Włochy do Anglii. Ma
rzyła o powrocie do Polski, ale była przekonana, że po
przekroczeniu granicy zostanie zmuszona do powrotu
tam - „gdie tak wolno dyszyt czełowiek”. W roku 1974
postanowiła przezwyciężyć uporczywe przekonanie
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i przyjechać. Zapytała Mamę - co przywieźć? Mama, jak
wspominała - bez zastanowienia poprosiła o wiersze
Hemara. Ciocia nie chciała odmówić. Dała do przerobie
nia walizkę - na, z podwójnym dnem i przywiozła - wła
śnie Dwie Ziemie Święte. Jak wielkim przeżyciem został
przywóz wierszy okupiony, wyjaśniła dopiero po przekro
czeniu progu naszego mieszkania.
Fragment z przechowywanych listów Cioci: „Byłam na
prywatnym spotkaniu z Marianem (bez nazwiska w obawie przed cenzurą!). Prezentował swoje nowe wier
sze - piękne i pełne tęsknoty. Wspominając odległe lata
powiedział: »kiedy przygotowywałem się do przyjęcia
Chrztu św. zrozumiałem powiedzenie Polak to katolik«”.
Kazimierz Wierzyński o tomie Dwie Ziemie Święte pi
sał: „Z tej pięknej książki bije patriotyzm, żarliwa pol
skość - szczera i rzetelna. Jest to pamiętnik uchodźcy
i śpiewnik żołnierza, ale - przede wszystkim - jest w niej
coś z modlitewnika”.
Jan Lechoń w swoim Dzienniku zanotował: „Wciąż
przerzucam Hemara z tym samym poczuciem, że jest to
dokument, który zostanie, i że trzeba te wiersze czytać
głośno. Gdybym pisał o literaturze na emigracji, napisał
bym o Hemarze jako o fenomenie i jako pozycji w tym,
co się nazywa naszą walką o wolność”.
Jak wspomniałam, Hemar szczególnie przeżywał to,
że nie był obecny w Polsce w czasie jej nieopisanego
wojennego cierpienia zadanego, jak zawsze na prze
strzeni naszej historii, przez barbarzyńskich sąsiadów Niemców i Rosjan. Jego ból, gorycz oddaje wiersz Do
sąsiadów:
Już zbliża się dzień, gdy zapłaci się wam
Już się dobrzy sąsiedzi nie bójta
Za W arszawę, za Belgrad, za Rotterdam Nie będziemy chodzili do wójta.
Nie będziemy po sądach rozjemczych się wlec
Spór załatwić się da po sąsiedzku
Co ma być powiedziane - twarzą w twarz da się rzec:
My po polsku, a wy po niemiecku.
Za każdą kropelkę polskiej krwi, POLSKIEJ KRWI
W jakim ś grobku warszawskim na skwerze,
Za krzyż każdy drewniany, co w bruku tam tkwi Po żołniersku zapłacą żołnierze.
Każde gniazdo bocianie, każdą strzechę i próg,
Każdy dom, każdą śmierć, każde życie
Policzymy sumiennie, i wypłaci się dług,
Jak się żołnierz wypłaca bandycie [.]
Nie wym yślił świat jeszcze takich schronów ni twierdz
Sztuką ludzką, anielską, ni diablą,
By do waszych nie dało się dobrać nam serc
Tym bagnetem! Tą kulą! Tą szablą
[.]
My już wiemy. I Niemcy to wiedzą. I wie
Bóg - i z nieba nam boju nie broni Że już sprawa - nie, jakie granice i gdzie?
Ale sprawa jest: my albo oni.
Albo Niemcy się w zgliszcza rozpadną, i dym
W iatr rozniesie i podrze, i przetrze Albo Polski nie będzie. Albo nam, albo im
Ziemia, niebo i świat i powietrze!
Nie ma miejsca na ziemi dla nas obu i brak
Dla nas obu powietrza i słońca
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Nie zwyciężyć - to znaczy już nie być. I tak
Niech już będzie NIECH BÓJ PÓJDZIE DO KOŃCA

.

(Rok 1945 - zwyciężyliśmy, przelaliśmy najwięcej
krwi, dzięki nam wojna skończyła się po 5 latach, a nie,
co najmniej, po dziesięciu - ENIGMA plus polski wywiad!
Rok 2012 - I CO? B.W.)
A ty księże kapelanie, co dzień i co noc
Boga proś - niechaj o nas pamięta.
Niech gniewowi da siłę, a zemście da moc
Dotrzymania. Bo ta mściwość je st święta.
ŻOŁNIERZ POLSKI NIE UMIAŁ SIĘ MŚCIĆ
ALE DZIŚ JUŻ NIE MOŻNA INACZEJ
Pan Bóg ciężko nas karał. Snadź musiało tak być
Może jeden ten grzech nam przebaczy.

Przeżywany koszmar wojny, przywoływał historyczne
wspomnienia - analogie, oddaje to wiersz Grunwald:
W tedy Szły zakute w żelazo kolumny
Szły chrzęszczące kolumny pancerne
[.]
W tedy Szły dzwoniące zbroją perszerony
Konie - czołgi, czołgi z Meklemburga,
Doutsche Pferde, czołgi z Witembergii,
A na koniach, unieruchomieni
W agą zbroi, rycerze z Nadrenii
Ze Schwerinu, ze Sterlitz, z Badenii,
Tupotały brygady rajtarii
Z Hessen - Nassau, z Koburga, z Bawarii
Herren - rassa z Turyngii, z Saksonii
Z Grossenwahnu, z Mordlustu, z Blutbadu,
Z W ogenprallu i ze Schwertgeklirru,
Z Donnerhallu, z Grossmaulu i z Goty
Z chrzęstem zbroi i z chrapaniem koni
Szły pancerne, nieodparte roty
Ze Schwarzwaldu pod Grunwald. Z czarnego
Niemieckiego lasu - pod zielony
Pod zielony słowiański las
W tedy Także mieli na sobie, nad sobą
Na chorągwiach, w herbach i na płaszczach Krzyże czarne. Krzyż na białym polu
[.]
Znak tortury - którą się wymierza
Propagandy niemieckiej - był głód!
Głód podboju, głód krwi, głód potęgi
I bezkarny sadyzm raubrytera,
Gdy mu łatwa droga się otwiera
Na wschód! Na wschód! Na wschód!
Lebensraum był w propagandzie krzyża!
Drang nach Osten - ten Drang ur-germański
Ku przestrzeni słowiańskiej.
Herrenvolk był w ich propagandzie,
Herrenvolk na górze nagich trupów,
Herrenvolk kroczący „ausrotten!”
By się tuczyć żniwem łatwych łupów.
I zostali pod zielonym lasem,
Snem głębokim, najgłębszym uśpieni
Nie wrócili do zam ków dalekich,
W Badenii, w Saksonii, w Nadrenii,
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Odartych z kolczug, nagich na polu,
Kruki dziobały i wrony,
Las nad nimi szumiał,
Las wszystko rozumiał
Las zielony
Była wojna z Niemcami
Skończyła się sławną bitwą
W ygrała ją Polska z Rusią
I z Litwą.
Kiedy przyszli pod ów Grunwald
Zbroją pyszni, w pancerzach wspaniali Szaniec narodu polskiego powiedział im: halt!
Ani kroku dalej!
[.]

Przyszłość z przeszłości wyrasta
Jak drzewa korona liściasta Z korzeni.
Rozkazem naczelnego wodza gen. Sikorskiego star
szy strzelec Marian Hemar, w 1942 roku, został przenie
siony do Londynu. Otrzymał skierowanie do Ministerstwa
Informacji i Dokumentacji; w którym miał się zająć zwal
czaniem kłam stw propagandy niemieckiej i nie tylko
niemieckiej.
Kiedy w Izbie Gmin padł zarzut, iż w wojsku polskim
na Bliskim Wschodzie panuje antysemityzm, Hemar sta
nowczo zaprotestował przeciwko wysuwanym, dla
usprawiedliwienia dezercji, przez niektórych Żydów
oszczerstwom na temat Polski. W liście do brytyjskiego
„Timesa” z 11 lipca 1942 r. pisał:
Jeśli wielu Anglików jest skłonnych widzieć każdego Niemca
jako „raczej dobrego”, a każdego Polaka jako „faszystę” i „anty
semitę”, to proszę pamiętać, że z urodzenia jestem Żydem.

Mówi ł i pisa ł:
Jestem z tego szczególnego w historii polskiej pokolenia,
które urodziło się w niewoli, poznało cudowny, nieogarnięty
myślą wstrząs wolności i doświadczyło jej utraty [...]. Jestem z
pokolenia, które wyssało z mlekiem matki - choć, je śli o mnie
chodzi nie polskiej - zapam iętałą, gorącą, nigdy nie ostygłą mi
łość do Polski, polskiej poezji, literatury i historii, z pokolenia,
dla którego literatura znaczyła Summa Poloniae. [...] Już od
dziecka nazwiska takie ja k Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Kra
siński, Mochnacki, Wyspiański, Rydel, Tetmajer, Sienkiewicz,
Żerom ski, Prus, brzmiały niby muzyka organów, były raczej ty
tułami świętości niż nazwiskami ludzi z ciała, krwi i kości.

Po wojnie stworzył w Londynie kabaret „Orzeł Biały”
i teatr polityczno-satyryczny „Teatr Hemara”, gdzie wy
głaszał wierszowane satyryczne komentarze do wyda
rzeń politycznych, atakował w nich przywary emigracyj
nej rzeczywistości i komunistycznej okupacji kraju.
Prawdę o Powstaniu Warszawskim przekazał w roku
1954 w wierszu Rocznica:
Gdy naród warszawski się porwał do boju
Gdy z bronią powstali cywile Gdzie ty byłeś wtedy, sowiecki gieroju?
Za Wisłą, opodal za milę.
O, cześć wam , radzieccy kamraci!
O, cześć towarzysze przytomni!
Za pomoc w Powstaniu niech Bóg wam zapłaci
A Polska wam jej nie zapomni
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Gdy ponad W arszawą świeciły się łuny
Powstańczej szaleńczej batalii
Za W isłą czekali sołdaci komuny,
Aż ogień się do cna wypali
[.]
Gdy trupem padały kobiety i dzieci
U miejskich barykad i szańców
Za W isłą spokojnie czekali sowieci,
Aż H itler dobije powstańców
[.]
A sam Rokossowski, nasz wódz - falsyfikat
W idokiem się nie mógł nacieszyć
I mruczał: Dopóki strzelają z barykad Nu, nima do czego się śpieszyć.
[.]
A Bierut w Lublinie, a Bierut sobaka
Rozkazy już zaczął powielać:
Każdego Paljaka, kto tylko był w AK
Od razu na miejscu rozstrzelać!
O cześć wam, moskiewskie bieruty!
0 cześć wam ludowi kamraci!
Niech Bóg wam stuleciem straszliwej pokuty
Za zdradę W arszawy zapłaci!

A dzisiaj ta ciżba moskiewskich zaprzańców,
A dzisiaj te same psubraty
Z butami się pchają na groby powstańców
1wieńce im niosą i kwiaty [.]
(podkr. B.W.)

Hemara opisy rzeczywistości zamykały zawsze,
w pięknych rymach - miłość, tęsknotę za utraconą Oj
czyzną i historyczne przesłanie. Dla przykładu - tylko
w fragmencie długiego poematu Ziemia lwowska:
[.]
Przed tygodniem dostałem w paczce z Manchesteru,
Przeczytam wam tę kartkę, ja k jest napisana:
„Szanowny panie Hemar! Przesyłam dla pana
Tę kopertę, w imieniu siostry mojej Mieci,
Z W rocławia. W tej kopercie je st ziemia z cmentarza
Orląt na Łyczakowie, z mogił Lwowskich Dzieci.
Ona ją miała z sobą w Rosji. Z Kazachstanu
Przywiozła ją nietkniętą. A teraz ją panu
Przesyła - niech pan robi z nią co pan uważa.
Nie podaję nazwiska jej, mojego też nie,
Bo nigdy nie wiadomo, całkiem niezależnie
Mogłoby się to wydać i niech Pan Bóg broni.
Pozostaję z szacunkiem. Lwowianin, A ntoni.”
Przeczytałem tę kartkę - spojrzałem po sali
A w tem widzę, że wszyscy na raz - w krzesłach - wstali
W stali - i milczą - wstali i patrzą - i stoją
Przed tą garsteczką ziemi. Przed tą ziemią swoją.
[.]

Od 1951 do 1969 roku Hemar współpracował z Ra
diem Wolna Europa. Pamiętam, co tydzień, wieczorem
w domu zapadała piętnastominutowa cisza. Mama stara
ła się by z trzasków, dziwnych odgłosów, odpływających
słów i całych zdań, „złapać” jeśli się udało - Londyn
z oznajmieniem: „rozpoczynamy kabaret Hemara”. Mama
notowała zagłuszane słowa, które po audycji były komen
towane. Słyszałam, że jest to dokument, że trzeba do tych
strof wracać, że: „w nich jest zapisana nasza trudna i tra
giczna historia”. Na przykład w wierszu M r Hiss:
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Poznać władcę po radcach
Najwyższa mądrość władców
W tym tylko, jakich sobie
dobierają doradców
Bo trudno aby władca
W ojskowy, albo cywilny
Był biegły w każdym przedmiocie
I w każdym nieomylny
[... ]
Na konferencji w Jałcie Od razu się rozweselcie!
Ekspertem politycznym
Przy prezydencie Roosevelcie
B y ł szp ie g s o w ie ck i. Nie w jakiejś
Przenośni poetyckiej
Ale całkiem dosłownie
Zausznik bolszewicki
Nie „ad hoc” zwerbowany
Lecz z dawien dawna cenny
W ypróbowany swój człowiek
Szpieg jeszcze przedwojenny
Jak interesująco się to zaczyna:
Ekspertem pana Roosevelta
Był agent pana Stalina
[... ]

A kiedy POLSKĄ mapę
Nożem krajali jak sznycel
Nóż w dłoni Roosevelta wodził
Ekspert - sowiecki szpicel
[.]
Przypuśćmy, że w W aszyngtonie
Przed sądem w tej samej sali
(w której mapę krajali)
Przed krucyfiksem tym samym
Pod którym sędziowie uznali,
Że pan Hiss, przygwożdżony
Rozprawy całym przebiegiem
Kłamał, kiedy przysięgał
Że nie był sowieckim szpiegiem.
(podkr. B.W.)

Hemar przeżywał dramat roku 1939, który stał się
końcem nie tylko wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, ale
także wolnej „Rzeczypospolitej Poetyckiej”. Pamiętał, że
Lenin, który „liznął” trochę filozofii, wiedział, że z poezji
można uczynić zły dla bolszewii użytek. Dlatego pozapi
sywał poetów do partii i zrobił z nich swoich dworaków propagandystów. Na identyczną sytuację w Polsce, Hemar odpowiadał, jak je nazywał, „bolesnymi” rymami np.
wierszem Odpowiedź Brzechwie:
Jan Brzechwa w „Szpilkach” z połowy lutego
Ogłosił wiersz - „GRYPS DO PANA LECHONIA”
Choć gryps nie do mnie, lecz mnie do żywego
Tak dopiekł sarkazm wiersza i ironie,
Jak gdybym usiadł na płonące głownie.
[.]
Panie poeto co w kraju Traugutta
Okrzei, Ziuka i księdza Skorupki
Stajesz w obronie jakiegoś Bieruta
W ykpiwasz w rogów jakiegoś Osóbki
I to ci starczy za wolność, i taka

Twoja poety duma i Polaka?
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Drwisz z emigracji, że uwas i sznycel,
I kościół pełny, i już w szafie k ie c k i.
A nasza groza - że sowiecki szpicel
W ęszy w Krakowie, że żołdak sowiecki
Butami depce krwawy bruk Warszawy
I że to znaczy „T r y u m f s ł u s z n e j

s p r a w y”

Jeżeli w Polsce wolność sumienia i słowa,
Jeżeli taka odwaga cywilna Napisz - co myślisz o Polsce bez Lwowa?
Napisz - co myślisz o Polsce bez Wilna?
Ten tylko tem at nas wszystkich obchodzi
O tym bym pisał, gdybym też był w Łodzi.
Różne bywają w świecie demokracje
Nie wierzysz w naszą - to mi waszej dowiedź,
Twój wiersz, na całą polską emigrację
Dziś ja rozgłaszam - jeśli mą odpowiedź
Z kolei wasze przedrukują „Szpilki” Oświadczam: W racam do Polski - nie czekając chwilki!
[.]

Wiersz do poety reżimu
Słonimski stał przed mikrofonem
I namaszczonym barytonem
Tym swoim uroczystym głosem
W rodzaju melodeklamacji
Powiedział z łezką i patosem
W IERSZ DO POETY EMIGRACJI
Wiersz do Lechonia. Pyta Leszka
Czemu w New Yourku Leszek mieszka?
Wiersz do Lechonia i Wittlina
W racajcie! - tak ich napomina.
Czemu odeszli? Słonimskiemu
Nie sposób się domyśleć, czemu?
On, wieczny meches, neofitaNie wie. On dziwi się. On pyta.
Cierpi. Jak stary, łysy W erter
W ięc jego rada i przestroga:
P rzejdźcie, ja k ja, na s tro n ę w roga.
Kolegom radzi tak dezerter
I z troską woła w mrok londyński:
Gdzie je st W ierzyński i Baliński
Co im się stało? O co chodzi?
Pytają się tu o was młodzi
Pytają się nie po raz pierwszy
Nam trzeba dobrych polskich wierszy
To prawda. Dobrych wierszy brak im
Słonimski je st przykładem takim

Poecie wolno szkód przyczynić,
Wolno się zełgać i ześwinić.
Merdać ogonem i uciekać
Pod stół w leźć i hau-hau odszczekać
W olno ze słowa robić łajno Jak tylko wierszem, to już fajno!
W olno mu ZDRADZAĆ - ja k do rymu
To nie weźmiem y za złe my mu
[... ]
Nie wie Słonimski, że niestety
Poety fach nie taki byczy
Potomność błędy mu policzy!
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Narada satyryków
W W arszawie się odbywa, dziś właśnie, w tej chwili
Narada satyryków. Mnie nie zaprosili
[.]
W pierwszym rzędzie - Putrament. Choć pośledni pisarz
Lecz komunista przedni. W ięc pisarz - komisarz
O bok Leon Pasternak. Pisarz równie mierny
Lecz w czerwonej chorągwii towarzysz pasterny
A przy nim Iwaszkiewicz. Też się na satyrach
Mniej zna, lecz on radziecki Baldureń von Schirach
Am ator pacyfizmu i młodzieży pilot
Od dziecka kocha młodzież. I zna ją. Na wylot.
Dalej Tuwim. Niestety, zm ienił się mistrz pióra,
Bo kiedyś miał na twarzy myszkę. Dziś ma szczura
Dalej Jan Jesman Brzechwa, satyryk posępny
O bok Ważyk, towarzyk jego nieodstępny
I Gałczyński, Konstanty z duszą Ildefonsa
Co kiedyś kąsał, liże. Co lizał, dziś kąsa.
Minkiewicz - piękna jego pisarska kariera:
Zaczął od pikolaka, wyrósł na kelnera.
A tam, z tyłu, Słonimski siedzi wśród czeladzi
Od dawna nic nie pisze, tylko drugim radzi
Na szczęście, charakterem, w iedzą i wymową
Reprezentuje dzisiaj mniejszość narodową
Boby naród był w doli iście niebożęcej,
Gdyby takich Słonimskich było trochę więcej.

Że on dobry dla Polski,
Dla dzieci, dla młodzieży
I że ja k i dlaczego
Kochać jego należy.
To ja wtedy Krzyczałem na kraj cały
I na cały globus,
Że to wszystko nieprawda!
Że Stalin krwawy łobuz
To jest kat i opryszek
Zarozumiały durak,
Paranoik upiorny!
Tak krzyczałem. (Mam świadków).
Aż Chruszczow moje słowa
Potwierdził. I każdemu
Kazał tak mówić, ja k ja
Mówiłem pięć lat temu
Zaledwie przyszła z Moskwy
Komenda, żeby w try migi
Likwidować Stalina,
Już hurmą na wyścigi,
Ruszyli moi koledzy,
Chruszczow kazał. Nu, znaczy,
Bić Stalina, ja k w kuper,
Za przeproszeniem, kaczy.

Moja przekora

Hej kto pierwszy ten lepszy!
Do ataku! Do wierszy!
Do satyr! Do dyskusji!
Patrzcie - SŁONIMSKI pierwszy
I JASTRUN, KOTT, BRONIEWSKI,
PRZYBOŚ, MITZNER, OSMAŃCZYK Patrzcie, który gorliwszy
Skwapliwszy w ańczyk - wstańczyk

[.]
Przez lata z nabożeństwem
Ideowo maniackim
Przed Stalinem leżeli
Migdałowym plackiem

[.]
Krzyczą precz z lizusostwem!
Bez żadnych ceregieli
Krzyczą. Bo Chruszczow kazał,
By teraz tak krzyczeli.

Kiedy się do Stalina
KRUCZKOW SKI migalił,
Kiedy go JASTRUN sławił,
Gdy go PRZYBOŚ chwalił,

A ja człowiek przekorny.
Ja odchodzę na stronę
I myślę: Czas przed nimi
W ziąć Stalina w obronę:

Kiedy miedzianym czołem
IW ASZKIEW ICZ mu bił
Kiedy go MITZNER kochał
Gdy go BRZECHW A lubił
Gdy go PASTERNAK lizał,
PUTRAMENT ubóstwiał,
Gdy mu KOTT wonną chwalbą
Z kadzidlanych ust wiał

Nie było w dziejach świata
Takiego, ja k on, kata
I nie było gorszego
Despoty i wariata,
Niż to diabła nasienie,
Ta sowiecka gadzina Stalin. Ale to jednak
Nie była jego wina.

Gdy SŁONIMSKI ogonem
Przed portretem merdał,
Aby za to merdanie
Bierut jem u order - dał,

On był winą ustroju,
Co w sobie logicznie mieści
Możliwość takiej zbrodni,
Bezkarnej przez lat trzydzieści.
Ta potworna purchawka
Mogła róść tylko na gnoju
Komunistycznej Rosji
Jej ludzi i jej ustroju.

A dalej - wielu innych. W ielka ich tu p o d a ż .
[.]

Kiedy BRONIEWSKI pisał
Ze łzam i i do rymu
„Jak dobrze, że na Kremlu
Pracuje Stalin!” - gdy mu
OSMAŃCZYKI odolskie
I arskie BRANDYSY
W ypisywały wiersze,
Pieśni, życiorysy.
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Trzeba tę mierzwę rozrzucić
Wtedy purchawka zniknie
Krzyczcie: Precz z tym ustrojem!
Znam was. NIKT tak nie krzyknie.
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[.]
Wierszyk okolicznościowy
W normalnym społeczeństwie
Kiedy umrze dygnitarz „Co mu było?” - to pierwsza
Rzecz, o którą zapytasz.
Kiedy ktoś taki w Moskwie
Umiera, w pierwszej chwili
Pierwsze pytanie:
„Czemu jego zabili?”
Nie pytasz „CZY zabili?”
Nie ma tego problemu.
ŻE zabili, to jasne.
Pytanie tylko, czemu?
Nu, zabili Bieruta
Obskoczyli go kołem Opryszek, rzezimieszek,
Rzeźnik i zbój. Utłukli
Jak laskowy orzeszek
Zaprosili na kongres,
Dał im się, znaczy, podejść.
Towarzysz zrobił swoje,
Towarzysz musi odejść.
Towarzysz człowiek Berii.
Towarzysz przeniewierca.
Nóż błysnął, spluwa trzasła
Umarł. Na atak serca.
A potem biorą trumnę
Na ramiona barczyste
Potem kładą na marach
Kolegę komunistę.
I honorową wartą
Zwojem żałobnych bluszczów,
Stoją wokoło - Bułganin,
Surów, Saburów, Chruszczow Z czarnymi opaskami
Na rękawach bekieszek,
Ci sami - zbój i rzeźnik,
Opryszek i rzezimieszek.
[... ]
Bułganin jęczy, Chruszczow
Jak małe dziecko kwili,
A ty furt tylko dumasz:
Czemu jego zabili?
[... ]

W roku 1961 w satyrze Żargonauci,
nasz nieoceniony kronikarz poetycki lat
wojny i okupacji sowieckiej, zamknął w ry
mach wszystkie słowa i powiedzenia bę
dące wytworem propagandowej nowomo
wy tamtych czasów. Jak bardzo aktualne
dziś, w PRL - bis!
Całej, długiej satyry zamieścić nie mo
gę (miejsce!), fragmenty funkcjonują jedy
nie w całości. Cytuję puentę, chciałoby się
powiedzieć, z dedykacją nadawcom i bez
krytycznym odbiorcom dzisiejszych środ
ków przekazu:
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Po jakiemu to jest?
Po jakiem u to jest,
Ta zawiła i drętwa mowa?
Kto sens pojmie i treść
Kiedy zaczną mu pleść
Te cudaczne, pokraczne słowa?
Ani jednego zdania
Nie wymyśliłem z głowy
Tego nikt nie wymyśli,
Tylko diabeł radiowy.

Diabeł obcokrajowy,
Co polskie tumani tłumy,
Diabeł drętwy,
Diabeł mętny,
Diabeł ćwiećinteligenty.
Rozsadnik dżumy.
Człowiek słucha dwa dni,
Człowiek słucha trzy dni,
Potem mrugać zaczyna oczyma.
Słucha wzrok mu się szkli Słucha Po jakiem u to jest?
Po jakiem u to jest?!
Próżno pytać w okropnym frasunku
Głośnik sam nagle - pstryk
Głos w nim trzask! W płacz i krzyk:
Język polski mordują!
RATUNKU!!!

W Awanturach w rodzinie w roku 1967 Hemar pisał,
że dochodzą do niego głosy, że nie sztuka być antykomunistą w Londynie, sztuka takie rzeczy pisać w kraju.
Na głosy te słusznie odpowiedział:
Ten pozornie efektowny chwyt jest bardzo głupi. Cały sens
bytowania na emigracji to taki, że stąd można walczyć lepiej
skuteczniej i ostrzej, niż można by walczyć w krajuz twarzą w
kagańcu i z zawiązanymi rękami. Głupota tego aforyzmu de
maskuje się jednym słowem „sztuka”. O jaką chodzi „sztukę”, o
pokazy zdolności, talentu, czy sprytu?

O
książce Awantury w rodzinie pisano, że jest najinte
ligentniejszą książką wydaną na emigracji.
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Awantury w rodzinie, to drugi tom twórczości Mariana
Hemara, który, dla mnie, ma wyjątkowe znaczenie. Trafił
do mojego zbioru podczas antykwarycznej aukcji książek
w Krakowie. Jest egzemplarzem szczególnym - pocho
dzi z rąk Autora - posiada odręczną dedykację. Szkoda,
że nie mogę poznać drogi - od Ilonki do mnie.
Bohdan Urbankowski2 w Czerwonej mszy, opracowa
niu, które było u nas bestsellerem lat 1995-1996, a w ro
ku 1998, pod tym samym tytułem, rozszerzone wydanie
(dwutomowe - 1270 stron), stało się sensacją naukową
(domagano się włączenia dzieła do lektur szkolnych);
przedstawia pełny obraz lat sowieckiej okupacji. Autor
opisuje twórców, którzy odgrywali rolę kapłanów, agen
tów i okupantów - ochotników - czyli odznaczali się jak
pisał Hemar - sprytem.
Wbrew tezie, że w PRL wszyscy pisarze się zhańbili,
Urbankowski przedstawia autorów, którzy tworzyli swe
dzieła w ziemiankach antykomunistycznej partyzantki,
w celach więzień i na emigracji - tej najtrudniejszej wewnętrznej. Tłem tej kulturalnej rewolucji były płomienie
trwającego od roku 1944 Powstania Antysowieckiego,
Powstania Intelektualnego!
Urbankowski pisze: [... ] Poezja zawsze stanowiła
u nas teren narodowych porywów, buntów, nawoływania
do walki. P IE R W S Z Y R A Z W H IS T O R II S P R Z E N IE 
W IERZYŁA SIĘ S W E M U PO W OŁANIU, ZA PR ZEC ZYŁA
S O B IE W I M I Ę D O R A ŹN Y C H IN T E R E S O W I STR A 
CHU. Poezję podporządkowano politykom, poetów urzędnikom, wiersze - gazetom. P ro d u k cja zid eolo giz o w a n e j p o rn o g ra fii p o e ty c k ie j w w ie lk ie j m ierze
p rzy czy niła s ię do o słab ien ia ducha n arod u .

Wtedy, a dziś?! Duch narodu gorzej, niż tylko osła
biony!
Dziś poezja stanowiąca teren narodowych porywów,
na przykład poezja Hemara, nie mogłaby zachwycić No
bla, może Nobla tak, ale na pewno nie promujących do
nagród miejscowych decydentów i sezonowych, najem
nych urzędników Sztokholmskiej Komisji jego imienia.
Komisja nagradza inne poetyckie uniesienia, na przy
kład:
Że w bój poprowadził krzywdzonych,
Że trwałość zwycięstwu nadał
Dla nadchodzących epok
Stawiając mocny fundam ent G rób, w którym leży ten
Nowego człowieka Adam,
W ieńczony będzie kwiatami
Z nieznanych dziś jeszcze planet.
W isława Szymborska,
Lenin

Jaki rozkaz przekazuje nam
Na sztandarze profil czwarty?
- Pod sztandarem rewolucji w zm ocnić warty!
W zmocnić warty u wszystkich bram!
Oto Partia - ludzkości wzrok
Oto Partia - siła ludów i sumienie.
Nic nie pójdzie z Jego życia w zapom nienie.
Jego Partia rozgarnia mrok.

Jest w sercu życia ostatek
W ystarczy jeszcze na słowo
Ciężko do ziem i ze sobą
Nie wymówione zabierać
- Chłopcy koniec już ze mną
Nie będę nudzić przemową
Proszę - przyjmijcie do Partii
Chcę komunistą umierać
[.]
Partia, Należeć do niej Z nią działać, z nią umierać.
W . Szymborska,
Dlatego żyjem y
(za: Stefan Kobierzycki5)

Jednak, w roku 1969, ręka „poprawności politycznej”
tamtego czasu, dotknęła Hemara, Radio Wolna Europa
przestało nadawać jego kabarety. Dla poety i słuchaczy
był to wielki cios.
Dlaczego przestało? Na ten temat można dużo napi
sać, a ja - już dawno, powinnam przywołać do porządku
i moje pióro, i klawiaturę. Dlatego, polecam na ten temat
książki: Kazimierza Zamorskiego3 i Stefana Wysockiego4. Odbrązowiają jeden z wielu „autorytetów” okresu po
1989 roku! I . wyjaśniają dlaczego!
Hemar skwitował decyzję o jego usunięciu krótko: Jan
Nowak Jęziorański powiedział, że pokaże i pokazał...

Trzeba jeszcze wspomnieć, że Hemar zajmował się
tłumaczeniem. Przełożył wszystkie sonety Szekspira, po
łowę, ód Homera.
Karol Zbyszewski pisał: „Hemara w dziedzinie litera
tury wszędzie pełno. Rewie, wiersze, teksty, odczyty,
wieczory autorskie, przekłady, audycje radiowe, recen
zje, piosenki, s z tu k i.”.
W poezji Hemara wyraźnie zarysowały się dwa nurty
- żalu i satyry oraz tęsknoty i refleksji.
Z treści Awantur w rodzinie wynika, że wierzył, że
wróci do Polski, po czym tracił nadzieję. Ponownie odzy
skiwał, że jeżeli nie za życia, to jego duch do wolnej
Polski uleci.
Pisał:
Gdybym miał syna, gdybym chciał mu
Zostawić jedno przykazanie,
To jedno z wielkiej mej miłości,
Co starczy mu po przyszły wiek
To bym najciszej i najprościej
Tak jemu w chwili śmierci rzekł:
Po wszystkich nocach, świtach, ranach,
Po wszystkim żalu i tęsknocie,
Pamiętaj myśląc o powrocie,
Że wracać trzeba na kolanach.
Ludzie prawują się i kłócą
Z losem co w drodze ich wytraca.
Ludziom się zdarza, że nie wrócą
Ale ich naród zawsze wraca.
Po wszystkich dolach i odmianach
Ucieczka kończy się powrotem.
Synu,
pamiętaj tylko o tem,
ŻE MIŁOŚĆ W RACA NA KOLANACH.

[.]
W . Szymborska
Ten dzień (śmierci Stalina)
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W pięknym wierszu wyraził swoje życzenie:
Co by mi przysłać z Kraju?
Czy mam jakie życzenie? Zapytałaś mnie w liście
Od razu ci wymienię.
Jeśli chcesz mi coś przysłać
W prezencie to mi przyślij
Pudełeczko od zapałek
Albo lniany woreczek
A w nim troszeczkę ziemi
Tamtejszej - cokolwieczek
Tyle, co weźmiesz w garstkę
Na polu - w przydrożnym rowie Albo na skwerku miejskim
W W arszawie albo w Krakowie W lesie, albo czyjego
Podmiejskiego ogródka Gdziekolwiek tam się schylisz
Jedna gródka malutka
W ystarczy - tyle ile
Jedną obejmiesz dłonią
Przyślij mi ją do Anglii,
Chyba ci nie zabronią.
Chyba takiej przesyłki
Nie skonfiskują tobie?
Będę ci bardzo wdzięczny
Wiem, co z tą ziemią zrobię
A raczej, prawdę mówiąc Ach, moja miła,
Wiem o co poproszę żonę,
Ażeby z nią zrobiła.

Marian Hemar zmarł 11 lutego 1972 roku w mia
steczku Dorlington pod Londynem, gdzie został pocho
wany. Przygotował treść inskrypcji, która została
umieszczona na grobowej płycie:

Ś. P.
MARIAN HEMAR
POETA I PISARZ
POLAK Z WYBORU
WIERNY MĄŻ ŻONY KAI
W tekście wykorzystano tytuły:
- Marian Hemar, Dwie Ziemie Święte, J. Rolls Book CO. L.T.D, Londyn
1942.
- Marian Hemar, Lata londyńskie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
Londyn 1946.
- Marian Hemar, Siedem lat chudych, Roy Publisher, New York 1955.
- Marian Hemar, Awantury w rodzinie, Polska Fundacja Kulturalna,
Londyn 1967.
- Marian Hemar, Liryki Satyry Fraszki, Polska Fundacja Kulturalna,
Londyn 1990.
- Marian Hemar, Tylko dla lwowian, Oficyna W ydawnicza „M aj” , W ar
szawa 1990.
- Marian Hemar, Kiedy znów zakwitną białe bzy, W ydawnictwo Literac
kie, Kraków 1991.
- Marian Hemar, Moja przekora, W ydawnictwo Literackie, Kraków
2000.
- Marian Hemar, Od Lwowa do Londynu, Polska Fundacja Kulturalna,
Londyn 2001.
- Marian Hemar, Poezje zebrane, opracowanie Andrzej Krzysztof Ku
nert, LTW, Łom ianki 2006.
1. Św. Józef Sebastian Pelczar, Wezwanie do pracy nad duchowym
odrodzeniem się Narodu polskiego, W ydawnictwo Świętego Józefa
Sebastiana Pelczara, Imprimatur: Ksiądz Biskup Edward Białogłowski,
W ikariusz Generalny, Rzeszów 2006.
2. Bohdan Urbankowski, Czerwona msza, Tom 1-2, W ydawnictwo Alfa,
W arszawa 1998.
3. Kazim ierz Zam orski, Pod anteną Radia Wolna Europa, W ydaw nic
two WERS, Poznań 1995.
4. Stefan W ysocki, Polska z oddali ... prawda z bliska, W ydawnictwo
von borowiecky, W ydawnictwo SZANIEC, W arszawa 2001.
5. Stefan Kobierzycki, Księga lizusów - omamić, nabujać, skorumpo
wać, zaidiotyfikować, Burchard Edition, W arszawa 1991.

□

■ Katarzyna W ęgorowska

J Ę Z Y K O W O -M A L A R S K O -H IS T O R Y C Z N E W E D U T Y 1
D A W N E G O W IL N A
Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienie, wymierzać.

Józef Conrad-Korzeniowski
Postrzeganie świata przez człowieka definiowane ja
ko ‘uświadamianie sobie wrażeń wywołanych działaniem
bodźców zewnętrznych na analizatory zmysłów’ stanowi
indywidualny mniej lub bardziej złożony proces towarzy
szący każdej ludzkiej jednostce przez całe jej życie. Ota
czającej nas i nieustannie poznawanej przez nas rze
czywistości, współtworzących ją przestrzeni, desygnatów, postaci, zapachów, smaków, barw, d źw ię ków . nie
percepujemy identycznie. Dzięki tym nieskończenie wie
lu indywidualnym percepcjom ‘złożonym procesom po
znawczym polegającym na odzwierciedleniu przez czło
wieka przedmiotów, zjawisk i procesów, zachodzących
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wskutek działania określonych bodźców na narządy
zmysłowe’, każdy z nas ma bardziej lub mniej wyostrzo
ne określone receptory, bardziej lub mniej czuły dany
ośrodek zmysłu, każdego z nas wyróżnia inna wrażli
wość, odmienne potrzeby, skłonności, pragnienia...
O
percepcyjnej indywidualizacji i różnorodności prze
konuje jedna z wypowiedzi Ewy Wycichowskiej, tancerki,
choreografa, pierwszej solistki Teatru Wielkiego w Łodzi,
dyrektora i choreografa Polskiego Teatru Tańca w Po
znaniu, twórczyni baletów: Stabat M ater K. Szymanow
skiego, Koncert e-moll (do muzyki F. Chopina), Skrzypek
Opętany (do muzyki M. Małeckiego), Święto wiosny I. F.
Strawińskiego, która stwierdziła, że wszystko to, co ją
otacza odczuwa - postrzega, dostrzega, kojarzy, pamię
ta poprzez muzykę, ruch i taniec.
Odmienny rodzaj percepcji wyróżniał jednego z naj
wybitniejszych polskich malarzy, również malarzy Kre
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sów Wschodnich, artystę „ukrainnego” - Jana Stanisław
skiego (1860-1907), twórcę m.in. Bodiaków pod słońce
(1895), Pustawarni / Pustowarni na Ukrainie (1902),
Dniepru niebieskiego (1904), Słoneczników (1905), któ
rego „wczesne akwarelowe kompozycje charakteryzują
się już dużą wrażliwością na barwę”2, co jego nauczyciel-polonista, później jeden z najwybitniejszych rodzi
mych językoznawców - Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, motywował faktem, że J. Stanisławski był synestetą i „już w gimnazjum miał mu opowiedzieć o tym,
że niektóre słowa - jak nazwy miesięcy cz3y dni tygodnia
- kojarzyły mu się z konkretnymi kolorami” . Psychofizjo
logiczne źródła sztuki artysty były uzasadnione wmówio
ną mu chorobą psychiczną, o której Adam GrzymałaSiedlecki pisał:
W tej chorobie, w stanach mocno zredukowanej
świadomości, prześladować go zaczęły wizje wzrokowe,
ale wizje naprawdę niezwykłe, nieoczekiwane i snuły mu
się bez przerwy przed oczami pasma kolorów, jakich nikt
nigdy w naturze widzieć nie może, ale pewnego rodzaju
obserwacja barw tak go do siebie przykuła, że jął się ma
larstwa, by choć w części zahamować głód owej niesa
mowitej kolorystyki...4.
Przykładów odmiennego postrzegania otaczającego
nas świata można by przytaczać wiele. Jednak te dwa
egzempla, w jakiś sposób bliskie mojej lingwistycznoartystycznej wrażliwości, zachęciły mnie do: a) prezenta
cji refleksji na temat Wilna subiektywnie i odmiennie po
strzeganego przez profesora polskiego językoznawstwa,
b) przedstawienia uwag o jednostkowej-indywidualnej
percepcji miasta odkrywanego, odczytywanego, odtwa
rzanego, przypominanego przez filologa-humanistę po
przez: 1) tytuły dzieł ikonograficznych poświęconych
Miastu Żelaznego Wilka5; 2) same prace malarskie oraz
3) kojarzone z owymi pracami i ich nazwami własnymi
wileńskie fakty historyczne.
Przedmiotem niniejszego szkicu jest zatem próba re
konstrukcji lingwistyczno-malarsko- historycznych wedut
- dawnych obrazów Rzymu Północy utrwalonego w:
1) piniakonimach ‘nazwach (tytułach) własnych obrazów’
<od p.-gr. pfnakos ~akos ‘obraz, tabliczka, deska’>6 - ty
tułach dzieł malarskich <łac. titulus ‘napis’> - nazwach
nadawanych ikonograficzno-artystycznym dziełom utworom przez ich autorów-malarzy, stanowiących inte
gralne części tych dzieł, gdyż tytuł, również pracy malar
skiej, „jest jednym z podstawowych czynników umożli
wiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje
w wielorakich związkach z treściami dzieła, które nazywa
i symbolizuje”7 oraz 2) wspierających je komentarzach opisach prac malarskich.
Publikacja ta reprezentuje zatem fragmentaryczny je
dynie, ale reprezentatywny, zbiór uwag o specyficznej
grupie onimów-ideonimów-chrematonimów, do odczyta
nia których niezbędna jest nie tylko znajomość współ
czesnych wileńskich realiów, ale także, a może przede
wszystkim, wiedza o historii Miasta Giedymina wspiera
na komentarzami historyków, historyków sztuki, architek
tów, samych malarzy, autorów malarskich albumów
i przewodników poświęconych Grodowi nad Wilią i Wilenką. Wilno (Vilnius, Wilnae, Vilne, Vilnia, Wilda) było
i jest bowiem unikatowym historyczno-kulturowym palimpsestem8, którego jedna z dostrzeganych w nim prze
ze mnie warstw jest właśnie potrójną warstwą, łączącą
w sobie język, sztukę i historię.
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Do refleksji nad... i prezentacji takiej właśnie lingwistyczno-ikonograficzno-historycznej wileńskiej warstwy
upoważniają mnie nie tylko wieloletnie studia wileńskiego
dziedzictwa i miłość do malarstwa, również malarstwa
kresowego, ale przede wszystkim przekonanie o interdy
scyplinarnej zależności zachodzącej między językiem
a innymi dziedzinami wiedzy i życia, relacji reprezenta
tywnej dla lansowanego przeze mnie językoznawstwa
erudycyjnego9 / językoznawstwa humanistycznego / ję
zykoznawstwa filologicznego / językoznawstwa kulturologicznego, które pozwala mi na odmienną interpretację
faktów onomastycznych, stanowiących także istotną
grupę werbalnych znaków doskonale w10pisujących się
w nurt badań humanistyki zintegrowanej10. Przekonanie
to wzmacnia też przeświadczenie, że: 1) każde dzieło
sztuki, również malarskiej, razem z sygnującym je tytu
łem, jest rodzajem komunikatu, a to sugeruje istnienie
jego nadawcy - artysty - malarza - twórcy jego tytułu
i jego odbiorcy - widza obrazu - czytelnika jego tytułu11;
2) właściwa interdyscyplinarna analiza i interpretacja lin
gwistycznych tekstów kultury / tekstów kulturowych jaki
mi niewątpliwie są tytuły obrazów, sztychów, akwareli,
płócien, panoram, litografii, grawiur, rysu n ków ., pozwa
la na pełną oraz poprawną interdyscyplinarną analizę
i interpretację innych tekstów kultury / tekstów kulturo
wych - tekstów ikonicznych / tekstów ikonograficznych,
w tym przypadku wyróżnionych przez nie dzieł malar
skich. Wzmacnia je też dokonana przeze mnie parafraza
słów Anzelma Kiefera: „Obraz jest martwy, kiedy nic nie
mówi, kiedy nie wywołuje ruchu w wyobraźni, wrażliwo
ści i podświadomości widza”12, według której „Słowo
i nazwa są martwe, kiedy nic nie mówią, kiedy nie wywo
łują ruchu w wyobraźni, wrażliwości i podświadomości
swojego odbiorcy, użytkownika, czytelnika”.
Zaprezentowany poniżej fragment onomastykonu specyficznego
onomastyczno-malarsko-historycznego
wileńskiego albumu, do powstania którego przyczyniła
się ekscerpcja „Album wileńskiego” wydanego przez Ja
na Kazimierza Wilczyńskiego, zbioru litografii z widokami
Wilna i okolic, które często były ozdobą siedzib polskich
ziemian, nie tylko na Kresach13 oraz różnych publikacji
z zakresu malarstwa i historii sztuki14, stanowi jedynie
zapowiedź większej części moich ustaleń poświęconych
językowo-malarskim wizerunkom Kresów Wschodnich.
Pierwsze pinakonimy współtworzące ustalony przeze
mnie
wileńsko-językowo-ikonograficzno-historyczny
onomastykon wyróżniają prace, przekonując o panoramiczności sygnowanych przez nie dzieł. Grupę tę two
rzą: 1) ideonimy-chrematonimy ogólne, wskazujące je
dynie na rozległy widok Wilna - głównego grodu / miasta
Wielkiego Księstwa Litewskiego, jednej ze stolic Rzecz
pospolitej Obojga Narodów, miasta gubernialnego Ce
sarstwa Rosyjskiego, stolicę Litwy Środkowej, siedzibę
władz województwa wileńskiego Rzeczpospolitej, utrwa
lonego na płótnach zatytułowanych: Wilno (obraz Win
centego Dmochowskiego), Wilno (olej Józefa Peszka),
Panorama Wilna (praca Michała Elwiro Andriollego), Wi
dok ogólny Wilna (obraz Michała Elwiro Andriollego),
Widok Wilna z 1823 roku (płótno Walentego Wańkowi
cza), Widok Wilna (dzieło Alfreda Romera), Widok Wilna
wśród drzew (obraz Michała Rouby), 2) ideonimychrematonimy szczegółowe, wskazujące konkretne miej
sca, z których widoczna jest określona panorama Wilna
- miasta leżącego w Kotlinie Wileńskiej, nad ujściem Wi-
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lejki / Wilenki do Wilii, na otaczających ją, sięgających
dwustu metrów, wzgórzach morenowych: Panorama
Wilna od Sołtaniszek (obraz M. E. Andriollego z 1860 ro
ku), Widok Wilna spod Buffałowej Góry, Wilno - 1872.
Widok z Góry Bufałowej (dwa płótna Józefa Marszewskiego), Widok ogólny Wilna od strony Misjonarzy , Wi
dok Wilna z Góry Zam kowej (litografie z XX wieku).
Znaczącą kolekcję pinakonimów tworzą nazwy sy
gnujące dzieła upamiętniające wileńskie zamki i Pałac
Królewski. Tytuł Giedymin wznoszący zam ek wileński
(dzieło M. E. Andriollego z 1822) wyraźnie nawiązuje do
legendy zapisanej w kronice litewskiej, według której za
łożycielem Wilna i budowniczym wileńskiego zamku był
Giedymin (Gedy - minas, Gedyminas ^ ged- od gedauti
“tęsknić’ + -min - od mineti ‘wspominać’) - wielki książę
litewski nazywający siebie „królem Litwinów i wielu Rusi
nów”, który przybył tu z Trok (Trakai) na polowanie, zabił
ogromnego tura, a zmęczony zasnął w Dolinie Świnotoroga (Śventaragio slenis), leżącej na wprost dzisiejszej
Góry Zamkowej. Władca we śnie ujrzał wyjącego żelaz
nego wilka, który według interpretatora owego snu po
gańskiego wieszcza Lizdejski - protoplasty Radziwiłłów,
był zwiastunem przyszłego sławnego i niezwyciężonego
miasta zbudowanego wraz z zam kiem przez Giedymina.
W rzeczywistości w czasach Giedymina nad Wilią (Neris)
i z Wilenką (Vilnia) istniała już osada. Ówczesne źródła
wzmiankują też o trzech wileńskich zamkach: Górnym,
Dolnym i Krzywym. Zamek Górny, wzniesiony na Górze
Giedymina, był twierdzą, Zamek Dolny - rezydencją wiel
kiego księcia, Zamek Krzywy natomiast - drewniany - stał
najprawdopodobniej na obecnej Górze Trzykrzyskiej15.
Dzisiaj wiadomo, że murowany zamek przedstawiony
na obrazie M. E. Andriollego wzniósł dopiero Witold,
a Giedymin tylko drewniany (prawdopodobnie otoczony
kamiennym murem). Ale budowla ta spłonęła w 1419 ro
ku. Wiadomo też, że pierwsza wzmianka o wileńskim
zamku pochodzi z 2 października 1323 roku, gdy Gie
dymin podpisał umowę pokojową z Rygą i rycerzami
niemieckim. Tak więc charakteryzowany tu pinakonim i
wyróżnione nim dzieło potwierdzają nie historyczne fak
ty, ale romantyczną wizję malarza16.
Dwuczłonowy tytuł Zam ek wileński, nazywający pa
noramę Tadeusza Makowskiego z 1600 roku, wyróżnia
też ukazany na obrazie Zamek Górny, który, co potwier
dza ujęcie artysty, miał charakter obronny i właściwie ni
gdy nie był rezydencją władcy, gdyż funkcję tę pełnił pa
łac u podnóża góry. Baszty namalowane przez Makow
skiego zostały najprawdopodobniej przebudowane w XVI
wieku i dostosowane do ujętej także na płótnie bramy
palnej17. Obiekt ów, co sugeruje również artysta, był
pierwszym murowanym budynkiem doby jagiellońskiej18.
Rozszyfrowanie trzeciego wieloczłonowego pinakonimu, a dzięki temu właściwa interpretacja sygnowanego
przez niego dzieła, wiąże się z dotarciem do jeszcze
bardziej rozległych historyczno-architektonicznych fak
tów i informacji. Ideonim-chrematonim Widok renesan
sowego pałacu królewskiego na Zam ku Dolnym oraz
Zam ku Górnego 19, wyróżniający akwarelę z końca XVII

wieku, pracę autorstwa Franciszka Smuglewicza, który
od roku 1797 z polecenia księcia Adama Czartoryskiego
tworzył widoki Wilna, których część poświęcona frag
mentom pałacowych ruin stanowi najlepsze istniejące do
dziś materiały ukazujące architekturę obiektu20, ułatwia
bowiem odpowiednio przygotowanemu odbiorcy malar
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skiego dzieła i jego tytułu na bardziej kompetentne spoj
rzenie na artystyczną dokumentację trzech wileńskich
budowli.
Pierwszą z nich jest Pałac Wielkoksiążęcy / Pałac
Królewski wzniesiony na Zamku Dolnym najprawdopo
dobniej już za panowania Giedymina, jako właściwa re
zydencja litewskich książąt. O obiekcie tym wiadomo, że
Zygmunt Stary wydłużył jego wschodnie i wzniósł pół
nocne skrzydło. Zygmunt August natomiast, zanim zajął
się jego rozbudową, najpierw skupował położone na te
renie Zam ku Dolnego domy i grunty prywatnych właści
cieli. Na tak pozyskanym terenie wystawił urządzoną
z wielkim rozmachem, wspaniałą renesansową ‘właści
wą, charakterystyczną dla epoki renesansu; będącą
w stylu renesansu, reprezentującą ten styl’ rezydencję
wraz z ogrodem. Pałac stał się szybko ośrodkiem rene
sansowej kultury. Znajdowała się w nim bowiem bogata
biblioteka Zygmunta Augusta oraz jego wspaniałe kolek
cje obrazów, gobelinów, klejnotów. W owej wileńskiej re
zydencji król przyjmował liczne poselstwa, organizował
dyskusje naukowe, spotkania literackie i wykwintne
zabawy.
Pałac był również świadkiem wielkiej miłości Zygmun
ta Augusta i Barbary Radziwiłłówny21.
Drugą jest Zam ek Dolny , o którym wiadomo, że sta
nął w XV w. na górze, na miejscu pierwotnego przedhi
storycznego grodziska, a później drewnianego zamku
książąt litewskich. Był budowlą murowaną o trzech,
uwiecznionych też przez F. Smuglewicza, basztach. Je
go podstawowym budulcem były polne kamienie i cegła
układana w wątku gotyckim. Otaczał go kamienny mur,
w którym od południa i północnego wschodu znajdowały
się dwie baszty o podstawie kwadratowej, a od zachodu,
obszerniejsza od tamtych, baszta ośmiokątna. W swym
układzie warownia przypominała zamek w Chęcinach,
dobrze znany Jagielle i Witoldowi. Wileński Zam ek Dolny
stanowił mieszkanie władcy, siedzibę dworu i centrum
kulturalne.
Trzecim, wspomnianym już obiektem, jest pełniący
wyłącznie funkcje obronne Zam ek Górny.
W
prezentowaną
tu
onomastyczno-malarskohistoryczną kolekcję wpisują się także:
1) pinakonim Widok ujścia Wilenki od strony północ
no-wschodniej, wyróżniający akwarelę z końca XVIII
wieku autorstwa F. Smuglewicza, wsparty komentarzem:
Na Górze Zamkowej widać pozostałości dwukondy
gnacyjnego pałacu mieszkalnego z trzema komnatami
na dolnej i dużą salą kolumnową na górnej kondygnacji,
a z prawej strony kadru fragment głównego korpusu Sta
rego Arsenału. Podczas okupacji moskiewskiej w latach
1655-60 w pałacu stacjonowało wojsko, które splądrowa
ło go doszczętnie. W tym czasie w południowowschodnim narożniku pałacu miał miejsce wybuch, który
spowodował, że wszystkie kondygnacje w tej części
gmachu złożyły się jedna na drugą i wpadły do piwnicy.
Podczas wyzwalania miasta w roku 1660 i 1661 pałac
uległ znacznym uszkodzeniom i częściowo spłonął. Od
tąd, co uwydatnia akwarela Franciszka Smuglewicza,
pozostał ruiną zamieszkiwaną jeszcze w XVIII wieku
przez kilka rodzin22;
2) szczegółowe pod względem zawartych w nim tre
ści tytuły dwóch akwareli F. Smuglewicza namalowane
przez wileńskiego artystę w końcu XVIII wieku: Widok
północno-zachodniego narożnika pałacu królewskiego
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na Zam ku Dolnym oraz Widok pozostałości pałacu kró
lewskiego na Zam ku Dolnym od strony Placu Katedral
nego - nazwa i sygnowana przez nią praca opatrzone

Następna kolekcja wileńskich pinakonimów uwydat
nia religijny charakter wielokulturowego przecież Miasta
kościołów. W kolekcję tę wprowadzają nas dwie lingwi
refleksją:
styczne sygnatury motywowane urbanonimem / plateoW akwareli tej uwagę zwraca ozdobny portal główne
nimem - Ulica Ostrobramska i toponimem / urbonimem
go wejścia. Ponad pałacem widoczna jest nieistniejąca
Wilno. Ideonim-chrematonim Ulica Ostrobramska, Wilno
już dzisiaj południowa baszta Górnego Zamku23;
nazywa współczesną grafikę. Onim Ulica Ostrobramska
3)
tytuł litewskiej akwareli z 1894 roku - Wizja rekon w Wilnie wyróżnia obraz pędzla M. Zaleskiego z 1859
strukcji pałacu na Zam ku Dolnym oraz Zam ku Górnego ,
roku. Obie malarskie weduty i indywidualizujące je tytuły
pędzla Juozasa Kamarauskasa, potwierdzający współ
uwydatniają wyjątkowy charakter jednej z wileńskich ulic,
czesne fakty, według których:
która kończy się jedyną zachowaną bramą miejską zwa
Wyniki badań archeologicznych - odsłonięcie pozo
ną Miednicką lub Ostrą. Obie nazwy eksponują ulicę,
stałości murów i rozpoznanie całego planu pałacu, a tak
przy której usytuowane są trzy świątynie różnych wy
że analiza przekazów ikonograficznych i kronikarskich
znań: unicka Cerkiew Św. Trójcy i Klasztor Bazylianów,
oraz fragmenty odnalezionych detali kamiennych i cera
prawosławna Cerkiew Św. Ducha razem z klasztorem
micznych dały litewskim naukowcom mocną podstawę
oraz Kościół św. Teresy z Klasztorem Karmelitów Bo
do zastanowienia się nad możliwością odtworzenia Pa
sych i Kaplicą Ostrobramską. Ulica ta była / jest symbo
łacu Wielkoksiążęcego na Zamku Dolnym [...] 17 paź
lem wielowyznaniowego Wilna, a na wysokości fasady
dziernika 2000 roku parlament litewski uchwalił ustawę,
Św. Teresy staje się jakby kościołem pod otwartym nie
która zakłada, że Pałac Wielkoksiążęcy będzie odbudo
bem, który, zgodnie z wileńską tradycją, należało i nale
wany do 2009 roku - na 100-lecie pierwszej wzmianki
ży przemierzać bez nakrycia głowy2 .
historycznej o Litwie, i będzie służył jako centrum kultuDwa kolejne ostrobramskie pinakonimy motywowane
ralno-edukacyjne oraz reprezentacyjne, a także muarchitektonimem Ostra Brama: 1) Ostra Brama - tytuł
24
zeum .
nazywający współczesną grafikę Barbary DzięgielewPinakonimem nawiązującym do dziejów wileńskich
skiej oraz 2) Ostra Brama w nocy - tytuł sygnujący płót
warowni jest także tytuł grawiury i wykonanej na jej pod
no Antoniego Kamieńskiego z 1902 roku, zwracają uwa
stawie litografii - M ur obronny Wilna X V I - X V II w.,
gę na sakralny obiekt, stanowiący od dawna przedmiot
oznaczający dwa dzieła umieszczone w „Albumie wileń
artystyczno-malarskich inspiracji, sakralną budowlę,
skim” J. K. Wilczyńskiego. Wnikliwe architektoniczno0 której wiadomo, że jest to: a) brama miejska w połu
historyczne studia sprowokowane owym ideonimem
dniowej części Wilna, jedna z dziewięciu bram dawnych
i sygnowanym przez niego malarskimi dziełami pozwoliły
wileńskich fortyfikacji miejskich. To trójkondygnacyjna
na ustalenie trzech uzupełniających się teorii dotyczą
konstrukcja z początku XVI wieku, zwieńczona rozbudo
cych powstania tego obiektu - głównego motywu obu
waną attyką i ozdobiona ornamentem okuciowym
malarskich prac.
z przedstawieniem Pogoni. We wnęce od strony miasta
Według pierwszej z nich to właśnie wielki książę li
znajduje się Kaplica Ostrobramska, w której w 1672 roku
tewski i król Polski - Aleksander Jagiellończyk, panujący
umieszczono słynący z cudów obraz Matki Boskiej
w latach 1492-1506, w obliczu zagrożenia napaściami
Ostrobramskiej otoczony kultem w Polsce, na Litwie
Tatarów nakazał wilnianom otoczenie miasta murem.
1Białorusi29; b) jeden z symboli Wilna - brama postawio
Budowa kompletnych murów obronnych została zakoń
na na drodze do Miednik (Medininkai), Oszmiany i Miń
czona w 1522 roku za panowania Zygmunta Starego. Do
ska, zwana początkowo Miednicką (Medininką). Jedna
połowy swej wysokości kamienne, od połowy murowane,
z pierwszych pięciu bram wileńskich, wzniesionych wraz
wyróżniały się 3 kilometrami długości, 12 metrami wyso
z murami w latach 1503-1522. W źródłach historycznych
kości, 2-3 metrami grubości. Mury te zaczynały się na
notowana od 1514 roku. Jej litewska nazwa Auśros varwprost Zamku Dolnego, dalej biegły wzdłuż linii dawnych
tai , czyli Brama Zaranna , pochodzi zapewne od epitetu
ulic Ludwisarskiej, Zawalnej, Cerkiewnej, Bakszta, sięga
ostra , nadanego bramie z powodu jej położenia na połu
ły Wilenki, której strome brzegi chroniły Wilno od
dniowym krańcu miasta, zwanym Ostrym. W miarę nara
wschodniej strony. W murach umieszczono, utrwalone
stania kultu Najświętszej Marii Panny bramę (z wizerun
także na grawiurze i litografii bramy - najpierw pięć,
kiem Madonny) zaczęto kojarzyć z wschodem słońca.
Brama stanęła na planie kwadratu, a grubości jej gotyc
później dziewięć oraz kilka baszt. Najpotężniejszą bra
kiego muru (z wyjątkiem renesansowego wierzchołka
mą, przypominającą średniowieczną twierdzę była
Subocz (Subaciaus), najsłynniejszą zaś Miednicka lub
i attyki) sięga 2-2,6 metra. Arkadę wjazdową pokrywa cy
lindryczne sklepienie. W arkadzie bramy zachowały się
Ostra (Medininką, Auśros)25.
Według drugiej teorii murowana zabudowa Zamku
ślady po ciężkiej żelaznej bramie. Po południowej stronie
Dolnego kształtowała się już od XIII wieku. Całe jego te
obiektu widoczne są otwory strzelnicze, między którymi
rytorium otaczał mur obronny osiągający wysokość 9-10
znajduje się nisza z freskiem, a wyżej gzyms z rzeźbioną
metrów, od 1,7 -3,1 metra szerokości i jeden kilometr
główką patrona kupców i złodziei - Hermesa / Merkure
długości. W obręb muru prowadziły cztery bramy, z któ
go. Jeszcze wyżej biegnie renesansowa attyka z moty
rych najbardziej reprezentatywne były Brama Grodzka
wami architektonicznymi oraz reliefem dwóch gryfów,
(Zamkowa) oraz Brama Zachodnia26.
trzymających herb Litwy - Pogoń30.
Według trzeciej z nich za czasów księcia Witolda
Następne ostrobramskie ideonimy-chrematonimy:
w pierwszej ćwierci XV wieku albo i niedługo później
Kaplica w Ostrej Bramie - tytuł litografii z II połowy XIX
zbudowano pierścień murów wokół Zamku Dolnego, wy
wieku oraz Wnętrze Kaplicy Ostrobramskiej - tytuł
posażony w szereg baszt27.
współczesnej grafiki, koncentrują uwagę odbiorców sy
gnowanych przez nie dzieł na: 1) wnętrzu namalowane
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go i nazwanego obiektu - kaplicy połączonej piętrową
galerią arkadową z barokowym Kościołem św. Teresy,
należącym niegdyś do karmelitów bosych, którzy spra
wowali opiekę nad cudownym wizerunkiem otoczonym
ogromną ilością srebrnych wotów wypełniających jej
przestrzeń oraz 2) obrazie, o którym wiadomo, że:
a) namalowany około 1625 roku, umieszczony został na
antepedium z 1799 roku; b) powstanie obrazu Najświęt
szej Marii Panny, zwanej Wileńską Madonną datuje się
na pierwszą ćwierć XVII wieku. Jest on wykonany w stylu
renesansowym. Maria przedstawiona jest bez Dzieciątka
z głową pochyloną na prawo, skrzyżowanymi na pier
siach dłońmi, na wpół przymkniętymi powiekami. Jej syl
wetka pełna jest wdzięku i delikatności. Obraz namalo
wany techniką temperową na dębowym drewnie, później
przemalowany farbami olejnymi, od połowy XVII wieku
uznany za cudowny. W pierwszej ćwierci XVIII wieku wi
leński cech złotników podarował Bezdzietnej Madonnie
wspaniałą szatę wykonaną z pozłacanego srebra - su
kienkę cyzelowaną i repusowaną w róże, tulipany, nar
cyzy i goździki. Dół wizerunku utrwalonego na dwóch
przywołanych obrazach wieńczy srebrny półksiężyc31.
Sakralny charakter Wilna liczącego ponad pięćdzie
siąt kościołów i dlatego określanego, wspomnianym już
symboliczno-metaforycznym mianem Miastem kościołów
lub Flotyllą kościołów, potwierdzają również malarskie
pinakonimy i wspierające je uwagi uwydatniające wyjąt
kowość owych religijnych obiektów. Przekonują o tym:
1) Kościoły wileńskie - tytuł oleju Ferdynanda Ruszczyca
z 1899 roku; 2) Kościół Misjonarzy w Wilnie - tytuł płótna
F. Ruszczyca z 1904 roku, ukazującego jedną z najsub
telniejszych i najbardziej eleganckich późnobarokowych
świątyń w Wilnie, budowlę wyróżniającą się: a) wysmu
kłymi, proporcjonalnymi wieżami o ostrych kątach, ozdo
bionych dekoracyjnymi wazami, kratami i ażurowymi
krzyżami oraz b) falistymi formami przedniego i tylnego
frontonu; 3) Wilno, Kościół św. Anny - tytuł rysunku za
mieszczonego w „Przyjacielu Ludu” z 1834 roku, wyróż
niającego późnogotycki, pochodzący z połowy XVI wieku
kościół należący do najpiękniejszych zabytków Wilna,
reprezentujący gotyk wileński, którego „widoki chętnie
ujmowali XIX-wieczni ilustratorzy”32; 4) Kościół św. Tere
sy na Rybakach w Wilnie - tytuł XIX-wiecznej grafiki Jó
zefa Reszka, na której, w głębi, za Wilią artysta uwiecznił
także Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu oraz Pałac
Głuszków; 5) Kapliczka koło Kościoła św. Rafała w Śnipiszce - tytuł grafiki Józefa Chrupkiego i Emilii Finden,
na której artyści uwydatnili nie tylko dwa wileńskie obiek
ty sakralne, ale także zwyczaj modlenia się przed wileń
ską kapliczką; 6) Zakrystia kościoła Bernardynów - tytuł
oleju Ludwiki Bazłukiewiczówny, uczennicy Szkoły Ry
sunkowej Iwana Trutniewa, obrazu na którym autorce
udało się uwiecznić nie tylko jedną z największych wileń
skich sakralnych budowli gotyckich, której w XVII-XVIII
wieku nadano cechy stylu renesansu i baroku, ale także
jej unikatowe wnętrze bogate w sklepienia kryształowe i
siatkowe zachowane do dziś w zakrystii świątyni; 7) Ora
torium wileńskie - symboliczno-metaforyczny tytuł poże
gnalnego obrazu Ludomira Śledzińskiego / Sledzińskiego namalowanego przez wileńskiego malarza i profesora
w 1945 roku przed opuszczeniem przez niego Wilna,
dzieła oddającego bicie dzwonów umieszczonych na
wieżach wileńskich kościołów.
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W wileńskich pinakonimach reprezentujących specy
ficzne lingwistyczno-malarsko- historyczne znaki, utrwa
lona została także wieloetniczność, wielowyznaniowość,
a tym samym wielokulturowość Wilna - Miasta dialogu
i Miasta pogranicza. Owego wileńskiego współistnienia
dowodzi tytuł Nabożeństwo w wileńskim m eczecie tatar
skim, wyróżniający obraz F. Smuglewicza namalowany
w latach 1785-1786, potwierdzający dwa fakty, że: 1) na
Łukiszkach, przedmieściu Wilna, książę Witold osiedlił
tatarskich jeńców i nadał im przywileje33, 2) w pobliżu wi
leńskiego Mostu Zwierzynieckiego stał drewniany m e
czet ‘świątynia muzułmańska’ przy którym znajdowały
się mogiły wyznawców islamu.
O
zasadności użycia symboliczno-metaforycznych
nazw Wilna określanego jako Jerozolima Północy i Jero
zolima Litewska przekonują pinakonimy i sygnowane
przez nie prace malarskie, dokumentujące to, że:
1) prawdopodobnie już w czasach panowania Witolda,
a może Giedymina, w Wilnie pojawiła się pierwsza gmina
żydowska, później nieodłączna i barwna część wileńskiej
społeczności34; 2) „Przez stulecia Polacy dzielili Wilno
z Żydami, w niektórych okresach stanowiąc niemal rów
ne liczebnie wspólnoty”35. Dowodzą tego między innymi:
1) tytuł Ulica Szklana w Wilnie, wyróżniający obraz Sta
nisława Fleury z 1910 roku, potwierdzający ustalenia
o: a) średniowiecznej dzielnicy Żydów wileńskich, znaj
dującej się na zachód od ulicy Wielkiej i sięgającej ulic
Dominikańskiej oraz Niemieckiej. Dzielnica ta z czasem
rozrosła się i przekroczyła ulicę Niemiecką, w stronę Zawalnej. W dzielnicy tej znajdowała się właśnie ulica
Szklana , b) terenie na zachód od ratusza zamieszkiwa
nym przez wileńskich Żydów, rozpostartym w kwadracie
ulic Wielkiej, Niemieckiej i Dominikańskiej, obszarze, na
który składały się ulice Szklana, Żydowska (Źydą gatve),
Gaona (Gaono gatve), Juliana Klaczki, Zaułek Szwarcowy (Śvarco gatve), Jatkowa (Mesinią gatve), c) centrum
wileńskiej dzielnicy żydowskiej istniejącym u zbiegu ulic
Żydowskiej i Szklanej36; 2) piniakonim Wielka Synagoga
Wileńska, sygnujący płótno F. Smuglewicza, namalowa
ne w latach 1785-1786, utrwalający fakt, że przy ulicy
Żydowskiej (Źydą) stała, nieistniejąca już dziś, Wielka
Synagoga , która mogła pomieścić 3-5 tysięcy modlących
się osób, i że przechowywano w niej osiemnaście zwo
jów Tory; 3) ideonim-chrematonim Handlarze żydowscy
w okolicach Wilna opatrujący sztych zawarty w „Albumie
wileńskim” J. K. Wilczyńskiego przypominający, że ci
drobni żydowscy kupcy, przemieszczający się z miasta
do miasta, z targu na targ, aktywizowali lokalne, również
wileńskie życie gospodarcze. „Przedstawiciele tej spo
łeczności, handlarzy, rzemieślników czy karczmarzy,
można było spotkać w każdym niemal zakątku Wielkiego
Księstwa”37; 4) wieloczłonowy, złożony, motywowany
dwuczłonowym i wieloczłonowym antroponimem oraz
datami pinakonim Gaon Wileński - Elijahu Ben Szlomo
Zalman (1720-1797) będący tytułem portretu jednego
z największych wileńskich autorytetów żydowskiego ży
cia duchowego, którego ortodoksyjne poglądy zdobyły
na Litwie większe uznanie niż inna mistyczna tradycja
judaizmu - chasydyzm; 5) pinakonim Sąd rabinów
w Wilnie , sygnujący obraz Franciszka Kostrzewskiego
z 1875 roku, podobnie jak nazywane przez niego dzieło,
potwierdzający refleksję, że egzotyzm innych, spotyka
nych w Wilnie kultur intrygował i przyciągał uwagę także
wrażliwych na tę odmienność kulturową malarzy.
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W historię Miasta siedmiu wzgórz wpisały się także
jednej z najstarszych a zarazem najbardziej imponują
różne tragiczne wydarzenia. Należały do nich pożary
cych pod względem artystycznym sal współtworzących
systematycznie nękające Gród Giedymina, upamiętnione
Bibliotekę Uniwersytetu Wileńskiego. Jest nią Sala Smuna grawiurze z II połowy XVIII wieku i w wyróżniającym
glewicza powstała w I połowie XVII wieku, usytuowana
ją tytule P ożar Wilna, nie pozwalającym zapomnieć, że:
we wschodniej części Dziedzińca Bibliotecznego, na par
1) Podczas konfliktu Jagiełły i Witolda połączone wojska
terze. Początkowo, w czasach akademii, znajdował się
Witolda i wspierających go Krzyżaków kilkakrotnie ata
tu refektarz. Później salę tę przeznaczono na publiczne
kowały miasto. W najważniejszym z najazdów, w 1390
odczyty oraz bibliotekę. Jej znaczącym elementem deko
roku, uczestniczył Henry Bolinbroke, późniejszy król An
racyjnym była i nadal jest barokowa kompozycja wielofiglii Henryk VI. Jak wynika z jego relacji Wilno było wów
gurowa „Najświętsza Maria Panna, patronka jezuitów”
czas drewniane i pozbawione murów obronnych, zamek
z XVII wieku umieszczona pośrodku sklepienia. W latach
zaś był kamienny. Napastnicy spalili prawie cały gród
1802-1804 klasycystycznymi ornamentami i popiersiami
wraz z Zamkiem Krzywym. Nie zdobyli natomiast Zamku
przedstawiającymi uczonych mężów oraz artystów sta
Górnego; 2) Ze względu na nękające stolicę pożary, któ
rożytnej Grecji (Heraklita, Arystotelesa, Eurypidesa, Diore objęły również zamek i katedrę, Zygmunt Stary zadbał
genesa, Homera, Platona, A rchim edesa.) udekorował
0 urządzenie w Wilnie wodociągu; 3) Czasy po Stefanie
ją Franciszek Smuglewicz. Wtedy właśnie sala, wyróż
Batorym cechowały powolny upadek Wilna. Miasto nęka
niona później antroponimem - nazwiskiem sławnego wi
ły pożary - 1 lipca 1610 roku spłonął zamek, katedra,
leńskiego malarza, stała się później aulą uniwersytec
17
kościołów katolickich i 3 ewangelickie, uniwersytetką41. Druga z nich przypomina, że po zamknięciu Uni
1prawie 5 tysięcy domów; 4) W sierpniu 1666 roku, pod
wersytetu Wileńskiego w Sali Smuglewicza w 1856 roku
czas okupacji wo^jsk moskiewskich, Wilno płonęło przez
znany archeolog, patriota - hrabia Eustachy Tyszkiewicz
siedemnaście d n i8.
założył Muzeum Starożytności, w którym:
Tragiczne losy Wilna splotły się z tragicznymi losami
Złożono zabytki, które były własnością hrabiego
Napoleona Bonaparte i jego armii. Zakończona niepo
Tyszkiewicza, jak również zbiory monet i medali przeszło
2000 sztuk (w liczbie tej znaczna część pozostałości
wodzeniem 1812 roku zimowa wyprawa cesarza Francji
zbiorów uniwersyteckich oraz daru Michała hr. Tyszkie
przeciwko Rosji utrwalona została nie tylko w „Wojnie
i pokoju” Lwa Tołstoja oraz „Pustelni parmeńskiej”
wicza; przeszło 1000 egzemplarzy sztychów, rycin, blach
Stendhala. Druzgocąca klęska Napoleońskiego wojska miedzianych rytowanych, drzeworytów itd.; zbiór znacz
Wielkiej Armii, rzesze rannych, wygłodniałych, zamarz
ny dyplomów, rękopisów i autografów; bibliotekę złożoną
niętych żołnierzy francuskich koczujących wręcz i kona
z 3000 tomów, przeważnie dzieł starożytnych i histo
jących na wileńskich placach i ulicach utrwalone zostały
rycznych, ofiarowanych przez hrabiego Tyszkiewicza
i 7000 tomów z bibliotek klasztorów zamkniętych; w koń
w cyklu ilustracji oraz na obrazach i wyróżniających je
pinakonimach: Napoleon w Wilnie - tytuł obrazu / litogra
cu oddział pamiątkowy i osobliwości. W przyległych
fii L. Thomasa, Odwrót resztek Wielkiej Armii przez Wil
dwóch salach na dole mieściła się biblioteka; w trzech
no - tytuł rysunku Jana Damela, Cofająca się armia na
salach górnych: gabinet ornitologiczn4/, zoologiczny, mi
poleońska na placu Ratuszowym w 1 8 1 2 roku - tytuł ry
neralogiczny oraz zbiory etnologiczne 2.
ciny umieszczonej w „Albumie Wileńskim” J. K. Wilczyń
Trzecia - dokumentuje lata funkcjonowania Tyszkieskiego, Francuscy chorzy ratowani w Wilnie przez siostry
wiczowskiej jednostki muzealnej.
miłosierdzia - tytuł litografii Michała Przybylskiego,
Pinakonim Ogród botaniczny w Wilnie, sygnujący ob
a także w werbalnych komentarzach opatrujących te ma
raz Wincentego Dmochowskiego, przypomina natomiast,
larskie dokumenty:
że w 1799 roku we wschodniej części Zamku Dolnego,
1) Przegrana przez Napoleona kampania rosyjska
tuż przy Górze Giedymina, na tak zwanych Sorokiszzdecydowała o jego późniejszych losach. Stanowiła ona
kach, czyli zboczach Góry Zamkowej, profesor Stanisław
Bonifacy Jundziłł założył uniwersytecki ogród botaniczny
nie tylko doświadczenie militarne, ale także kulturowe pierwszy raz na taką skalę zachód Europy zetknął się
uważany za jedną z najliczniejszych w Europie kolekcji
z mieszkańcami jej wschodnich kresów. Klęska Francu
roślin, gdyż z bardzo skromnej liczby uprawianych tam
zów wynikała w dużej mierze właśnie z nieświadomości
dotychczas 400 gatunków przez lata cierpliwej i żmudnej
różnic cywilizacyjnych i kulturowych, choć niejednokrot
pracy, wybitny botanik doszedł do blisko 6500, a wszyst
nie dawali przykłady poświęcenia i bohaterstwa. Odwrót
ko po to, aby gatunki, które albo nadzwyczajną okazało
małego cesarza i jego armii spod Moskwy obrósł ikono
ścią, niepospolitym kształtem, przyjemną mieszaniną
graficzną legendą39;
farb w kwiecie każdego na się ściągają oko, albo waż
2) Ilustracje przedstawiają kolejno scenę pobytu Na
nym jakim użyciem w kunsztach i praktycznych umiejęt
poleona w Wilnie, pozostałości oddziałów Wielkiej Armii,
nościach do pomnożenia wygód i przyjemności bytu na
które dotarły do tego miasta, oraz udzielające im tam
szego znakomicie dopomagają, albo na koniec, które
pomocy siostry miłosierdzia40.
rzadkimi w przyrodzeniu organizacji swej fenomenami
Pinakonimy i nazywane przez nie obrazy upamiętniły
zastanawiają umysł rozumnego i chciwego badania
również znaczące wileńskie wydarzenia kulturalne i nau
przyczyn człowieka43.
kowe. W ideonimach-chrematonimach: Ekspozycja M u
Niewielka, choć reprezentatywna, grupa czterdziestu
zeum Starożytności w uniwersyteckiej Sali Smuglewicza
trzech pinakonimów omówionych w niniejszym szkicu
w latach 1857-1865 - tytule ryciny zamieszczonej w „Al
(ich zbiór jest bowiem znacznie bardziej liczny), pozwoli
bumie wileńskim” J. K. Wilczyńskiego oraz Wnętrze M u
ła mi na częściową zaledwie rekonstrukcję lingwistycznozeum Starożytności w Wilnie - tytule sztychu Ksawerego
ikonograficzno- historycznych wedut - dawnych wize
Pilattiego z 1866 roku, utrwalone zostały trzy istotne kulrunków Wilna, wizerunków ustalonych dzięki uwzględ
turalno-naukowe informacje. Pierwsza z nich dotyczy
nieniu i uwydatnieniu korelacji nazwa ^ obraz ^ fakt hi
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storyczny , zależności mieszczącej się w nurcie języko
znawstwa erudycyjnego i humanistyki zintegrowanej.
Owa onomastyczna grupa stanowi bowiem kolekcję in
terdyscyplinarnych egzemplów ilustrujących i potwier
dzających tezę, że tytuł / pinakonim / ideonimchrematonim nie tylko nazywa tekst ikoniczny / tekst iko
nograficzny / tekst kultury, jakim niewątpliwie jest dzieło
malarskie, ale przekazuje o nim i utrwalonym na nim te
macie mniej lub bardziej wyczerpującą informację. Po
nadto, ze względu na swoją eksponowaną pozycję uwy
datnioną w albumach malarskich, opracowaniach z za
kresu historii sztuki, katalogach malarskich oraz muzeal
nych ekspozycjach ikonograficznych reprezentuje on
dzieło malarskie w bezpośrednim kontakcie z jego od
biorcą - widzem i równocześnie czytelnikiem44.
Różnorodność przywołanych powyżej pinakonimów
pozwala też ustalić trzy podstawowe funkcje tytułów
utworów malarskich:
1) funkcję identyfikacyjno-indywidualizującą, dzięki
której pinakonim nazywa obraz, jednostkuje go i wyróż
nia spośród innych. W zależności od zawartości informa
cyjnej występuje on w funkcji czysto nazewniczej, peł
niąc funkcję nazwy własnej, bądź funkcję deskrypcji jed
nostkowej;
2) funkcję charakteryzująco-informacyjna - wpływają
cą na relację obraz ^ pinakonim. To ona sprawia, że pinakonim jest jednym z istotnych elementów w zależności
ikonograficzne dzieło i jego tytuł / ikonograficzny komu
nikat / podwójny tekst kultury ^ jego odbiorca. Dzięki

niej, poprzez określony pinakonim, przekazywana jest
odbiorcy wstępna informacja o malarskim dziele;
3) funkcję pragmatyczną - wynikającą z relacji malarz
^ odbiorca. Odpowiednio skomponowany pinakonim ma
za zadanie zachęcić odbiorcę do poszukania, często in
terdyscyplinarnych, informacji na temat obejrzanego /
oglądanego obrazu. Dzięki tej funkcji zarówno dzieło ma
larskie, jak i sygnujący je tytuł, musi/powinien oddziały
wać emocjonalnie na potencjalnego odbiorcę45.
Wymienione powyżej funkcje wileńskich pinakonimów
(i pinakonimów w ogóle) mogą występować równolegle,
obok siebie. Zdarza się też tak, że jedna z nich dominu
je. Realizacja każdej z wymienionych funkcji wymaga
odpowiednio skonstruowanego pinakonimu, w którym
uwzględniona została relacja obraz ^ pinakonim ^ od
biorca dzieła malarskiego i jego tytułu.

Struktura zaprezentowanych pinakonimów - odmien
nych tekstów kultury wyrażonych środkami językowymi
jest bardzo różnorodna. Występują wśród nich:
a) odtoponimiczny / odurbonimiczny (motywowany
toponimem / urbonimem) tytuł jednowyrazowy: Wilno;
b) mniej rozbudowane tytuły wielowyrazowe: Kościoły
wileńskie, Oratorium Wileńskie, Ostra Brama, Panorama
Wilna, Pożar Wilna, Widok Wilna, Zam ek wileński, Gie
dymin wznoszący zam ek wileński, Kaplica w Ostrej Bra
mie, Kościół Misjonarzy w Wilnie, M ur obronny Wilna
X V I-X V II w., Napoleon w Wilnie, Ogród botaniczny w
Wilnie, Ostra Brama w nocy, Panorama Wilna od Sołtaniszek , Ulica Ostrobramska, Wilno , Ulica Ostrobramska
w Wilnie , Ulica Szklana w Wilnie , Wielka Synagoga Wi
leńska, Widok ogólny Wilna, Widok Wilna z 1823 roku,
Widok Wilna wśród drzew , Widok Wilna z Góry Zam ko
wej ; Wilno, Kościół św. Anny , Wnętrze Kaplicy Ostrob
ramskiej , Wnętrze Muzeum Starożytności, Zakrystia ko
ścioła Bernardynów ;
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c)
bardziej rozbudowane tytuły wielowyrazowe, będą
ce wieloelementowymi konstrukcjami- wypowiedziami:
Handlarze żydowscy w okolicach Wilna, Gaon Wileński Elijahu Ben Szlomo Zalman (1720-1797), Kapliczka koło
Kościoła św. Rafała na Śnipiszce, Kościół św. Teresy na
Rybakach w Wilnie , Nabożeństwo w wileńskim meczecie
tatarskim, Francuscy chorzy ratowani w Wilnie przez sio
stry miłosierdzia , Odwrót resztek Wielkiej Armii przez
Wilno , Widok ogólny Wilna od strony Misjonarzy , Widok
Wilna spod Buffałowej Góra, Wilno - 1872. Widok z Góry
Bufałowej, Widok ujścia Wilenki od strony północnowschodniej, Wizja rekonstrukcji pałacu na Zam ku Dol
nym oraz Zam ku Górnego , Widok renesansowego pała
cu królewskiego na Zam ku Dolnym oraz Zam ku Górne
go , Widok pozostałości pałacu królewskiego na Zamku
Dolnym od strony Placu Katedralnego , Widok północnozachodniego narożnika pałacu królewskiego na Zamku
Dolnym , Ekspozycja M uzeum Starożytności w uniwersy
teckiej Sali Smuglewicza w latach 1857-1865.

Interdyscyplinarne studia poświęcone przedstawio
nym tu specyficznym onimom-ideonimom-chrematonimom, będącym swoistymi kulturowymi / ikonograficznymi
komunikatami, uwzględnienie wiedzy na temat ich funkcji
i struktury, pozwalają mi na wysunięcie czterech wnio
sków, które przekonują, że warto badać dziedzictwo Flo
rencji Północy z perspektywy językoznawstwa erudycyj
nego, onomastyki, ikonografii i historii, gdyż:
1. Pinakonimy o bardziej prostych strukturach wyróż
niają się zawężoną funkcją informacyjno-charakteryzującą. Dominująca jest w nich jedynie funkcja identyfi
kacyjna. Z moich doświadczeń wynika jednak, że wyma
gają one staranniejszej kwerendy w uwydatnianiu relacji
nazwa ^ obraz ^ fakt historyczny, kwerendy niezbęd
nej podczas interpretacji wileńskich faktów ikonograficz
nych. Sam pinakonim Wilno bez właściwej analizy faktów
historycznych, geograficznych, kulturowych oddanych
w treści dzieła malarskiego może bowiem zostać odczy
tany przez mniej zorientowanego i wyrobionego erudycyjnie oraz artystycznie odbiorcę tylko / zaledwie jako
jeszcze jedna nazwa kolejnego europejskiego miasta.
2. Pinakonimy bardziej i najbardziej rozbudowane
strukturalnie cechuje funkcja charakteryzująco-informacyjna. Dają one bardziej wyczerpujące i bardziej precy
zyjne informacje o treści uwiecznionej na obrazie. Wy
magają jednak szczegółowej interpretacji współtworzą
cych je poszczególnych elementów, która pozwala na
pełniejsze odczytanie malarskiego wizualno-werbalnego
komunikatu.
3. Każdy wileński pinakonim (i nie tylko wileński) pełni
niewątpliwie funkcję pragmatyczną - inspiruje on bo
wiem, zachęca, prowokuje, intryguje wrażliwego odbior
cę określonego dzieła do głębszych penetracji i interdy
scyplinarnych, erudycyjnych studiów, ułatwiających mu
poprawne odczytanie wyjątkowego komunikatu kultury tekstu kultury - tekstu ikonograficznego / tekstu ikonicznego, jakimi niewątpliwie jest dzieło malarskie, łączące
w sobie obraz i słowo - dwa integralne elementy, których
zsynchronizowanie i korelacja pozwalają jednak na per
cepcję otaczającego nas świata.
4)
Każdy mniej lub bardziej rozbudowany wileński pi
nakonim jest wreszcie, poprzez pełnione przez siebie
funkcje, swoistym lingwistyczno-wizualnym „stymulato
rem”, wywołującym / pobudzającym określone reakcje
poznawczo-emocjonalne swojego odbiorcy, a poprzez
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zawarte w sobie znaczenie / znaczenia asocjacyjnoskojarzeniowe, podobnie jak wyróżniane przez siebie
malarskie dzieło, dokumentuje on postaci, miejsca, wy
darzenia związane z dziejami Wilna i historią Wielkiego
Księstwa Litewskiego.
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Językowe / werbalne weduty - termin wprowadzony do ję 
zykoznawstwa w 2004 roku przez autorkę szkicu na okre
ślenie językowego „obrazu” / „rysunku” przedstawiającego
w idok miasta lub jego fragm ent <wł. veduta ‘w idok’> K. W ęgorowska, Językowe świadectwa kultury i obyczajo
wości Kresów Północno-W schodnich, Zielona Góra 2004,
s. 181.
P. Kopszak, Jan Stanisławski [1860-1907], Warszawa
2007, s. 40.
Tamże.
A. Grzymała-Siedlecki, N iepospolici ludzie w dniu swoim
powszednim , Kraków 1974, s. 172.
Oprócz toponimu/urbonim u W ilno autorka szkicu posługuje
się symboliczno-metaforycznymi nazwami stolicy Litwy Patrz K. W ęgorowska, Sym boliczno-m etaforyczne nazwy
Wilna, [w:] Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo,
kulturowo i społecznie, cz. 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz
2008, s. 309-324.
Piniakonim - termin stosowany przez autorkę rozważań od
2004 roku jako onomastyczne określenie nazwy własnej
(tytułu) dzieła malarskiego. - Patrz: K. W ęgorowska, Języ
kowe świadectwa..., s. 121.
T. Kostkiewiczowa, Tytuł, [w:] Słownik terminów literackich,
red. J. Sławiński, W rocław-W arszawa- Kraków-GdańskŁódź 1988, s. 547-548.
Patrz: palim psest [w:] K. W ęgorowska, Językowe świadec
twa ... , s. 20 oraz Miasto palim psest [w:] Tejże, Symboliczno-m etaforyczne..., s. 310-311.
Patrz: K. W ęgorowska, Językoznawstwo erudycyjne w uni
wersyteckiej edukacji polonistycznej, [w:] Edukacja literacka
wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, red. M. Sini
ca, L. Jazownik, Zielona Góra 2008, s. 45-58; por. Tejże,
Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, W arszawaZielona Góra 2012.
Patrz: A. Grodecka, Wiedza o sztuce w kształceniu przy
szłych polonistów, „Edukacja Humanistyczna”, t. 5, red.
L. Jazownik, M. Sinica, Zielona Góra 2007, s. 155-172.
Por. M. Porębski, A rtyści i sacrum, [w:] Sacrum w sztuce,
red. N. Cieślikowska, Kraków 1989, s. 129.
Patrz: N. Smużniak, Malarz i je g o dzieło w perspektywie filozoficzno-antropologicznej (Anzelm Kiefer, Francis Bacon,
A ntoni Tapis), [w:] M iędzy słowem a obrazem, red.
K. Smużniak, Zielona Góra 2007, s. 405-422.
Patrz: Encyklopedia Kresów, Kraków 2004, s. 16.
Piniakonimy zaprezentowane w niniejszej publikacji zostały
wyekscerpowane z następujących albumów i publikacji:
J. K. W ilczyński, Album wileńskie, W arszawa 1988; S. Kozakowska, Malarze Młodej Polski, Kraków 1995; W. Okoń,
Kresy w malarstwie, W rocław 2006; J. Jam ski, Wilno, Kra
ków 2004; Encyklopedia Kresów...; Malarska kolekcja: Lu
dzie. Czasy. Dzieła, t. 1-51, W arszawa 2006-2007; R. Mar
cinek, Kresy Wschodnie, Kraków 2004.
K. Węgorowska, Dzieje i kultura Wielkiego Księstwa Litew
skiego zachowane w onomastyce m iędzywojennego Wilna,
„Acta Baltico - Slavica” 31, W arszawa 2007, s. 316; Tejże,
Symboliczno-metaforyczne...; T. Venclova, Wilno 2005,
s. 13-15; Z. Szczepanek, Zam ki na Kresach w malarstwie i
rysunku, Peplin 2008, s. 72-75.
Por. E. W ojciechowska, L. Włochyński, Intra muros castri
Vilensis - rzecz o sercu miasta, „Renowacje i Zabytki” nr 2
(14), Kraków 2005, s. 34-35; Pinakonim ów pozwala uargum entować sym boliczno-metaforyczne nazwy W ilna okre
ślanego mianami G ród Giedymina i Miasto Giedym ina Patrz
K.
W ęgorowska,
Symboliczno-metaforyczne...,
s. 320-321.
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Por. Tamże oraz S. Lorentz, Albym wileńskie, Warszawa
1986, s. 34.
J. Wesołowski, Wilno - m iędzy prowincją i awangardą.
Szkic rozwoju miasta, „Renowacje i Zabytki”..., s. 14.
W niniejszym opracowaniu zachowane zostały grafia, orto
grafia i interpunkcja występująca w tytułach interpretowa
nych dzieł malarskich.
Por. E. Wojciechowska, L. W łochyński, Intra muros..., s. 54.
Tamże, s. 52-53.
E. Wojciechowska, L. W łochyński, Intra muros..., s. 54.
Tamże, s. 58.
Tamże, s. 57.
T. Venclova, Wilno, s. 19; Por. L. Bednarczuk, Językowy
obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Millennium Lithuaniae M IX - MMIX, Kraków 2010, s. 113-119.
E. Wojciechowska, L. W łochyński, Intra muros..., s. 39.
J. Wesołowski, Wilno - między..., s. 14.
T. Venclova, Wilno, s. 146.
Encyklopedia Kresów, s. 329.
T. Venclova, Wilno, s. 151-153; Por. K. W ęgorowska, Ka
mienie i k le jn o ty ., s. 326-328; Tejże, Językowo-kulturowosymboliczna ikona Madonny z O strej Bramy, [w:] Językowe
i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Księga jubileuszow a na 1000-lecie Litwy, red. J. Mędelska,
Z. Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz 2010, s. 288-304.
Patrz: Encyklopedia Kresów, s. 329; T. Venclova, Wilno,
s. 151-153.
J. Kolbuszewski, Kresy, W rocław 1995, s. 92.
T. Venclova, Wilno, s. 17.
Tamże.
A. Dylewski, Wilno po polsku, W arszawa 2007, s. 223.
Por. T. Venclova, Wilno, s. 155; A. Dylewski, Wilno...,
s. 223.
Tamże.
A. Dylewski, Wilno..., s. 223.
Por. T. Venclova, Wilno, s. 15, 22, 33.
M. Cieński, Fredro, W rocław 2003, s. 26.
Tamże, s. 27.
T. Venclova, Wilno, s. 47.
A. H. Kirkor, Przewodnik historyczny po Wilnie, Wilno,
1880, s. 58-59; Patrz też K. W ęgorowska, Językowe wize
runki artefaktów eksponowanych w Muzeum Starożytności
hrabiego Eustachego Tyszkiewicza, [w:] Literatury i ję z y k i
wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, red. A. Ksenicz, M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, s. 185-200.
S. B. Jundziłł, Pamiętnik życia mojego, Kraków 1905, s. 7
8; Por. D. Szagun, Nauka wyrazów w Początkach botaniki
Stanisława Jundziłła, [w:] Studia Kresowe, t. 1, Język. Lite
ratura. Historia, red. K. W ęgorowska, Zielona GóraW arszawa 2010, s. 77-90.
Por. M. Uździcka, Struktura a funkcja tytułu utworu literac
kiego, [w:] Studia i materiały X L Filologia Polska 7, Zielona
Góra 1995, s. 237-244.
Por. S. Gajda, Społeczna determinacja nazw własnych tek
stów (tytułów), Socjolingwistyka 6, Opole 1987, s. 79-89.
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■ Jadwiga Podmostko

S P O T K A N IE Z P O E Z J Ą I P R O Z Ą W O J C IE C H A P IO T R O W IC Z A
W ostatnim dziesięcioleciu w twórczości znanego wileńskiego poety Wojciecha Piotrowicza (ur. 1940) dominuje proza. W roku 2005 w Krośnie został wydany zbiór
jego opowiadań W głąb i z bliska. Tradycją Krosna są
Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne, w których
poeci wileńscy, a mianowicie Irena Duchowska oraz
Wojciech Piotrowicz biorą udział. Od ponad 30 lat Woj
ciech Piotrowicz jest niezmiennym uczestnikiem wielkie
go święta poezji polskiej „Warszawska Jesień”.
Literackie Środowisko Krosna oraz Krośnieński Dom
Kultury przyczyniły się do wydania wspomnianego zbior
ku prozy, który można nazwać encyklopedią życia powo
jennej wsi podwileńskiej i przekazanego z ogromną
szczerością, tym bardziej wartościowego, że stanowią
cego dokumentalny zapis otaczającej go rzeczywistości.
We wstępie do tego zbiorku czytamy: „Wojciech Pio
trowicz dał się poznać jako poeta prozy już w 1998 r.,
gdy wydał zbiór Igła i spowiedź. Gawędy wileńskie.
Owszem, są to gawędy, lecz jednocześnie najwyższa
pod względem barwności proza artystyczna. Pogranicze
reportażu literackiego, prozatorskiego tekstu artystycz
nego i opowieści stało się za sprawą tego poety - a jest
on autorem wielu mądrych i wzruszających wierszy, za
wartych w tomach i publikowanych w prasie - syntezą
kreującą osobny jakby rozdział wypowiedzi artystycznej.
W głąb... - to jakby kontynuacja tamtych wątków, forma
uzupełnienia podjętych wcześniej tematów, a jednocze
śnie krok dalej: kreacja pewnej rzeczywistości na kanwie
wspomnień i refleksji [ . ] . Piotrowicz nie stosuje żadnej
dydaktyki. Ze swadą, ale jednocześnie z wrodzoną mu
pokorą podsuwa czytelnikowi swoje spostrzeżenia i jak
w japońskiej formie wiersza haiku daje czytelnikowi ol
brzymi obszar do zagospodarowania w wyobraźni [...].
Aby czytelnik odczuł swoistość prozy Piotrowicza, za
cytujemy fragment tytułowego opowiadania W głąb
i z bliska, w którym autor rozważa o konieczności za
chowania pamięci i szacunku do rzeczy i czasów odcho
dzących:
„D ziś” tak szybko staje się „w czoraj”, "przedwczoraj”, aż do
zagubienia kolejności w szeregu minionych dni. „D ziś” pogodne
,radosne, szczęśliwe ,czasem chmurne lub omroczone przy
krym przeżyciem. Jeżeli było czymś znamienne,to w słowach
„dawniej bywało”, staje się dla uczestników wspomnieniem, dla
słuchaczy - gawędą.
[...] A może stanie się początkiem legendy, odciętą od swe
go „wczoraj” i „jutra” [...]. Chodzi o umiejętne zachowanie tego,
co nie powinno zginąć, o przywiązanie i ład, co nie dadzą roz
proszyć i przechowają klucz do otwarcia stosownej szuflady
pamięci.

Lata 2006-2012 w twórczości Piotrowicza można na
zwać okresem pochylenia się nad romantyzmem,
a przede wszystkim nad postacią młodego Mickiewicza.
Współpracuje z Muzeum Wieszcza w Wilnie. Wspólnie
z dyrektorem tej placówki Rimantasem Szalną (lit. Śalną)
pisze trzy książki o studenckich latach Adama, o ówcze
snych profesorach Uniwersytetu Wileńskiego oraz
o udziale poety w studenckich organizacjach, za które
został zesłany do Rosji i musiał na zawsze pożegnać się
z Litwą. Są to: Adam Mickiewicz w Wilnie, Adam Mickie-

80

wicz na zesłaniu oraz Adam Mickiewicz a kobiety. Warto
podkreślić, że pan Wojciech jest świetnym narratorem,
ma piękną wymowę, być może z okresu pracy w polskiej
audycji Radia Litewskiego, więc podczas spotkań z inte
ligencją wileńską w Muzeum Adama Mickiewicza z zain
teresowaniem słuchamy jego literackich pogadanek.
Nadmienię, że staraniem dyrektora Szalny oraz Piotro
wicza w 2010 r. zostało zainicjowane wznowienie Śród
Literackich w Wilnie. Ponieważ nie udało się odzyskać
Celi Konrada, więc odrodzenie tradycji Śród Literackich
w Muzeum Wieszcza przy Zaułku Bernardyńskim było
logicznym posunięciem. Wykładowcy obydwu wileńskich
polonistyk, studenci, dziennikarze prasy polskojęzycznej
na Litwie, poeci są stałymi bywalcami tych Śród, pod
czas których rozmawia się o znanych osobistościach,
o literatach z okresu romantyzmu, znakomitych profeso
rach Uniwersytetu Wileńskiego. Dyskusje i pogadanki
odbywają się w dwóch językach: polskim i litewskim.
Jeśli chodzi o wiersze Piotrowicza, a jest on znany
przede wszystkim jako poeta, to czytelnik ma okazję po
znać niektóre z nich, zamieszczone na łamach pisma
„Nad Odrą”. Poezja tego twórcy, szczególnie wcześniej
szego okresu jest oparta na motywach romantyzmu, co
jest zresztą charakterystyczne dla wielu dzisiejszych po
etów wileńskich. Docent Halina Turkiewicz (Wydział Po
lonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Edukologii) podkre
śla, że poezja Wojciecha Piotrowicza z jednej strony ma
wszystkie ważniejsze „wileńskości”, a z drugiej porusza
tematykę uniwersalną, ogólnokulturową, wyrażaną za
pośrednictwem intelektualnego, erudycyjnego słownic
twa. W Polsce zostały wydane liczne zbiorki Piotrowicza,
w tym też w Zielonej Górze (Podzwonne sośnie,1998 r.).
Wojciech Piotrowicz pochodzi z Ziemi Święciańskiej,
a rodzinny zaścianek Obiejucie oraz piękno tamtejszej
przyrody stale są źródłem inwencji poetyckiej. Z wy
kształcenia matematyk, od roku 1981 poświęcił się pracy
dziennikarskiej (polski dziennik „Czerwony Sztandar”,
radio), nigdy nie odkładając daleko pióra poetyckiego.
Ma liczne tomiki poetyckie, tłumaczy też na język polski
współczesnych poetów litewskich. Danuta Werowska,
żona pana Wojciecha, również pracowała w redakcji
„Czerwonego Sztandaru”, następnie „Kuriera Wileńskie
go”. Państwo Piotrowiczowie mają dwóch synów i są
dziadkami dwojga wnucząt.

Wilno, maj 2012 r.
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P O E C I P O L S C Y Z W IL E N S Z C Z Y Z N Y
Wojciech Piotrowicz

Wojciech Piotrowicz, poeta, dziennikarz, urodził się
18 czerwca 1940 r. w zaścianku Obiejucie, w powiecie
święciańskim na Litwie. W roku 1964 ukończył studia fizyko-matematyczne na Uniwersytecie Wileńskim, praco
wał w ośrodkach obliczeniowych w Wilnie jako inżynier,
od roku 1981 zajął się pracą dziennikarską na Litwie
w polskojęzycznych środkach masowego przekazu (ga
zeta, radio, telewizja).
Wydał kilka zbiorków poetyckich i prozatorskich: Nad
zgiełk, Pamięć, Podzwonne sośnie, Barwy i dygresje.

Wydał też razem z litewskim pisarzem Rymantasem Salną trzy książki o Mickiewiczu: Adam Mickiewicz w Wilnie
(2007), Adam Mickiewicz na zesłaniu (2007), Adam Mic
kiewicz a kobiety (2007). Wiele jego wierszy trafiło do
licznych almanachów i antologii. Oprócz pracy dzienni
karskiej zajmował się tłumaczeniami, najczęściej z języka
litewskiego na polski. Obecnie jest na emeryturze.
Fot. Bronisława Kondratowicz

RZEŹBA

NEC MERGITUR
Przed płótnem Ferdynanda Ruszczyca

Promyk nagle zaskoczył ciemnię
mrok się cofnął o krok o wieczność
Dłoń unosi tajemnicę naczynia
usta drżą jak róży płatki senne
Resztę twarzy kryją gęste loki
kręte strąki spadające marmuru
Tyle tylko rzeźbiarz powierzył
zatrzymując ulotną chwilę
Wiązka światła przesuwa się jeszcze
i wysrebrza owadów cienie
na pająka sieci misternie
prowadzącej aż po zagubienie

Kwadrat ramy rozsadza
Twego serca i myśli ładunek
na przypomnienie i czujność
Twój Korab wspina się na szczyt żywiołu
miażdżąc
broczące fale żywą krwią
odbicie purpurowych żagli
stopnie zwątpienia
Jakąż załogę dźwiga okręt - zjawa
tak tajemniczo
Po jednej stronie
kraterów otchłań wszechpogrążająca
a po drugiej
kipieli fosforycznej obłęd
Czuwasz Mistrzu zza gwiezdnej zasłony
aby latarnie podsycały ufność
w nadziei na rozpogodzenie
Losy kraju ludzkości i ziemi
umieścimy na Twej arce
co nie zginie
Ne c m e rg it u r
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MUZYKA CHOPINA
Odezwał się fortepian
wszystko w nim ożyło
dźwięczą struny miękko
lecz z niezwykłą siłą
Błękitnych tonów strugi
z firmamentu nieba
tężyzna ziemi
kwiatów woń
smak powszedniego chleba

w ś w ię t o j a ń s k im k o ś c ie l e w w il n ie

Wydałem wiele serca, ja k ze skrzyni
Młody rozrzutnik - lecz dłużnicy moi
Nic nie oddali...
A. Mickiewicz

Miasto młodości górnej było ci zamknięte
odwiedzałeś je tylko w przemycanym wersie

PIOSENKA O ŚWITEZI
Nad Świtezi wodą modrą, czystą
Bujne głowy pochyliły drzewa.
Wiatr poruszył gałęzią stulistną,
O legendzie dawnej słowik śpiewa.
Świtezianko z głębin
W perłowej koronie,
Dam ci sznur jarzębin
Niech koralem płonie.
Wielki Adam przechodził tamtędy.
Nutą rzewną lira się ozwała.
A ballada zrodzona z legendy
W księgi weszła i z nami została.
Na wróżbę moneta
Tonie w chmurnej fali.
Zatęskni poeta
W bezpowrotnej dali.
Przywieziemy z różnych świata krain
Jego pamięć i piosenki, i ciszę.
Ktoś pod drzewem zostawił kosz malin.
Bezszelestny modrzew się kołysze.
Przemknie chłopiec młody,
A obok dziewica.
Toczą bilon wody
Z talara księżyca.
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Na stulecie urodzin
drugie pokolenie dłużników
ustawiło w świątyni popiersie
Skrycie
by carski żołdak nie wyczuł zamiaru
skromnie
na tyle tylko zdobyć się umiano
Nad tobą wizerunek
Tej co w Ostrej ś w ie c i.
w miejscu
gdzie jako student stawałeś pod ścianą
Może dociekasz sensu młodzieńczej modlitwy
i rozważasz
czy która droga nie jest mylna
snując wątek dziejowy nam współczesnej Litwy
I tęsknisz do otwartej Europy
i Wilna
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GOTYCKA ANNA

Na wzniesienie pomnika Adama Mickiewicza
w 1984 roku w Wilnie

W zadumie mojej
i pamięci mojej
każda chwila
szalę przyszłości
nad przeszłością
przechyla

To u mych stóp młodzieniec
o natchnionym wzroku
i śniadej cerze
odmawiał zwrotki o Grażynie
niczym pacierze

Nie pognie nie rozetrze
żadna dziejów siła
nie skruszy
budowli śmiałej
Pnę się i strzelam
płomienistym w górę
gotykiem
pod bernardyńskim
powołana murem z niebytu
Najsroższe czasy
i okrutne dzieje
spotkała klęska
poprzez pożary
przeszłam ogniotrwała
zwycięska
Już tylko
moja niema pamięć chroni
z czyich rąk uniesiona
strzelista stanęłam

Z pielgrzymki długiej
oto w kamieniu wróciłeś
Nadstawiam ucha
pod słowa wieszcze
.N a zyw a m się Milijon
bo za m ilijo n y.
kocham i c ie rp ię .
Za pokoleniem
przyjdzie pokolenie
każde na chwilę przystanie
i rzuci w naszą stronę
spojrzenie dziękczynne
mnie - Annie gotyckiej
i tobie - kamienny Adamie
Za moich wież
za twoich strof strzelistość
że tu jesteśmy
i - będziemy

JESIENNĄ KRESKĄ
Brzozo wileńska
w żółte liście rozrzutna
Obok pada owoc ostatni
z pobielanego drzewa
W ruszczycowskim skręcie gałęzi
jabłoń milcząca i równie smutna
a z twoich żywych strun rozkutych
wiatr-lirnik wysupłuje
syrokomlowskie nuty

Redakcja: Henryk Szylkin
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UTWORY I MOTYWY MARYJNE
W TWÓRCZOŚCI POETÓW POLSKICH XX WIEKU
(w wyborze Henryka Szylkina)

■ Jerzy Pietrkiewicz

ANTYFONA
W imię Ojca i Syna...
Pod Twoją obronę
uciekamy się... Ciągle niebo upomina
oślepłych do wichury — piorunem i dzwonem!
Oto ręce wiotczeją, a kroki się łamią
i jeno we wspomnieniach błyszczą ognie znamion,
po których rozpoznajesz. Ojczyznę.
Jest pustka serc, których nie dotknęła apostolska różdżka.
Dokąd idziemy,
po jakich drogach?
Myli nam myśli kurz, wrzeszczący z ziemi,
i ciernie pełzające śladem krwi przy nogach.

■ Jan Twardowski

MATKA BOSKA POWSTAŃCZA
Bóg Ci słońca na dłonie Twoje nie żałował
ani ciszy na usta Twe zbyt mało dał —
broń bym zdobył dla Ciebie, o głodzie wędrował,
potajemnie orzechy na ołtarz Ci rwał.
Najświętsza, utracona, z rozkazami spalona —
w barykady równoczarnym strumieniu —
z Tobą twarz zapłakana, z Tobą bitwy do rana
i uśmiechy, i sen na kamieniu.
*

Już nie wystarczy
patos rąk, patos ramion.
Odbita twarz narodu na zdobytej tarczy.
Nadzieje zatopione — na dnie nawet k ła m ią .
Maryjo —
wybaw nas ode złego,
od małości, pychy i swarów —
i dodaj pielgrzymim kijom
sęków chropawych. Niech one nas strzegą
przed łatwymi ścieżkami — skoro każdy parów
w Ojczyźnie naszej jeszcze dogorywa,
skoro pobojowiska mgła bronuje siwa,
skoro bije się w piersi Łódź, Gdynia i Kraków.
Dziś pod Twoją obronę, Królowo Polaków,
uciekajmy się z krajów walki i wygnania.
Przyjmij modlitwy nasze, które płacz zasłania,
uświęć dłoń wyciągniętą po zemstę, po gniew.
Wołamy Cię wołaniem niepodległych drzew,
sygnałami niezdobytych gwiazd,
falami heroicznych mórz!
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna... Łaską uzbrój nas,
obmyj ciało Bałtykiem, nakarm pieśnią zbóż
— i zetrzyj pokutniczym dzwonem
na proch — oślepłe, starcze głowy.
Uciekamy się, Mario, pod Twoją obronę,
pod srebrny maszt Częstochowy
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*

*

Że właśnie taki dzień, że właśnie takie dnie
że wrogów pełna sień, że cierń się czarny pnie —
że tuż za furtą kwiat na piękne rzęsy spadł
maleńki, opuszczony, w powstaniu obtłuczony
Pan Jezus zamyślony powtarza — Rzucisz mnie Że właśnie taki dzień, że właśnie takie dnie
zmęczenia w oczach cień, spokoju trochę w śnie —
że wiśni pełen sad, że wolna droga w świat
maleńki, opuszczony, w powstaniu obtłuczony
Pan Jezus zamyślony powtarza — Rzucisz mnie —

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY - SŁOWO!

■ Jan Lechoń

MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA
■ Kazimierz Wierzyński

LITANIA ZIEMI LWOWSKIEJ
Matko Boska, Patronko z Jazłowca,
Co przy świętej schodziłaś niedzieli
W nasze strony i błądząc przez pola
W starych szańcach o zboczach z jałowca
Pośród winnic i sadów moreli —
W niebo niosłaś uroki Podola.
Matko Boska, Święta z Kochawiny,
Na niebieskiej umieszczona smudze
Pod opieką brzozowego skrzydła,
Gdzie jesienią wianki jarzębiny
I czerwonopłową kukurydzę
Przynoszono Ci zamiast kadzidła.
Matko Boska, Panno z Busowiska,
Z naszych Karpat, które pachn ą smo łą
I oddechem traw na połoninie,
Czyje światło w oku Twym odbłyska
I skąd wiatr Ci wypogadza czoło,
Kiedy lasem zachwycony płynie.
Siostro Marii cerkiewnej ze Spasa,
Co się w innej wysłowiła mowie,
A z tych samych słynie u nas cudów!
Złoty jeleń w puszczy się wypasa,
Złote w dębach dochodzi listowie,
Złoty wiek był pogodą Twych ludów.
Mała Siewna z polnego rozstaju,
Na figurze schylona ubogiej,
By urodzaj wypatrzeć niepłonny,
Bogu miła pątniczko po kraju,
Towarzyszko codzienna znad drogi —
Pozwołujcie się, wszystkie Madonny!
Każdy znak wasz i krzyż mówi głośno,
Ze ta ziemia w koronie jest waszej
I że wiernie szkaplerze swe chowa.
Spójrzcie wokół. Burze nad nią rosną,
Noc bezmierna ponad światem straszy
I o pomoc bije dzwon od Lwowa.

Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cala w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.
0 Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
1 w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!
Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu,
Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu,
Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu
I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu.
Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty
I od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy.
I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.
Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną,
Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną
I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia.
Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną.
Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną,
A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno.
I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono.
Jeszcze zagra, zagra hejnał na Mariackiej wieży,
Będą słyszeć Lwów i Wilno krok naszych żołnierzy.
Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie,
Zbudujemy Zamek większy, piękniejszy w Warszawie.
I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali
Tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali.

Spójrzcie, Matki w cierpieniu zaprawne,
Ile kości i łez po wygnańcach
I mąk ile ojczyzny nam strzeże!
Pozwołujcie chorągwie swe dawne
Śród jałowców podolskich na szańcach,
Amen, amen — modlą się żołnierze.
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■ Józef Wittlin

STABAT MATER
Stała matka boleściwa — na rynku
Przy swym martwym, powieszonym synku.
Stała w świata przeraźliwej pustce
Polska matka w służącowskiej chustce.
Nie płakała i nic nie mówiła,
Zimne oczy w zimne zwłoki wbiła.
Wisiał bosy, z wszystkiego wyzuty.
Niemcy przedtem zabrali mu buty.
Będą w butach jej syna chodzili
Po tej ziemi, którą pohańbili.
Po tej ziemi, która umęczona
Stoi — patrzy — i milczy — jak ona.
*
Stabat Mater, Mater Dolorosa,
Gdy jej synów odcinali z powroza.
Kładła w groby, głuche jak jej noce,
Martwe swego żywota owoce.

■ Tadeusz Staich

ZDROWAŚ MARYJO
Zdrowaś Maryjo, łaski Krynico,
Żywico wyschłych dusz —
Na Tobie płaszcze gwiazd Bożych świecą
Pod Tobą pachną wichrzyce mórz —
Aniele Stróżu Polskich Podziemi,
Patronko naszej krwi,
Racz nam tułacze losy odmienić
Na pokój wszystkich dni —
Święta Maryjo, Matko Jezusa,
Panienko z polskich chat,
Cudna pasterko, lniana i bosa,
Wodząca ludzki świat —
Upuść błękity szczęścia na ziemię,
Uśmiech promienny daj —
Rozdaj, o, rozdaj cudowną Siebie
Na nasz Walczący Kraj...
Niech nam się według łask Twoich stanie,
Królowo Polskiej Korony. Amen.

Stabat Mater, Mater Nostra, Polonia —
Z cierni miała koronę na skroniach.
1942

■ Julian Tuwim

KWIATY POLSKIE
[FRAGMENTY]

■ Jerzy Bazarewski
MATKA BOSKA KOZIELSKA
Zapłakana Matka Boska przyszła do Bagdadu.
Stopy miała pokrwawione, głowę zawiązaną.
Biedna polska Matka Boska aż spod Leningradu
Przyszła tutaj, żeby z nami do wymarszu stanąć.
Aniołowie zarządzili na pustyni zbiórkę,
Wszystkich żywych i umarłych, wszystkich rozstrzela
nych.
Matka Boska skromniuteńko stała na pagórku,
Mgły opadły i pod niebo wzbił się słońcem ranek.
Przyszli święci z Panem Bogiem, policzyli wojsko,
Matka Boska zdała raport o swoich z Kozielska.
Rozpłakała się cichutko Rzecz-Cierpliwa Polska,
Płacz był muzyką zamiast orkiestr i chórów anielskich.
Poszły pułki poprzez Bagdad ku dojrzałym zbożom.
Kozielszczanie szli na czele, byli niewidoczni.
Między nimi w aureoli była Matka Boża,
czekająca na komendę: rozstrzelani — spocznij!
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Bukiety wiejskie, jak wiadomo,
Wiązane były wzwyż i stromo.
W barwach podobne do ołtarza,
Kształt serca miały lub wachlarza
Albo palety. Z niej to, kwietnej,
Kolory brał bohomaz świetny,
Rafael Rawy i Studzianny,
Kiedy ku czci Najświętszej Panny
Malował uczuć swoich kwiaty
W tonacji bladej, choć pstrokatej.
Ja nie o wiechciach z byle chwastu,
Stawianych na werandzie na stół,
Nie o wiązankach z kwiatów polnych,
Może i wdzięcznych, lecz dowolnych,
Nie o «naręczach», specjalności
Wiochen i starszych dam rozwianych,
Noszących je dla wykazania
Polskości swej lub niewinności;

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY - SŁOWO!

■ Jan Olechowski

PROŚBA DO MATKI BOSKIEJ
Zmrok gorzki bruzdy gładzi ruchem miękkim, błogim
I bladą twarz mej matki modlitewnie skłonił.
Pozwól, niech się przesypią łzy wojennej trwogi
W różańcowe paciorki — drżący ruch jej dłoni.
Od syna zgłuszonego wielkich zdarzeń gwarem,
Gdy liście smutku szarpie noc październikowa,
Prześlij troskę serdeczną, tęsknotę i wiarę
Jaśniejąca w ołtarzu — Matko Różańcowa!

■ Krystyna Krahelska
MODLITWA MAJOWA

A kiedy wiosną trysną kwiatów barwne mosty
I ciepły wiatr otoczy łąki kolorowe —
Spłyń uśmiechem słonecznym na usta mej siostry
— Panno Majowa!
Żonę moją, daleko czytającą listy,
Gdy noc cieniem złowróżbnym za oknem się skłania,
Okryj łaską swą — płaszczem miłości najczystszej —
— Mario Niepokalana!

(O POWRÓT NA NIEBO)
Matko Boska dziadowa, ojcowa, którą brat mój na piersi
nosi,
Całą siłą siostrzanej miłości za bratem moim Cię proszę:
Daj mu siłę myśli, krzepkość ramion, daj mu ptaków wę
drownych lekkość,
Powróć stery maszyny, szlak nieba, ziemię małą u stóp i
daleką.
Daj mu wrócić na niebo, Matko, z kwadratami na po
wierzchni płatów.
Sercu srebrnej maszyny-ptaka, lotnikowi, mojemu bratu.
1940

■ Jan Nagrabiecki

ZIELNA
Zamroczyło nam Pannę Nietkniętą
rozmarynem, maruną i miętą,
od kadzideł i kwiatów, i zielska
zagorzała nam Panna Anielska!
Zachorzała chwalebnie przy święcie
na tęsknotę — sen — i wniebowzięcie,

* * *

Módl się o wiarę dla nas, o moc, o wytrwanie,
Najświętsza Panno, która w Ostrej świecisz Bramie!
Nie daj kruszyć się sercom naszym w męce
Po więzieniach, po obozach, po kaźniach,
Pomóż wszystkim słabnącym stać prosto
I treść jedną widzieć w sobie wyraźnie,
Matko Boska Ostrobramska, Panienko Najsłodsza!
Przyszło nam znosić uderzenia w twarz dłonią wroga,
dłonią obcą,
W bezbronne piersi brać kule i nagich bagnetów ostrza,
Spełń jedną, jedyną naszą wspólną, najgłębszą modlitwę:
Daj nam wytrwać!

w kwietnym durze, w obciążeniu powiek,
śmierć ze snem Ją naszły po połowie...
Nim Ją błękit kadzidłem podpłynął,
z rąk nam parną zwisła zieleniną,
z rąk Ją potem — żywą a umarłą —
srebrny poszum skrzydłami podgarnął...
Oczadziałą tak w kwiatach i pieśni,
śpiącą w niebo Anieli ponieśli...
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ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY - SŁOWO!

■ Wanda Miłaszewska

DZIEŃ ZWIASTOWANIA
■ Kołoniecki Roman

PIEŚŃ MARYJNA
Maj Ty śliczny, maj jedyny,
Co dzień święcisz imieniny:
W krąg bzy perskie, bzy tureckie jednakowo mazowieckie.
Tymi bzami, jaśminami,
Woni majowa,
Módl się za nami!
Naszyliśmy Ci, Panience,
Na staniku, na sukience,
Na sukience, na staniku
Koralików, gwiazd bez liku.
Koralami i perłami
Muszlo różowa,
Módl się za nami!
Witaj, Twój Syneczek mały!
Oby gruszki Mu spadały
Z wierzb, a figi i daktyle
Z grusz, bo grusz tu wszędzie tyle
Daktylami, czereśniami,
Płonko wiosenna,
Módl się za nami!
Na ramionach masz anioły,
Jak motyle, żuki, pszczoły,
Jak nocoświetliki, świerszcze,
Które wciąż Ci mówią wiersze.
Motylami, cykadami,
Sieci promienna,
Módl się za nami!
Wianek, rąbek koronkowy,
Płaszcz jak niebo lazurowy,
Giezło białe a jak tęcza,
Którą kwiat i haft wyręcza;
Koronkami, wyszyciami,
Łąko wzorzysta,
Módl się za nami!
Jeśli grzesznik się nadarza,
W kornym tłumie u ołtarza,
Niechaj blask Twój, woda żywa
Duszę Łaską mu obmywa.
Potokami, fontannami,
Studnio świetlista,
Módl się za nami!

O moje drzewa kochane!
O moje brzozy w pąkach! Stokrotki tysiącolistne
Zakwitły już na łąkach...
Gałęzie wierzby nadwodnej
Od srebrnych kotek się bielą, —
świat cały się wydaje
Słoneczną, jasną niedzielą!
Kaczeńce ślą ku niebu
Spojrzenia złotopłynne,
A boży dzwonek - konwalia —
Wydzwania modły dziękczynne.
O moje łąki rozkwitłe!
Oto jest wasza godzina! W taki dzień, Anioł zwiastował
Najświętszej Maryi Syna...

■ Roman Brandstaetter

POZDROWIENIE PANNY MARYI
Bądź pozdrowiona
Święta Niewiasto,
Maryo Królowo,
Matko Boża,
Panno wieczysta.
Pan wybrał Ciebie
— Która byłaś i jesteś
Zbiorem łask wszelkiego dobra —
Na Matkę Swojego Syna,
I tchnął w Ciebie Swojego Ducha.
Pokłon
Pokłon
Pokłon
Pokłon
Pokłon
Pokłon

składam,
składam,
składam,
składam,
składam,
składam.

twierdzo Boża,
świątynio Boża,
kolebko Boża,
szato Boża,
służebnico Boża,
Matko Boża.

Niechaj będą pozdrowione wszystkie cnoty,
Które z łaski Najwyższego Pana
Kwitną w sercach rodzaju ludzkiego,
A ludzi niewdzięcznych i niewiernych
Zmieniają w pokorne sługi Chrystusa.
Amen.
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■ Karol Wojtyła (Andrzej Jawień)

MATKA
1. PIERWSZA CHWILA UWIELBIONEGO CIAŁA
Miejsce moje upływa w pamięci. Nie przemija
cisza dalekich uliczek zatrzymana w przestrzeni jak szkło,
które w źrenicach czystych rozpadało się w światło i szafir -

■ Jerzy Pietrkiewicz

MAJ W FABIANKACH
Na cieni zielone wgłębienia cichutko prószyły liście,
a słońce, zachodząc, szyby do izdeb czerwienią wgięło.
W puszystych czereśniach wiatr pachniał i wieś do woni
przytulał.
Pod figurą pieśń w pełnych okiściach
melodią na błękit się pięła,
ciążyły ponad nią ule
i sad.
Krzyżyk z figury przedzwonił o blask i prysnął słowami:
- Dobranoc Ci, Panno Święta Zmierzch zgarnął dworskie dziewczyny w krzew pieśni
biały jak bez,
modliły się rosą na rowach trawy przed nocą zżęte,
gdzieś psy szczekały na zmrok.
Na niebie gałęzią czereśni śniła się Mleczna Droga,
na ziemi schylały zmierzch sosny z pagórków nad łąki
przegięte,

Najbliżej są słowa dziecka, na których ta cisza się wzbija
„mamo - mamo”.
I znowu na dno tych samych uliczek niewidzialnym osuwa
się ptakiem.
Długo tam powracałam do wspomnień, bo od każdego z nich
nieustannie rozszerza się życie, wzbiera w głębi niesłychaną
treścią.
Tak równo przystaje do myśli i uczuć jakby waga w tętnicach krwi
nie zakłóca ciszy tylko równo wespół z oddechem wychylała się myślą i pieśnią.
To jest chyba modlitwa, mój Synu to są dni proste,
które przebrały swą miarę i powoli zaczynają napływać
w źrenice moich oczu - i w krew,
która od nich się swego ciężaru wyzbywa.
To są dni proste, mój Synu - uniesione z tamtych uliczek,
na których stoi cisza odsłaniając dziecięcy twój głos jakże inaczej teraz słowa twoje z oddali słyszę,
niegdyś szeptane wargami a teraz samą myślą wniesione do mej duszy
i mówione tak bardzo wprost.

figura zarosła pieśnią:
- Dobranoc Ci, Panno Święta [1934-1935]

■ Henryk Szylkin

NADŁOKAJSKI KW IETNIK
Gdy skorupy lodów odpłyną Łokają,
a ciepłe promienie dolecą do ziemi,
wtedy Ostrobramską w zielonej przestrzeni
spotkają te kwiaty, które kwitną w maju.
Świetlik ją powita czułym modrym okiem,
z bagnicą łąkową w środku torfowiska
obok oczeretu co z wody wytrysnął,
tuż przy tatarakach zwiewnych i wysokich.
Koniczynka biała rozpachniona miodem
powitają także czułym brzękiem pszczoły,
z kaczeńców wstęgami, które korowodem
zieleni i złota barwią świat dokoła.
A nawet te kwiatki co w zaroślach giną
zakwitną, zapachną - tu za Jej przyczyną.
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
■ Jan Nowik

O D P O W IE D Z IA L N O Ś Ć I P O J E D N A N IE
IX
Przedstawiamy wybrane teksty i wypowiedzi z działalności organizacyjnej i publicystycznej śp. Jana Nowika,
b. Redaktora Naczelnego N ad Odrą. Tytuł Odpowiedzialność i Pojednanie odsyła do przewodniej idei Jego refleksji
prawno-społecznej, którą promował w założonym przez siebie biuletynie Nasz Wybór. Redakcja

LWOWSKIE ŚLUBY JANA KAZIMIERZA
Czas Jubileuszu 350-lecia Lwowskich Ślubów Jana
Kazimierza jest dobrym momentem na refleksję nad isto
tą tego dziejowego wydarzenia polskiego narodu. Był to
bowiem akt publiczno-prawny Władcy. Należy on do
dziedziny prawa typu lex, powołanym dla ochrony prawa
naturalnego ius i Prawa Bożego, czyli Dekalogu. W XVII
wieku Rzeczpospolita doznała wiele tragicznych nie
szczęść. W roku 1648 na Wschodzie naszego kraju roz
gorzała wojna domowa, wszczęta przez Bohdana
Chmielnickiego, powiązanego z Turkami i Tatarami, czyli
narodami z cywilizacji islamskiej. Z kręgu cywilizacji
mongolskiej car, latem 1654 r. zagarnął Połock, Mohylew
i Smoleńsk, w rok później Mińsk i Wilno. Od północy pro
testanci angielscy, niemieccy i szwedzcy, z cywilizacji bi
zantyjskiej, postanowili mieczem „nawrócić” polski naród
katolicki z cywilizacji łacińskiej. W lipcu 1655 r. najechał
król szwedzki Karol Gustaw. Wszystko to nastąpiło
w czasie groźnego załamania państwa: katolicki król
ucieka przed protestanckim władcą; hetmani z wojskiem
przechodzą na stronę protestanckich sił zbrojnych; lud
chłopski - wprawdzie bogobojny i lojalny wobec króla,
ale z istoty nie patriotyczny, gdyż mieszkał i pracował na
„pańskim”; pozostałe stany społeczne utraciły wolę walki,
pocieszając się, że protestantyzm szwedzki zaprowadzi
ład w katolickim kraju. Tymczasem chwyta za oręż nie
żołnierz, lecz zakonnik. Po zaciętej walce u bram klasz
toru przychodzi zwycięstwo. Jak odczytać to niezwykłe
zwycięstwo Jasnej Góry? Na „Ogólnopolskim Sympo
zjum - Przesłanie Jubileuszowe 350-lecia zwycięskiej
obrony Jasnej Góry (1655)” Jasna Góra 2005 Ks. Henryk
Nowik analizując w swoim wykładzie „Alegoryczny sens
zwycięskiej obrony Jasnej Góry” historiozoficznie dowo
dził, że Jasna Góra ocalała z potopu Szwedzkiego po
dobnie jak Arka Noego z potopu Biblijnego. Schemat
ogólnej analogii proporcjonalności przyjął tu następującą
postać: „Jasna Góra do ocalenia o. Kordeckiego i jego
przesłania ma się tak, jak arka Noego do ocalenia Noego
i jego przesłania” (s.191). Alegoryczny sens obrony Ja
snej Góry głosi, że było to wydarzenie cudowne. Wykład
ten został przyjęty z wielkim aplauzem, a obecni liczni
członkowie Towarzystwa Kultury Narodowo-Religijnej im.
Jana Pawła II, przyjęli to wydarzenie z dużą satysfakcja,
tym bardziej, że nasz prelegent był współorganizatorem
tego Sympozjum, co upamiętnił Zachariasz S. Jabłoński
OSPIE, w dedykacji swojej książki „Jasna Góra bliska
i daleka” w słowach: „Czcigodnemu Księdzu Profesorowi
Dr Henrykowi Nowikowi Współorganizatorowi Sympo
zjum. Przesłanie Jubileuszu 350-lecia obrony zwycięskiej
Jasnej Góry z wdzięcznością o. Zachariasz Jabłoński,
Jasna Góra 20.I 2005”.
Cudowna Obrona Jasnej Góry miała też dziejowe
przesłanie, wyrażone w inwokacji Ślubowania: „Wielka
Boga Człowieka Matko, Przeczysta Panno. Ja, Jan Ka
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zimierz, z łaski Syna, Króla królów a Pana mojego, i mo
jego Twojej łaski, król, u stóp Twoich Najświętszych pa
dając na k o la n a .”. Inwokacja ta przechodzi z kolei
w proklamację: „.o b ie ra m dzisiaj za patronkę moja
i moich państw Królową i polecam Twojej szczególnej
opiece i obronie Siebie samego i moje królestwo Polskie
z księstwami: litewskim, ruskim, mazowieckim, żmudzkim, inflanckim i czernichowskim, jako też wojska oby
dwóch narodów i wszystek mój lud”.
Proklamacja ta ma charakter prawno-publiczny, gdyż
występuje tu istotne zawołanie do NMP. Akt ślubowania
przybrał charakter nie tylko religijny, lecz ustrojowoprawny. Wystąpiła tu bowiem elekcja NMP na Królową
Polski. Aktu dokonali prawni przedstawiciele Rzeczpo
spolitej: król, senat, wszystkie stany. Do istoty monarchy
należy bowiem ocalenie i obrona Rzeczypospolitej
w sposób przez Niego uznany za właściwy i skuteczny.
Status aktu elekcyjnego zatwierdziła Stolica Apostolska
w osobie Nuncjusza Papieskiego Vidoniego, który na
szczególną prośbę Jana Kazimierza w kościele Jezuitów
wypowiedział w litanii Loretańskiej aż trzykrotnie w języ
ku międzynarodowym, bo w łacińskim: Regina Regni Poloniae, ora pro nobis (Królowo Korony Polskiej, módl się
za nami). Modlitewne to wezwanie zwieńcza Królewski
akt Intronizacji Bogarodzicy na Królową Korony Polskiej.
W korpusie dokumentu ślubowania zauważamy cały
tragizm naszego Króla: „Wzywam pokornie w tym opła
kanym i zamieszanym Królestwa mego stanie Twego mi
łosierdzia i pomocy przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego
Kościoła”. Tymi nieprzyjaciółmi byli przywódcy państw
z cywilizacji: bizantyjskiej, turańskiej (mongolskiej), is
lamskiej oraz judaistycznej, obcych cywilizacji łacińskiej
z ideą papiestwa. Kraje przeciwne Papiestwu dryfowały
w kierunku władzy absolutnej. Wystarczy spojrzeć choć
by na współczesnych Niemców lub Rosjan. Nasz Władca
był głęboko przekonany, że integrację narodu można do
konać w obszarze powszechnego kultu Maryjnego, gdyż
ten Kraj jest własnością Bogarodzicy, w myśl pierwszego
hymnu państwa Polskiego. Stąd składając to Ślubowanie
Król dalej mówił „A ponieważ największymi Twymi dobro
dziejstwami zobowiązany czuję w sobie gorące pragnienie
służenia Ci gorliwie z narodem, przyrzekam więc - moim
oraz imieniem rządów i ludu - Tobie i Twemu Synowi,
Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi, że cześć Twoją
wszędzie po krajach mego Królestwa szerzyć będę".
Jan Kazimierz dobrze wiedział, że Koronę i państwo
może zjednoczyć siła nadrzędna, czyli cud obrony Ja
snej Góry za sprawą Bogarodzicy. „Przyrzekam wreszcie
- mówił Król - i ślubuję wyjednać u Stolicy Apostolskiej
skoro tylko [ . ] zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, aby
dzień ten corocznie [ . ] - wiecznymi czasy obchodzono
i święcono”. Obronę Jasnej Góry Monarcha odczytuje
w kategoriach winy i nawrócenia na rzecz zachowania
prawa naturalnego i Objawionego. „Dołożę z biskupami
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Królestwa starania, aby moje obietnice przez ludy moje
były wypełnione. Ponieważ z wielką boleścią mego serca
widzę, że wszystkie klęski, jakie w ostatnich siedmiu la
tach na kraje Królestwa spadły, jako to: zaraza, wojny
i inne nieszczęścia, zostały zesłane przez Najwyższego
Sędziego jako chłosta za jęki i uciemiężenie chłopów,
przyrzekam i ślubuję, że po odzyskaniu pokoju użyję ze
swymi stanami wszystkich środków, aby lud mego Króle
stwa od wszelkich niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia był uwolniony”. Nasz Władca, nawiązując do spraw
społeczno-gospodarczych, trafnie ocenił, że wystąpił
w naszym kraju odwieczny proces łamania prawa natu
ralnego i Objawionego w obszarze warstwy chłopskiej.
W XV wieku doszło do zmiany szlachty z wojowniczej
na rolniczą. Tę sytuację podyktował fakt zapotrzebowa
nia na polskie płody rolne. Do tego zachęcał wolny spław
na Wiśle. Szlachcic porzucił gospodarkę czynszowa
i przeszedł na folwarczną. Czeladź dworska stała się
niewystarczająca. Zaczęto chłopom utrudniać opuszcza
nia wsi. Zabraniano swobodnego wysyłania synów do
miast na naukę. Powiększano robociznę obowiązkową.
Ograniczano chłopom drogę do sądów, na rzecz wła
snych rozstrzygnięć prawnych. Skupowano sołectwa podstawę niezależności chłopskiej. Zaczęto również wy
ręczać się wojskiem zaciężnym. Wyzysk chłopskiej siły
roboczej rósł z upływem lat. Na przełomie XVI i XVII wie
ku zaczęły się mnożyć okrzyki zgrozy u kaznodziejów.
Narastały upomnienia u pisarzy. Jan Kazimierz łączył
cierpienia chłopów i upadek Rzeczpospolitej z karą zwa
ną „potopem” szwedzkim. Autor odczytu „Alegoryczny
sens zwycięskiej obrony Jasnej Góry” fakt ten powiązał

historiozoficznie z potopem biblijnym, tłumacząc w ten
sposób głęboki sens poczucia winy i rozmiaru kary u Ja
na Kazimierza w Ślubach Lwowskich.
Śluby królewskie w sprawie chłopskiej nie zostały
wypełnione natychmiast. Podjęto próbę wypełnienia tych
Ślubów Monarchy w Konstytucji 3 Maja. „Lud rolniczy,
spod którego ręki - głosi Ustawa Rządowa, rozdz. IV płynie najobfitsze bogactw krajowych Źródło, który naj
liczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zarazem naj
dzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludz
kość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny
nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rzą
du krajowego przyjmujemy [...]”.
Okazało się, że ten wspaniały zryw narodu nie po
wstrzymał jednak fal „potopu”, które przyszły na nasz
Kraj w wieku XVIII, w wieku rozbiorów. Fale tego „poto
pu” czerpały i czerpią swą siłę z ciemności fałszu i z od
mętów zła ustrojów państwowych, opartych na cywilizacji
śmierci. Ustroje absolutystyczne niejednokrotnie przyj
mowały postać śmiertelnych żywiołów, zwanych, w poko
leniach Polaków - „potopem” szwedzkim, rozbiorowym,
okupacyjnym i liberalno-kosmopolitycznym. Żywioły tych
zagrożeń mają analogiczną strategię - znieść z po
wierzchni naszej ziemi wszystko to co się wiąże z upra
wą własnej roli ojczystej i ducha narodu. A więc znisz
czyć warstwę chłopską i ludzi kultury.
W tych ciągłych nawrotach „potopu” na Polską ziemie
należy trwać przy Ślubach Jana Kazimierza i ciągle je
odnawiać na Jasnej Górze - Arce narodu, by ocalić na
ród od zatracenia na wzór Noego. [Z teki red. 2006]. □

APEL
DO RODAKÓW W KRAJU I POLONII ZA G RANICĄ
O RATOW ANIE NASZEJ O JCZYZNY
Ponad trzydzieści lat temu, strajkami chłopskimi, stanęliśmy w obronie naszej czci i godności. Po trzech dekadach
minionego okresu, przedstawiamy naszą ocenę rzeczywistości, w której żyjemy.
W obecnej dramatycznej sytuacji naszej Ojczyzny, zagrożone są głównie dwie dziedziny, których zniszczenie jest w
stanie zniszczyć Polskę totalnie: istnieje niebezpieczeństwo rozchwiania tego ładu moralnego, w który zostaliśmy wypo
sażeni od chwili Chrztu Polski, równocześnie zaś dokonuje się wyprzedaży polskiej ziemi, z jej zasobami przyrodniczymi.
My, sygnatariusze i uczestnicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981 r. w XXXI rocznicę
Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich zgromadzeni na I Kongresie Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna" RP w Rze
szowie w dniach 18-19 lutego 2012 r., apelujemy do Rodaków w kraju i Polonii za granicą o pilne ratowanie Polski.
Powyższa propozycja, jest związana nie tylko ze słowami hymnu Marii Konopnickiej: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz
ród" i z całymi dziejami, ale jest troską wobec wydarzeń współczesnych.
Prymas kard. Stefan Wyszyński ostrzegał o groźbie zawiązywania układów międzynarodowych które zawodziły by
Polskę i prowadziły do katastrofy. Ostrzegał, jeżeli rządy zaczną wydziedziczać Naród z własności państwowej i pry
watnej, tj. fabryk i ziemi, przekazując je obcym, oznacza to, że Polska ma rządy zdrady narodowej i należy je bezwa
runkowo zmienić, zanim Polskę przejmą obcy.
Błogosławiony Jan Paweł II powiedział w 2001 r.: „Stając się członkiem wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita
Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia na
szych przodków".
Dlatego też, niezrozumiała jest polityka rządów w Polsce, które w następstwie „okrągłego stołu", według wiarygod
nych danych z 201 l r., doprowadziły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych i sprzedały za bezcen, w
pierwszej kolejności obcokrajowcom, ponad 8400 strategicznych zakładów przemysłowych.
- Rząd Mazowieckiego i Balcerowicza (UW) od 12.09.1989 r., rządził 16 m-cy. Przygotował zbrodniczą ustawę o tzw.
restrukturyzacji i prywatyzacji, która od 22 lat zabija Naród i polską gospodarkę;
- Rząd Bieleckiego (KLD) od 12.01.1991 r., rządził 11 miesięcy i 11 dni. Sprzedał obcym 1209 zakładów;
- Rząd Olszewskiego (ROP) od 23.12.1991 r., rządził 6 miesięcy i 18 dni. Sprzedał 1 zakład i dlatego został odwołany;
- Rząd Suchockiej (UD) od 11.07.1993 r., rządził 15 miesięcy i 14 dni. Sprzedał obcym 21 zakładów;
- Rząd Pawlaka (PSL) od 26.10.1993 r., rządził 16 miesięcy i 12 dni. Sprzedał 2269 zakładów;
- Rząd Oleksego (SLD) od 7.03.1995 r., rządził 14 miesięcy. Sprzedał 598 zakładów.
- Rząd Cimoszewicza (SLD) od 7.02.1996 r., rządził 20 miesięcy i 18 dni. Sprzedał 992 strategicznych zakładów;
R O K X X I I , N R 3-5 (168-170) 2012.

91

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
- Rząd Buzka (AWS+UW) od 31.10.1997 r., rządził 47 miesięcy i 19 dni. Sprzedał 1311 strategicznych zakładów;
- Rząd Millera (SLD) od 19.10.2001 r., rządził 30 miesięcy i 15 dni. Sprzedał 548 strategicznych zakładów;
- Rząd Belki (SLD) od 02.05.2004 r., rządził 17 miesięcy i 29 dni. Sprzedał 477 strategicznych zakładów;
- Rząd Marcinkiewicza (PiS) od 31.10.2005 r., rządził 8 miesięcy i 15 dni. Sprzedał 271 strategicznych zakładów;
- Rząd Kaczyńskiego (PiS) od 14.07.2006 r. W okresie 15 miesięcy i 24 dni sprzedał 18 strategicznych zakładów,
w tym 4 huty warte minimum 100 miliardów złotych za 380 milionów złotych, nie mówiąc o innych wartościach;
- Rząd Tuska (PO) rządzi od 7.11.2007 r. Sprzedał 724 zakłady.
Pozostało jeszcze 16 strategicznych zakładów.
Polska utraciła prawie bezpowrotnie cały majątek narodowy, zadłużenie wynosi ponad 300 miliardów dolarów
amerykańskich, a autorzy i reżyserzy powyższej koncepcji, zostają wyróżniani najwyższymi odznaczeniami państwo
wymi, w tym „Orła Białego".
Gdzie mają pracować rolnicy i ich rodziny z ponad 300 tys. zlikwidowanych gospodarstw małych i średnich? Czy
tylko w grę wchodzi emigracja zarobkowa?
Polska w okresie tzw. transformacji poniosła większe straty niż w II wojnie światowej. Kilka milionów wykształco
nych i wykwalifikowanych Polaków opuściło terytorium Rzeczypospolitej w poszukiwaniu chleba. Tego zbrodniczego i
haniebnego procederu dokonały wszystkie opcje partyjne zniewalające nasz Naród od zakończenia II wojny świato
wej, które przeniosły sztab zarządzania z Moskwy do Brukseli.
Do tego ponurego obrazu zniszczeń ekonomicznych (do budżetu trafiają obecnie podatki z niskich zarobków Pola
ków, bo zyski z gospodarki zbiera nowy właściciel, obcy kapitał), należy przypomnieć Rodakom w kraju i za granicą,
że wszystkie opcje polityczne w Sejmie i Senacie RP zaakceptowały Traktat Lizboński. W warunki pokojowych po
zbawieni zostaliśmy więc, suwerenności i niepodległości.
Czy, którykolwiek z rządów ostatnich lat przedstawił Narodowi Polskie sensowny program społeczno-gospodarczy
rozwoju RP?
Jaka powinna być strategia zrównoważonego rozwoju gmin w Polsce?
Uważamy, że w imię przestrzegania konstytucyjnej zasady pomocniczości (art. Konstytucji), społeczności lokalne,
mają prawo być gospodarzami na własnym terenie, znaczy mają między innymi prawo do planowania swego rozwoju
w oparciu o własne zasoby przyrodnicze i ludzkie. Strategia zrównoważonego rozwoju gmin, powinna polej na pełnym
wykorzystaniu własnych zasobów naturalnych (biosfery - ludzie, zwierzę rośliny; atmosfery -czyste powietrze z odpo
wiednią ilością tlenu; hydrosfery - wody powierzchniowe stojące i płynące; litosfery - kopaliny płynne: gaz, ropa, wody
geotermalne oraz kopaliny stałe, w tym energia gorących skał) poprzez budowanie odpowiednich zakładów wytwór
czych (a nie ich sprzedaż), zapewniających potrzeb ilość miejsc pracy, gwarantujących komfort psychiczny i fizyczny,
jak też zapewniający zaopatrzenie w niezbędnie potrzebne ilości czystej energii, wody, żywności, miejsc do wypo
czynku oraz rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego tej lokalnej społeczności i jej poszczególnych rodzin.
Jest to tylko pobieżna ocena sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie polskie społeczeństwo i ogólna diagnoza Jego
kondycji, tj. zdolności do uświadomienia sobie powagi zagrożeń i konieczności podjęcia środków zaradczych w celu
radykalne] odwrócenia porządku spraw.
Jesteśmy świadomi, że nikt za nas Polaków nie poprawi naszego losu, poziom bytowania i rozwoju kulturalnego.
Chodzi więc o to, by wszyscy uczciwi Polacy, podjęli trudny, ale konieczny wysiłek zorganizowania się po to, aby
obronić Polskę od zagrożę które już zaczynają godzić w jej istnienie.
Nie pozwólmy więc na: dalsze niszczenie naszej narodowości i suwerenność likwidację patriotyzmu poprzez ogra
niczanie wolności słowa, likwidację polski własności prywatnej, gdy nie sprawdził się komunizm, likwidację rodziny ja
ko podstawowej komórki ludzkiej, niszczenie Kościoła katolickiego i religii chrześcijańskie zastępowanie jej religią
uniwersalną, która w oczywisty sposób kończy się satanizmem zniszczenie dotychczasowego porządku społecznego
- patologie w postaci przestępczości zorganizowanej, powszechnej korupcji, narkomani, pijaństwa i partykularnego
egoizm domykają zbiór elementów niszczących Polski Naród.
Ponad wszystko, narodowym obowiązkiem, jest ochrona polskiej wsi i wspieranie rolników, bo rolnicy „żywią i bronią".
Historia pokazała, że przy groźbie zniszczenia przez totalitarną władzę stać nas, aby zewrzeć wszystkie siły, aby skon
struować i utrzymać państwo, w którym jesteśmy suwerenem, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie.
Dziś, w imię wiary przodków, z intencją ratowania Ojczyzny, przypominamy fragment Preambuły KONSTYTUCJI
POLSKIEJ WSI" dokumentu programowego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna" RP :
„W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego.
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe kraju, przetrwanie i rozwój Narodu Polskiego, ma
jąc świadomość i dowody na to, że odwieczni wrogowie Polski jawnie i bezkarnie burzą fundamenty Kościoła Katolic
kiego, Narodu i Państwa Polskiego,
My, praojcowie stanu chłopskiego - wolni kmiecie polscy i ich potomkowie spadkobiercy ojcowizny stajemy jak nasi
ojcowie - w obronie Ojczyzny, która jest w niebezpieczeństwie".
Sygnatariusze i uczestnicy strajków
w Ustrzykach Din. i Rzeszowie w 1981 r.
A ntoni Kopaczewski

S tronnictw o Ludowe „O jcow izna" RP

Kazimierz Chorzępa

W ieńczysław Nowacki
Rzeszów, 18 luty 2012 r.

Kontakt: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna" RP, 3 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
Tel. 17 7725604 tel. kom. 513 283 345
www.oicowizna-stronnictwoludowe.pl. e-mail: słoicowizna@wp.pl
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■ Ks. Henryk Nowik

O G Ó L N O P O L S K IE F O R U M R O L N IC Z E
Poznań 11.03.2012
W trzydziestą pierwszą rocznicę powstania NSZZ RI
„Solidarność” oraz w dziesiątą rocznicę powstania Komi
tetu Obrony Polskiej Ziemi Placówka zorganizowano
konferencję naukową w dniu 11.03.2012 r. w Poznaniu w
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zjazd ten po
przedziła Msza św. w kościele św. Jana Vianney'a, którą
odprawiłem w intencji Wolnej i Sprawiedliwej Ojczyzny.
W auli Kolegium Rungego Przewodniczący NSZZ RI
„Solidarność” Wielkopolska oraz Komitetu Obrony Pol
skiej Ziemi Placówka Ryszard Majewski powitał zapro
szonych gości i wygłosił odczyt; Rozwój rodzimej przed
siębiorczości warunkiem rozwoju Polski. W wykładzie
tym stwierdził, że w najbliższej przyszłości polskie rolnic
two ma przyjąć formę amerykańskich farm. W ten spo
sób nasza wieś stanie się szarą strefą całkowitego bez
robocia. Dalej podkreślił, że po 2016 r. ziemia w Polsce
zostanie wystawiona na wolny rynek, do sprzedaży bez
ograniczeń dla cudzoziemców, bez możliwości konku
rencji w przetargach, gdyż banki oferują kredyty o wyso
kich oprocentowaniach. Społeczeństwo zaś obciążone
nadmiernymi działaniami fiskalnymi (np. od urodzenia aż
do śmierci wysoki podatek VAT) jest skazane na zagła
dę. Panuje preferencja i promocja żywności i innych to
warów pierwszej potrzeby dla makro- i mikro-marketów
zagranicznych, która ruguje rodzimy handel i sprzedaż
bezpośrednią (zakaz handlu na ulicach, brak nowych
targowisk), zalewając tym samym rynek produktami im
portu, na ogół gorszej jakości. Chcąc się pozbyć bezro
bocia, nawołuje się młode pokolenie do emigracji, rozbi
jając tym samym rodziny i małżeństwa. Przedłużenie
wieku emerytalnego, w chwili rosnącego bezrobocia lu
dzi wieku produkcyjnego jest strategią antyspołeczną
w kraju i w UE. Te i tym podobne działania łamią demo
krację i stymulują niechęć do architektów nowego totali
taryzmu.
Prof. Ryszard H. Kozłowski z Krakowa mówił o kolej
nym rozbiorze Polski, zaprojektowanym przez Rząd
Leszka Millera w dniu 27 kwietnia 2004 r. bez wiedzy
i zgody Parlamentu, dzieląc Polskę na 6 makroregionów,
obok istniejących 16 województw. Motywem tego podzia
łu miały być względy statystyczne, a faktycznie chodziło
o demontaż państwa na zasadzie rozbioru Polski. Po
moc UE miała trafiać nie do państw, ale do poszczegól
nych euroregionów. Do tego antypolskiego wydarzenia
doszło na kilka dni przed wstąpieniem Polski do UE.
Chcąc się przeciwstawić temu rozbiciu terytorialnego
państwa, należy przeciwstawić się strategią systemową
w obszarze kultury duchowej i materialnej. W pierwszym
przypadku należy przeciwstawić się tym złym tenden
cjom na gruncie wiary w ramach Kościoła, będącego
odwiecznym spoiwem narodu oraz w płaszczyźnie nauki,
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która zawsze jest uniwersalna z racji międzyuczelnianej
współpracy, mającą swoje tradycje jednoczące. W dru
gim zaś przypadku należy podjąć się działań integracyj
nych kraj w dziedzinie ochrony ekosystemów na bazie
polskiego leśnictwa jako całości. Podobnie zasoby wę
gla, wód geotermalnych, łupków kamiennych i cennych
ród metali szlachetnych, obszary wód pitnych, wód mor
skich z ich fauna i flora, jak również rozległe krajobrazy
górskie, tworzących dziedzictwo wszystkich Polaków,
zjednoczonych we współpracy z innymi krajami Europy
i świata dla dobra naszego narodu. Gminy, jak stwierdza
Profesor, winny ustanowić nadzór właścicielski nad
wszystkimi zasobami przyrodniczymi w imieniu Skarbu
Państwa i Narodu.
Prof. Michał Sznajder z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu wygłosił odczyt pt. Aktualne problemy polity
ki. Cały swój wywód merytoryczny oparł na Nauce Spo
łecznej Kościoła. Współczesne problemy polityki pań
stwa wywodzą się z faktu fałszywej ideologii liberalizmu,
gdzie się uważa, że państwo jest przeszkodą w realizacji
kumulowania kapitały w ręku wyselekcjonowanej grupy
osób, przeznaczonej do rządzenia światem. Ideologia
kosmopolityczna zagraża godności osoby ludzkiej, roz
wojowi rodziny i odwiecznemu trwaniu kultury narodoworeligijnej. Wspólnota ludzka miast i wsi domaga się wła
dzy do swego rozwoju. Stąd władza powinna używać
środków moralnie godziwych, w dążeniu do dobra
wspólnego. Powinna być pełniona w obszarze prawa na
turalnego i Objawionego, gdyż każda władza pochodzi
od Boga. Tylko w ten sposób może ona zapewnić prawi
dłowe korzystanie z wolności w dążeniu do dobra wspól
nego, czyli do zachowania praw osoby, stymulowania
wzrostu dóbr duchowych i materialnych i do utrwalania
pokoju i bezpieczeństwa członków społeczności miast
i wsi. Obrona dobra wspólnego należy do państwa, bę
dącego w relacji do organizacji międzynarodowej, czu
wającej nad solidarnością wspólnot w wymiarze ducho
wym i materialnym, gdzie uważa się „drugiego za same
go siebie”. Wiejska więź międzysąsiedzka, z racji swej
infrastruktury i tożsamej relacji do roli jest idealną wspól
notą o solidarnej duchowości. Broniąc ziemię i wiejską
wspólnotę - bronimy naród.
Wiceprezes KOPZ Placówka Jan Piwowarski w swym
wystąpieniu podjął problem załamania się hodowli trzody
chlewnej, głównej siły ekonomicznej polskiej wsi. Dowo
dził również, że nierówne dopłaty UE do rolnictwa w po
równaniu z „piętnastką” unijną, warunkują zachwianie się
równowagi gospodarstw wiejskich w naszym kraju. Dalej
tłumaczył, że klęski żywiołowe, którymi została tragicznie
dotknięta nasza wieś, mimo zapewnień Premiera, nie
zostały w pełni zrekompensowane. Taki stan rzeczy mu-
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siał boleśnie dotknąć naszych rolników. Prelegent zwró
cił również uwagę, że bartnictwo nasze weszło w stan
krytyczny na skutek chemizacji pól i sadów. Ponadto sieć
komórkowa w istotny sposób warunkuje zakłócenie
przestrzenną orientację pszczół.
Prezes stronnictwa Ludowego Ojcowizna R P Kazi
mierz Chorzępa w swej relacji uzmysłowił słuchaczom
fakt, że przetwórstwu mleczarskiemu i owocowowarzywniczemu narzucono wymogi nie do pokonania.
Wobec takiej polityki na polskiej wsi, nastąpił tragiczny
upadek, tej tak ważnej gałęzi lekkiego przemysłu. Po
dobnie rzecz się ma z cukrowym burakiem. Zaczęto bo
wiem stosować nawozy ze środkami nikotynoidalnymi,
warunkującymi zatrucie cukru. W przypadku dokarmiania
pszczół takim cukrem wystąpił pomór tych owadów.
Poseł zaś Zdzisław Jankowski z Piły w odczycie pro
gramowym, z całą siłą swego przekonania wołał:
- pokojowa ekspansja Niemiec na wschód usuwa Polskę
z terenów Ziem Zachodnich;
- na naszych oczach, naszym polskim kosztem realizuje
się zagładę Państwa Polskiego;
- patriotyzm w narodzie trzeba pielęgnować;
- państwo polskie potraktowali targowiczanie-okrągłostołowcy jak łup zimnej wojny;
- wyprzedaż strategicznych sektorów gospodarki należy
ocenić jako zbrodnicze zniewolenie Narodu Polskiego,
będącego wynikiem realizacji planu światowego systemu
globalnego kapitalizmu;
- jesteśmy uczestnikami procesu zanikania suwerenno
ści Państwa Polskiego;
- obce koncerny traktują Polskę jak swoją kolonię;
- często bywa tak, że w walce z korupcją chodzi o zanie
chanie decyzji lub pozostawienie luki prawnej;
- pozwólcie żyć Narodowi Mojemu - Polskiemu Narodowi;
- w dobie prowadzonych antypolskich kampanii przez
różne ośrodki Polacy oczekują na odpowiedzialnego
prezydenta.
Prelegent, odpowiadając na liczne pytania często od
syłał, zainteresowanych tym tematem do swej książki
Sam w sejmie ja k Rejtan. Przewodnią myśl tej publikacji
Autor zawarł w dedykacji Na pamiątkę Dla Ks. Henryka
Nowika Mojej walki o prawdziwą wolną i sprawiedliwą
Polskę Poznań 11 III 2012.

Dyskusja przebiegała w kontekście wygłoszonych
tematów i miała charakter bardziej wyjaśniający, aniżeli
problemowy. Jedynym wątkiem, który ciągle się przewi
jał, to sprawa troski o ziemię, narażoną na całkowitą wy
przedaż, a przecież Prymas Tysiąclecia w dniu 4 lutego
1981 roku na spotkaniu w Gnieźnie z Solidarnością
Wiejską powiedział Nie dajcie sobie wydrzeć ziem i ..D o
tej wypowiedzi wielu dyskutantów się odwoływało. Nie
którzy czytali swoje wiersze o polskiej ziemi, były też
prezentacje tego tematu w formie luźnych refleksji na
temat ojcowizny - dziedzictwa wielu pokoleń.
Należało zatem nawiązać do myśli przewodniej dys
kusji, o dziejowej wartości Polskiej ziemi. Wydaje się, że
tę wartość najlepiej można ukazać w alegorii Matki
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wszystkiego, co żyje w powiązaniu z ziemią. W tej kon
wencji Ziemia jest Matką. W znaczeniu dosłownym
i bezpośrednim matka jest rodzicielką każdego dziecka.
W znaczeniu zaś przenośnym i pośrednim wyrażenie
„Ziemia jest Matką” ma sens ukryty i domyślny, zwanym
alegorycznym. Powstaje on na fundamencie sensu do
słownego, a łącząca ich więź ma znamiona konwencjo
nalne. Opierają się one na przekazie: ludowym wsi, tra
dycji religijnej, spuściźnie literackiej w kontekście idei
„Ojczyzna jest Matką”,
Na wielu zjazdach chłopskich z bólem dawało się sły
szeć, w różnych chłopskich wypowiedziach, przemówie
niach lub dyskusjach z tytułu wchodzenia do UE, która
miała za swój program kapitałowy obrót ziemią, a relacje
te sprowadzały się najczęściej do rozpaczliwego zawo
łania „Ziemia jest Matką, a Matkę nie wolno wystawiać
na rynek z nieruchomościami”. Również tradycja ludzi
wsi, która mocno usadowiła się w kościele, jest przy tej
konwencji znaczeniowej. I tak ziarno zanim zostanie rzu
cone do łona Matki Ziemi, jest poświęcone rytualnie na
ołtarzu - miejscu świętym. Natomiast w dni krzyżowe
kapłan z ludem święci poczęte życie w procesji polnej.
Następnie plony ziemi (wieńce z kłosów zbóż i inne
płody rolne, owoce i kwiaty, chleby pokłada) lud składa
przy ołtarzu, na czas odprawiania Mszy św. w łączności
z Hostią Przenajświętszą, gdyż dary te wydała na świat
Matka Ziemia, mająca pochodzenie Boże.
Literatura również przechowuje tę wspaniałą myśl
o Ziemi-Matce. Wystarczy choćby wspomnieć książkę
Jana Pawła II Pam ięć i tożsamość, gdzie Papież rozwija
myśl o Ojcowiźnie, myśląc o ziemi praojców, również
abp Kazimierz Majdański (w tej samej konwencji zna
czeniowej) pisze o Ojczyźnie, tytułując swe dzieło Ojczy
zna je s t Matką.

Przywołana tu myśl o ziemi jako matce domaga się
swego oddzielnego opracowania. Tym bardziej, że Pol
ska ziemia znalazła się w tragicznym zagrożeniu, o czym
świadczy narastający ruch jej obrony i to w różnych od
mianach działań patriotów z obszaru warstw chłopskich
oraz inteligenckich, czego wymownym przykładem są
kolejne zjazdy w Poznaniu pod stałą nazwą Ogólnopol
skie Forum Rolnicze .
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P O L S K I E J

W S I

Żywią i bronią

DOKUMENTY STRONNICTWO LUDOWE „OJCOWIZNA" RP
Poznań 10-11 marca 2012 r.

PREAMBUŁA
W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego.
W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe kraju, przetrwanie i rozwój Narodu Polskiego, ma
jąc świadomość i dowody na to, że odwieczni wrogowie Polski jawnie i bezkarnie burzą fundamenty Kościoła Katolic
kiego, Narodu i Państwa Polskiego,
My praojcowie stanu chłopskiego - wolni kmiecie polscy i ich potomkowie spadkobiercy ojcowizny stajemy jak nasi
ojcowie - w obronie Ojczyzny, która jest w niebezpieczeństwie.
Jako właściciele, gospodarze i strażnicy swojej, a zarazem polskiej ziemi, oręż skutecznego prawa nad przemoc
przedkładając
POSTANAWIAMY:
Wszelkie nasze odwieczne, naturalne i niezbywalne prawa, zakorzenione W wierze i ziemi ojców, oparte o przyka
zania Boże i doświadczenia przodków, kierujących się wiernością Bogu i Ojczyźnie, wiarą i rozumem, prawdą i hono
rem, wpisać do KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI jako zbioru praw i wzoru godnego postępowania i takiego zabezpie
czenia, aby w sprawach Ojczyzny, nic o nas, bez nas stanowione być nie mogło.
POSTANAWIAMY:
Przedstawić projekt KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI zarówno rolnikom polskim jak i całemu narodowi, aby każdy
Polak żyjący na polskiej czy obcej ziemi, mógł wnieść swój wkład w treść rzeczonej Konstytucji, a uznając ją za swoją
mógł z przekonaniem powiedzieć - wspierał będę i bronił Konstytucję Polskiej Wsi TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.
Art. l Podstawą struktury narodowej i państwowej Polski są wspólnoty rodzinne wolnych rolników polskich, (wg
opracowania prof. Romualda Kukołowicza).
Art. 2 Przyrost naturalny i czynniki demograficzne zapewniają rozwój społeczno- gospodarczy, polityczny i kulturo
wy oraz moc militarną kraju, (wg oprać. prof. Romualda Kukołowicza).
Art. 3 Rozwój kultury wspólnoty narodowej kształtuje i rozwija: język, historia, wiara i wspólnota obrzędowozwyczajowa. Dominującą rolę odgrywa Kościół i wieś polska, (wg oprać. prof. Romualda Kukołowicza).
Art. 4 Dobrem wspólnym są ogólne warunki pokoju i rozwoju wszystkich ludzi oraz ochrona ich praw osobowych,
(wg oprac. prof. Romualda Kukołowicza).
Art. 5 Podstawowymi warunkami bytu ludzkiego i rozwoju człowieka jest zaspokojenie potrzeb życiowych i miesz
kaniowych, (wg oprać. prof. Romualda Kukołowicza).
Art. 6 Strategiczne uwarunkowania polskiego rolnictwa ujęte zostały w nożyce polityki monetarnej. (wg oprac. prof.
Romualda Kukołowicza).
Art. 7 Ochrona konstytucyjna własności ziemi i mieszkań obejmuje wyłącznie następujące tytuły prawne do nieru
chomości:
- prawo własności nieruchomości gruntowej,
- prawo własności budynku,
- prawo odrębnej własności lokalu mieszkaniowego,
- prawo własności lokalu użytkowego (m. in. garażu),
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- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Z wyjątkiem tego ostatniego tytułu prawnego, który jest ograniczonym prawem rzeczowym do mieszkania - pozo
stałe tytuły prawne są pełnymi tytułami własności. Nie podlegają natomiast ochronie konstytucyjnej następujące tytuły
prawne:
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości,
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkaniowego, (wg oprac. prof. dr hab. Adama Bieli)
Art. 8 Rynek kapitałowy państwa będzie funkcjonował prawidłowo, gdy zostaną stworzone dogodne warunki kredy
towe do inwestowanie na wsi i w rolnictwie. (wg oprać. prof. dr hab. Adama Bieli).
Art.9 Gospodarstwo rodzinne to gospodarstwo rolne stanowiące własność prywatną rolnika i członków jego rodzi
ny, pracujących w nim osobiście oraz prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i zbycie ar
tykułów rolnych celem zabezpieczenia bytu materialnego oraz zaspokojenia potrzeb własnych rodziny i narodu, (wg
projektu Wieńczysława Nowackiego).
Art. 10 Za podstawę ładu gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego uznaje się prywatna własność
ziemi stanowiącą zabezpieczenie prawa rolnika i jego rodziny do godziwego życia na poziomie przeciętnych docho
dów w państwie. (wg projektu Wieńczysława Nowackiego).
Art. 11 Gwarancją nienaruszalności terytorialnej i suwerenności politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej
państwa jest zakaz sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom, (wg projektu Wieńczysława Nowackiego).
Art. 12 Podstawową powinnością państwa oraz obowiązkiem każdego obywatela Polski jest skuteczne dopełnienie
wszystkich spraw formalno-prawnych dotyczących zamiany użytkowania wieczystego ziemi na pełną własność pry
watną. W szczególności powinność ta dotyczy polskich użytkowników wieczystych zamieszkujących na terenach ziem
odzyskanych zachodnich i północnych.
(wg projektu Wieńczysława Nowackiego).
Art. 13 Polska gospodarka żywnościowa biorąc pod uwagę strukturę demograficzną i agrarną polskiej wsi winna
być ukierunkowana na samowystarczalność oraz wytwarzanie i eksport zdrowej żywności na rynek europejski i świa
towy, (wg projektu Kazimierza Chorzępy).
Art. 14 Zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego kraju stanowi szansę przetrwania polskich rolników i ich ro
dzin poprzez rozszerzenie specjalizacji w wytwarzaniu żywności oraz nastawienie na rozwój produkcji rolnej i podno
szenie jej jakości. (wg projektu Kazimierza Chorzępy)
Art.15 Samorząd rolniczy winien być ukształtowany poprzez izby rolnicze skupiające delegatów rolniczych związ
ków zawodowych, banków spółdzielczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz innych organizacji i instytucji do
świadczalnych i badawczych działających na rzecz rolnictwa. Konieczne jest uregulowanie ustawowe i zmiana statusu
izb rolniczych uwzględniające różny charakter regionalny rolnictwa w Polsce, (wg projektu Józefa Waligóry).
Art. 16 Prawo spółdzielcze winno promować zasady ruchu spółdzielczego celem zabezpieczenia rozwoju gospo
darczego, społecznego i narodowego. Zmiany wymagają te przepisy prawne, które ograniczają działalność spółdzielni
i stawiają je w złej pozycji na rynku. Wspierać należy współpracę spółdzielni z jednej branży, aby skutecznie konkuro
wać z monopolistami lub koncernami, które nie służą wzmacnianiu polskiej gospodarki, (wg projektu Józefa Waligóry).
Art.17 Podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji młodzieży wiejskiej winno następować poprzez szkolnictwo zawo
dowe w szkołach wyższych, (wg projektu prof. dr hab. Antoniego Jarosza).
Art. 18 Polityka społeczna i rozwiązywanie problemów bezrobocia jest obowiązkiem każdej władzy państwowej
niezależnie od opcji politycznej, (wg projektu prof. dr hab. Antoniego Jarosza).
Art. 19 Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka są ze sobą nierozerwalnie związane i stanowią podstawę ekosyste
mu w Polsce, (wg projektu prof. dr hab. Antoniego Jarosza).
Art. 20 Uniwersytety ludowe stanowią formę podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy w zakresie historii i tradycji
ruchu ludowego, (wg projektu Janusza Szkutnika).
Art. 21 Kultura i dziedzictwo narodowe wymagają pielęgnowania poprzez różne formy oświaty dla dorosłych i czy
telnictwa, (wg projektu Janusza Szkutnika).
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Art. 22 Obowiązkiem państwa jest ochrona rodziny i życia poczętego. Każdemu - człowiekowi państwo zapewnia
prawną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
Art. 23 System wyborczy wyborów do parlamentu i samorządu terytorialnego oparty będzie na systemie ordynacji
większościowej i głosowaniu w jednomandatowych okręgach wyborczych na zasadzie większości bezwzględnej. (wg
projektu Wiesława Kwiatkowskiego).
Art. 24 Dokonywanie aborcji jest prawnie zakazane.
Art. 25 Stosowanie eutanazji stanowi pogwałcenie prawa człowieka do naturalnej śmierci.
Art. 26 Polityka medialna państwa wymaga poszanowania prawa człowieka do wyznania, a szczególności szacun
ku do religii katolickiej.
Art.27 System podatkowy i polityka fiskalna będzie dostosowany do poziomu najniższych dochodów obywateli
w państwie i nie może być uciążliwy dla najuboższych.
Art. 28 Polityka zagraniczna państwa winna uwzględniać położenie Polski pomiędzy państwami Unii Europejskiej
a innymi krajami wschodnimi, (wg projektu prof. Łukasza Czumy).
Art. 29 Stosunki dobrosąsiedzkie z Ukrainą wymagają współpracy i prowadzenia wymiany handlowej wschodnich
regionów przygranicznych, (wg projektu prof. Łukasza Czumy).
Art. 30 Państwo zapewni ustawowo minimum socjalne, w szczególności dla najuboższych osób ze środowisk wiej
skich i rodzin wielodzietnych.
Art. 31 Dokonane zostaną regulacje ustawowe w zakresie przydzielania minimum odszkodowawczego w przypad
kach klęsk żywiołowych.
Art. 32 System dopłat dla rolnictwa oraz kredytów preferencyjnych wzmacniał będzie przetwórstwo rolnospożywcze na rynku lokalnym.
Art. 33 Państwo zabezpiecza politykę interwencyjną w szczególności na rynku rolnym zboża, mięsa, mleka i cukru.
Art. 34 Właściwe organy administracji publicznej zobowiązane są do ustanowienia zasad prawidłowego zagospo
darowania rozłogu t.j. kształtu gospodarstwa rolnego w zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności dotyczy
to ziemi o najlepszych warunkach glebowych i przyrodniczych, (wg projektu Bogusława Kreta).
Art. 35 Władze państwowe podejmują działania dla ochrony środowiska naturalnego i skutecznego zapobiegania
jego degradacji pozyskując środki budżetowe z kar stosowanych wobec podmiotów gospodarczych naruszających
równowagę ekosystemową. (wg projektu Bogusława Kreta).
Art. 36 Państwo zabezpiecza opracowanie i wdrożenie programów lokalnych w zakresie pozyskania i wykorzysta
nia naturalnych źródeł energii odnawialnej, w tym w szczególności projektów wykorzystywanie energii geotermalnej,
(wg projektu prof. dr hab. Henryka Ryszarda Kozłowskiego).
Art. 37 Państwo gwarantuje utrzymanie systemu ubezpieczeń społecznych rolników poprzez zapewnienie środków
finansowych z budżetu centralnego na dofinansowanie KRUS. Reforma ustawowa systemu ubezpieczeń społecznych
rolników zapewni utrzymanie składki rolnika na poziomie minimalnym proporcjonalnie do powierzchni użytków rolnych
w gospodarstwie, (wg projektu Wojciecha Jagły).
Art. 38 Powołany zostanie Trybunał Narodowy celem osądzenia tych wszystkich, którzy dla osobistych i prywat
nych interesów wyniszczają polską gospodarkę i przyczyniają się do upadku Narodu i państwa polskiego, (wg projektu
Antoniego Kopaczewskiego).
W dniu 18 lutego 2007r. w Rzeszowie na Zjeździe SL „Ojcowizna" powyższy tekst KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI
przyjęty został do realizacji w głosowaniu jawnym i podpisany przez 86 sygnatariuszy reprezentujących wszystkie wo
jewództwa w Polsce. W dniu 18 lutego 2012r. I Kongres Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna" w Rzeszowie zatwierdził
przedmiotową Konstytucję jako dokument programowy.
□
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DEKLARACJA WSPÓŁDZIAŁANIA
UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH I NARODOWYCH
Poznań, 10-11 marca 2012r.
Nasza Ojczyzna potrzebuje dziś aktywnego udziału katolików
Świeckich w życiu publicznym, ludzi czystego sumienia i prawego serca, którzy
swoją patriotyczną postawą udowadniają, że naród polski nie zginą!.
Tylko tacy ludzie są w stanie zorganizować się do kolejnego wysiłku w
pracy dla dobra wspólnego Narodu i Państwa Polskiego.
Propozycja współdziałania odnosi się do związków zawodowych,
organizacji społecznych, stowarzyszeń, partii i stronnictw o rodowodzie
ludowym, patriotycznym, narodowym i do obywateli, którzy m ają na uwadze
dobro Polski.
Apelujemy o jedność działania, współpracę programową i organizacyjną
w celu wyłonienia reprezentacji Narodu w Parlamencie i odbudowania siły
politycznej wywodzącej się z tradycji ludzi kochających polską wieś i z niej
czerpiących swój rodowód.
Niech miarą zaangażowania w dzisiejszą rzeczywistość będą słowa
Wincentego Witosa, że w najtrudniejszych czasach polska wieś zachowała trzy
nadrzędne dla naszej Ojczyzny w artości: wiarę, ziemię i narodowość.
Wierzymy w głęboki sens deklarowanej współpracy, albowiem działając
wspólnie możemy odnieść sukces. W sztafecie pokoleń dziś my i organizacje,
które reprezentujemy podejmujątrud starań o Wolną Polskę i bierzemy za to
pełną odpowiedzialność.
Jednoczenie udzielamy pełnego poparcia Telewizji TRWAM, która od
wielu lat dostrzegała i dostrzega nadal problemy społeczności wiejskiej, a w
szczególności problemy rolników i ich rodzin nierówno traktowanych i
poniżanych w obecnej rzeczywistości.
Uważamy, że odmowa przyznania Telewizji Trwam miejsca na
przygotowywanym multipleksie cyfrowym jest poważnym naruszeniem
konstytucyjnego prawa katolickiej społeczności do wolności słowa przez obecne
władze polityczne i państwowe.
Poc
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP - Prezes Kaz:
Członek Zarządu Krajowego - Wieńczysław Nowacl
- Przymierze Narodu Polskiego - Prezes Ryszard Her
- Redakcja „Wolna Polska”, Wydawnictwo „Wers” - NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska - Przewodnie
Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” —V-Prze w. jan riwowarsKi
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■ Zbigniew Dmochowski

IN N O W A C J A S Y S T E M O W A
1) Działania kolejnych polskich rządów od 1989 r. do
chwili obecnej, uwzględniających interes Unii Europej
skiej (do której zdecydowały się wpraszać), z lekcewa
żeniem lub wręcz przeciw interesowi rodzin polskich, na
rodu polskiego i państwa polskiego, musiały doprowa
dzić, jeżeli nie do zniszczenia, to przynajmniej do osła
bienia narodowego potencjału technologicznego. Było to
więc działanie zaprzeczające np. doświadczeniom południowokoreańskim.

w latach 1990-2003 oraz zdegradowanie lub zniszczenie
ich w latach 2004-2011. Największe straty poniosły dotąd:
a) energetyka i górnictwo,
b) gospodarka morska i śródlądowa,
c) kultura, edukacja, nauka i innowacyjność narodowa,
d) służba zdrowia i opieka społeczna,
e) prognozowanie i systemy informatyczne,
f) stosunki międzynarodowe i kontakty zagraniczne,
g) bezpieczeństwo narodowe.

2) Wyraźnymi tego świadectwami była postępująca
degradacja polskiej edukacji i nauki oraz w szczególno
ści polskiego zaplecza badawczo-rozwojowego i prze
mysłowego. Duża liczba powstałych po 1989 r. szkół
wyższych państwowych i prywatnych nie poprawiła tej
sytuacji, gdyż w wielu przypadkach ze względu na nie
właściwy system finansowania nauki i edukacji (oszczę
dzanie na tym sektorze strategicznym Polski, szczegól
nie w okresach kryzysowych) poziom ogólny placówek
nauki i edukacji obniżył się. Najlepszym dowodem na to
jest miejsce np. Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiel
lońskiego oraz Politechniki Warszawskiej na dalekim
miejscu 150-200 w rankingu uniwersytetów i politechnik
światowych. Jeszcze gorzej jest z sytuacją zaplecza ba
dawczo-rozwojowego i przemysłowego, które w wyniku
kolosalnej degradacji polskiego przemysłu nie ma po
ważnych warunków do nie tylko rozwoju, ale także dal
szej egzystencji.

Można w związku z tym mówić o przebiegu przygo
towań i właściwej eutanazji dotyczącej w szczególności:
a) Energetyki i górnictwa - przy wykorzystywaniu mitu
efektu cieplarnianego i walki z CO2 powstającego z dzia
łalności człowieka, gdy gro wpływu ma woda - ponad
98%, a UE żąda do 2050 r. zredukowania do zera ener
getyki węglowej, co stanowi zakończenie eutanazji ener
getyki polskiej i zburzenie filarów polskiej gospodarki.
b) Gospodarki morskiej i śródlądowej, które praktycznie
zlikwidowano pozostawiając jedynie formę śladową.
c) Kultury, którą zbezczeszczono pseudokulturą, ataku
jąc w sposób bezpardonowy kulturę chrześcijańską,
w tym katolicką.
Innowacyjności narodowej, którą zniszczono w za
rodku, wprowadzając innowacyjność finansową i organi
zacyjną, prowadzących do bezrobocia, biedy i bezdom
ności.
Edukacji i nauki, do których wprowadza się dezinfor
macje i manipulacje (przykład: wprowadzanie w najbliż
szym czasie wspólnego podręcznika niemiecko-pol
skiego do historii., opracowanego przy udziale Instytutu
Historycznego Polskiej Akademii Nauk w Berlinie).
Jednocześnie nadal stosuje się, podobnie jak w PRLu, w kręgach edukacyjnych i naukowych metody dys
kryminacyjne, polegające na blokowaniu zatrudnienia
osób, które mając nawet wysokie kwalifikacje zarówno
w szkołach średnich, ale przede wszystkim wyższych
oraz instytutach badawczych np., doktora habilitowane
go, nie mogą znaleźć miejsca pracy w Polsce, szczegól
nie jeżeli podejmowały lub podejmują znaczącą działal
ność związkową, np. w NSZZ „Solidarność”.
d) Służby zdrowia i opieki społecznej, w których po
przez niewłaściwą organizację, pozorne, nieuzasadnione
oszczędności, prowadzi się do autentycznego pogarsza
nia zdrowia pacjentów i powolnej lub szybkiej eutanazji.
e) Bezpieczeństwa narodowego, które zostało zagro
żone przez ograniczanie sił zbrojnych, zarówno pod
względem osobowym, jak i sprzętowym.
Dowodem na to są zarówno takie fakty, jak zamach
pod Smoleńskiem (2010 r.), jak i katastrofa pod Miro
sławcem (2008 r.).

3) Transfer technologii do Polski z krajów rozwinię
tych, głównie Unii Europejskiej, USA i Japonii odbywał
się według modelu korzystnego dla dostarczających
technologie i niekorzystnego dla odbiorców polskich i był
coraz bardziej redukowany poprzez dostarczanie goto
wych zagranicznych wyrobów, nie zawsze najwyższej
jakości.
4) Polityka finansowa, podatkowa i informacyjna
w Polsce służyła i służy nadal niszczeniu polskiego po
tencjału technologicznego i preferowaniu Polski jako ryn
ku zbytu, głównie dla towarów z Unii Europejskiej. Me
chanizm niszczenia tego potencjału polega między in
nymi na dopasowaniu prawodawstwa polskiego do pra
wodawstwa unijnego, które jest podporządkowane dobru
wspólnemu państw dominujących w Unii Europejskiej,
a więc głównie RFN i Francji, a dalej Wielkiej Brytanii,
Włoch i innych( nie bez znaczenia ma tu przypomnienie
historii z II wojny światowej, wywołanej przez Niemcy,
z którymi kolaborowała Francja).
5) Przysłowie południowokoreańskie: „W dziesięć lat
można poruszyć nawet góry” - przetransformowane na
teren Polski lat 1989-1999, miałoby zapis: „Jeżeli ma się
złą wolę, to w dziesięć lat można zniszczyć potencjał kul
turowy, edukacyjny, naukowy i technologiczny każdego
państwa”. A przecież ten destrukcyjny proces trwa już
ponad 20 lat. W wyniku realizacji przez władze polskie,
zarówno przed wejściem do UE , jak i po wejściu Trakta
tów z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i Lizbony, nastąpiło
osłabienie wszystkich 12 strategicznych sektorów Polski
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W niosek
W związku z tym, że na dzień dzisiejszy (1 kwietnia
2012 r.) ekipa parlamentarna tworzona przez koalicję
PO+PSL na czele z Donaldem Tuskiem (PO) i Waldema
rem Pawlakiem (PSL) oraz ekipa rządowa na czele
z Donaldem Tuskiem, Premierem RP, doprowadziły do
wprowadzenia innowacji systemowej polegającej na rea-
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lizacji działań prowadzących do EUTANAZJI, zarówno
najważniejszych sektorów strategicznych Polski, jak i au
tentycznej EUTANAZJI, związanej z zamachem na pod
stawową OPIEKĘ LEKARSKA, gwarantowaną przez
KONSTYTUCJE RP (1997 r.) oraz warunki prowadzące
do powstawania coraz większej liczby BEZDOMNYCH,
BIEDNYCH i BEZROBOTNYCH Polaków przy końcówce
pracy w wieku 67 lat (przy odrzuceniu przez SEJM RP
możliwości przeprowadzenia w tej sprawie REFEREN
DUM OBYWATELSKIEGO na podstawie zebranych
przez NSZZ „SOLIDARNOSC” około 2 milionów podpi
sów Polaków), uważam tę INNOWACJĘ SYSTEMOWĄ
za godną POTĘPIENIA, a WŁADZE POLSKIE wymusza
jące taką sytuację za ODPOWIEDZIALNE za PRZYGO
TOWANIE i REALIZACJĘ EUTANAZJI POLSKI wraz
z jej STRATEGICZNYMI SEKTORAMI.

Jednak jest to WARUNEK stawiany przez GREMIA
UE, które decydują o umieszczeniu lub nie umieszczeniu
np. Pana D. TUSKA na liście KANDYDATÓW DO OB
JĘCIA ZNACZĄCEJ FUNKCJI W TYCH GREMIACH,
NAWET PODCZAS TRWANIA AKTUALNEJ KADENCJI
SEJMU RP.
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1. Z. Dmochowski, Praktyka i teoria, „Nad Odrą”, nr 1-2 (166
167) 2012, str. 75-76.
2. M. Matyszkowicz Potwory nacjonalizmu, „Gazeta Polska”, 26
marca 2012.
3. Z. Dmochowski, Dyzma albo Ceausescu? (nie opublikowane).
4. Z. Dmochowski, Potop (nie opublikowane).

□

■ Tadeusz Gerstenkorn

D A J C IE MI W Ł A D Z Ę , A J A W A S U R Z Ą D Z Ę
Do refleksji nad ostatnimi wydarzeniami w kraju dato
m i asumpt (impuls) pewne zajście, które opowiedział mi
dawny znajomy, a które okazało się niezwykle charakte
rystyczne i znamienne dla zobrazowania pewnego z a 
chowania mas ludzkich. Przypomniało mi się wówczas
owo znane kiedyś stwierdzenie podane w tytule. Życie
potwierdza jego znaczenie.

proponowane wyroby firmy są wypróbowane i znakomi
te. Przecież to tylko kilka lub kilkanaście tysięcy złotych.
Zapomina się jakoś, że i te „małe” sumy trzeba będzie,
nawet ratami, jednak spłacić, często z małej emeryckiej
emerytury.Należy wziąć pod uwagę, że zwłaszcza starsi
ludzie zatracają często poczucie wartości i znaczenie
pieniądza i na nich głównie jest zwrócona uwaga agen
tów handlowych. Na spotkaniach reklamowych chytrze
wypatrują starsze osoby, przysiadają się do nich, przed
stawiają nęcące oferty i wizję wdzięczności dzieci, wnu
ków lub nowożeńców. Niestety powinność spłacenia
kredytu może nawet tym „uszczęśliwionym” przypaść
w udziale. W końcu, gdy zawiodą finanse darczyńców,
to ciężar rzekomej radości z darów może być przenie
siony na inne osoby z rodziny.

Oto zbiegowisko, które wytworzyło się przy ciekawym
dla tak zwanego pospólstwa zdarzeniu, uniemożliwiało
przejście tej osobie przez tłum do miejsca przeznacze
nia. W tym momencie wpada na pomysł, aby krzyknąć
zgoła grzecznie, ale bardzo stanowczo: przepraszam, bo
Ja idę! Tłum posłusznie się rozstępuje i przepuszcza tę
osobę nawet z osobą towarzyszącą .
O
czym to świadczy? Sądzę, że odpowiednim gło
sem, stanowczością i zaskoczeniem można „zahipnoty
K atolik a konkursy
zować” zgromadzonych ludzi, którzy posłusznie, bez
Trzecie, dość ciekawe zjawisko społeczne. Pewna
sprzeciwu, to polecenie wykonają.
grupa ludzi niezadowolonych z rządów i niespełnionych
obietnic pewnej pani prezydent dużego miasta postana
Ostrożnie z nęcącymi propozycjam i
wia wszcząć zabiegi o rozpisanie referendum dotyczą
Inne zdarzenie, które z ciekawości sam zdecydowa
cego jej odwołania. Pani prezydent jest z dużej partii po
łem się zaobserwować. Ostatnio mnożą się męczące
litycznej, więc są duże trudności z zamieszczeniem płat
nas telefony, które zapraszają nas słodkim głosikiem na
nego ogłoszenia o tej sprawie w prasie. Z trudem przebi
spotkania, na których mamy się dowiedzieć np. o nie
jają się krótkie informacje w mediach o zbieranych pod
zwykłych zaletach smacznie, tanio i szybko sporządzo
pisach. Siłą rzeczy społeczeństwo jest niedoinformowa
nych potraw w doskonale wykonanych z najlepszej stali
ne i projekt przepada. W czasie już trwającej jakiś czas
naczyniach kuchennych lub jak wygodnie i zdrowo za
akcji referendalnej zostaje rozpisany konkurs na prze
snąć pod niezwykłą kołdrą na mięciutkiej poduszce
prowadzenie w szkołach lekcji wychowania seksualnego.
z wielbłądziej sierści. I to wszystko prawie za bezcen, po
Konkurs zwycięża Centrum Pomocy w Rodzinie kojarzo
wyjątkowo obniżonej cenie, właśnie dla państwa! Tylko
ne z akcją wychowawczą i charytatywną Kościoła Kato
tym razem, przy tej okazji, która może się już nigdy nie
lickiego. Gdy referendum upada, konkurs zostaje zawie
zdarzyć. Głoszone to jest niezwykle sugestywnym gło
szony, aby uniemożliwić, jak się wydaje, prowadzenie
sem przez wyćwiczonych w tym celu prezenterów,
akcji przez tę organizację. Podobno - według prasy wmawiających słuchaczom, że zniżka jest niebywała,
młodzież jest tą decyzją zachwycona. Wkrótce w urzę
gdyż sprzedaż następuje poniżej kosztów produkcji.
dzie jest organizowana konferencja na temat różnorod
Oczywiście zapomina się przy tym w tak ogromnym za
ności i praw m.in. związków partnerskich, w tym homo
aferowaniu o obiecanych przez firmę prezentach, które
seksualnych. Do dyskusji włączyła się łódzka prasa.
miały być rozdane jako miły upominek z owego spotka
W „Dzienniku Łódzkim” z dn. 26 kwietnia (nr 98, czwar
nia. I proszę sobie wyobrazić, że zawsze znajdą się, mo
tek, s.13 - Opinie) zamieszczono wywiad z edukatorką
im zdaniem, naiwni nabywcy, którzy uwierzą w zapew
seksualną pod wymownym tytułem „O tym, co robią cia
nienia (z podstawionych, jak mniemam głosów z sali), że
ła, tylko na fizyce”. Uważa ona, że w łódzkich szkołach
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nie ma edukacji seksualnej. Dowiaduję się, że elemen
tem tej edukacji nie może być „wulgarny trening nakła
dania prezerwatywy”, ale należy do tego na zajęciach
użyć specjalnego modelu. No cóż, a mnie się wydawało,
że młodzież powinna przede wszystkim się uczyć, zdo
bywać wiedzę przedmiotową, a także o godnym i odpo
wiedzialnym zachowaniu wobec drugiego człowieka,
zwłaszcza płci przeciwnej i więcej znać szczegółów np.
z rodzimej historii niż akurat z propozycji, która jest jej
w tym okresie najmniej potrzebna. Czy do wychowania
i wiedzy o życiu w rodzinie takie pikantne szczegóły są
młodzieży niezbędne? Można się jednak spodziewać, że
w następnym konkursie tego typu edukatorzy przejmą
lekcje w swe ręce. Przecież ludność, rzekomo katolicka,
sama dała tym ludziom władzę w ręce. Wybrała rzeczy
wiście zdumiewająco. Jak dowiadujemy się z „Dziennika
Łódzkiego” (z tego samego numeru) z artykułu pt. „Rad
ny mówił o swojej lekcji seksu w . kościele”, „dyskusja
0 konkursie, który miał wyłonić jednostkę prowadzącą
zajęcia z wychowania seksualnego w łódzkich szkołach,
zakończyła się skandalem. - Pierwszą lekcję seksu mia
łem w kościele - wypalił podczas wczorajszej sesji radny
PO Jacek Borkowski....Byłem ministrantem.” Taki tekst
może rodzić wśród czytelników różne domysły. Tymcza
sem problem płciowości nie jest tematem tabu w Koście
le. Już nawet małe dzieci dowiadują się, że Pan Bóg
stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę. Jednak
że tego rodzaju niedomówienia mogą rodzić przypusz
czenia, że w kościele wierni są po prostu demoralizowa
ni. Nie mówi się tego wprost, a robi się brzydką robotę.
Sprawa niezrozumiałej decyzji pani prezydent (PO) była
poważnie analizowana w tygodniku „Niedziela” (w części
„Łódzka”, nr 18 z dn. 29 kwietnia br., s. VIII), przez pro
fesora doktora habilitowanego Bogusława Śliwerskiego, profesora zwyczajnego Akademii Pedagogiki Spe
cjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Pol
skiej Akademii Nauk w artykule pt. „Kto nie chce służyć
rodzinie?”. Radzę każdemu zapoznać się z tym artyku
łem, a nie tylko z prasą i artykułami, które przypominają
raczej prasę brukową, obecnie zwaną tabloidami. Bę
dziemy wówczas mieli prawdziwy i rzetelny obraz sytua
cji. W naszych rękach jest los naszych dzieci. Sprawa
jest tym bardziej ważna i pilna, że obecna ekipa eduka
cyjna sprawia wrażenie mocno niekompetentnej meryto
rycznie. Powtarzające się błędy w testach egzaminacyj
nych dla szkół średnich mają już charakter skandalu.
Rozpisywała się na ten temat szeroko prasa. Było wiele
komentarzy ze strony internautów Brak jednak było po
ważnego wyjaśnienia ze strony Centralnej Komisji Eg
zaminacyjnej. Nie warto tu nawet wspominać o kuriozal
nych reformach programów szkolnych, w tym historii, co
doprowadziło do wielu protestów, a nawet głodówek
zdesperowanych osób.
Katolik w mediach
Niedawne wydarzenie: wielka manifestacja w War
szawie w obronie katolickich mediów, w tym telewizji
TRWAM, nie dopuszczonej przez Krajową Radę Radia
1Telewizji do nadawania programów w nowym systemie
cyfrowym, czyli na takzwanym m ultipleksie.
Media
urzędowe oszacowały liczbę manifestujących na 20 ty
sięcy. Sama TV TRWAM ocenia ją na ponad 100 tys.,
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nawet 120 tysięcy. Jak to z tym jest ? Czyżby ktoś nie
dowidział? Różnice są przecież zbyt rażące. Przy tym ja
koś dziwnie zapomniano o bardzo wielu masowych ma
nifestacjach w szeregu miast polskich. Na manifesta
cjach widać było morze flag narodowych oraz rozliczne
transparenty przywiezione ze wszystkich zakątków Pol
ski. Wyrażały one uczucia zebranych ludzi. Przytoczę
tylko niektóre hasła zauważone z transmisji pochodu:
Dla nas po Bogu największa miłość to Polska, Naród się
budzi. Czas się pakować, Rekomunizacji stop,Obudź się
Polsko! Ustąp waść. Bólu nam oszczędź, zanim sprze
dasz ostatnią fabrykę, Nie oddamy wam T V TRWAM. To

hasło było wielokrotnie skandowane przy ogromnym
aplauzie zebranych. Pojawił się nawet napis w języku
angielskim, Freedom o f speech (Wolność mowy, prze
mówień - wyrażania poglądów), co mogłoby wskazywać
na obecność na manifestacji jakiejś grupy angielskoję
zycznej. Stąd zdumiewa brak obszerniejszych doniesień
radiowych i telewizyjnych w licznych przecież mediach
publicznych i komercyjnych.Okazuje się, że widzi się nie
jednokrotnie tylko to, co się chce zobaczyć lub to, co jest
wygodne i odpowiednie dla zamierzonego przedstawie
nia masom. A czy te masy muszą być motłochem? W re
feracie na dorocznej ogólnopolskiej konferencji Katolic
kiego Stowarzyszenia Dziennikarzy pt. „Dziennikarz
między prawdą a kłamstwem” 22 października 2011 r.
pod wiodącym tytułem „Destrukcja tożsamości” redaktor
Rafał Ziemkiewicz omówił, a następnie w opublikowanej
w Wydawnictwie Archidiecezji Łódzkiejksiażce napisał
(s. 124): „Mediom udało się, może nie tyle stworzyć motłoch, bo on zawsze istnieje, ale zorganizować rodzinny
motłoch w stopniu umożliwiającym posłużeniem się nim
przeciwko Polakom tak jak to wielokrotnie zaborcy i oku
panci robili ze znakomitym skutkiem dla siebie. Motłoch
powrócił do gry o Polskę jako istotna siła w rękach wro
gów polskiego patriotyzmu”.
Nie dajm y się zm anipulować
Wydarzenie najbardziej jednak groźne. Kampania
przed wyborami do zgromadzenia narodowego. Lider
znanej partii prezentuje potencjalnym wyborcom wirtual
ną wizję przepięknej przyszłości, to jest podaje zupełnie
nierealne do spełnienia obietnice, czyli, popularnie mó
wiąc, przedstawia tzw. „gruszki na wierzbie”. W tym
wszystkim „zapomina” jednak zapowiedzieć, jakie to
szykuje „dobrodziejstwa” w postaci takich praw i ustaw,
które uderzą w ogromne rzesze ludzi. Najważniejsze, iż
pięknie przemawia, jest dobrze ubrany, karci przeciwni
ków politycznych i przedstawia ich jako niezwykłe zagro
żenie dla ogółu obywateli. Czy mu uwierzą ? Tak, przede
wszystkim młodzi i niedoświadczeni ludzie, którzy póź
niej najwięcej ucierpią. Jeszcze, jakże niedawno, gdy
powstała „Solidarność” walczyła o skrócenie czasu pracy
(tj. wolne soboty) argumentowała wówczas przekonywu
jąco, że obecny rozwój techniki umożliwia zwiększenie
produkcji bez nadmiernej pracy człowieka i dużej liczby
godzin i dni jego wysiłku. Człowiek może mieć w takiej
sytuacji więcej czasu na odpoczynek, zadbanie o zdro
wie i własną rodzinę.
Argumenacja obecnych zwolenników wydłużenia lat
pracy (znacznego zwłaszcza dla kobiet) przypomina naj
bardziej ponure czasy PRL. Ówcześni politycy komuni
styczni, działacze i funkcjonariusze partyjni oraz usłużni
dziennikarze (tych teraz też nie brakuje) w nachalnej
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propagandzie przekonywali, że gospodarka kraju się za
łamie, jeśli pozwolimy sobie na skrócenie czasu pracy
w tygodniu, tj. będziemy mieli wolne soboty. Tymczasem
na Zachodzie ludzie od dawna cieszyli się wolnym koń
cem tygodnia, a mimo tego gospodarka tam nie upadała,
lecz przeciwnie - dobrobyt wzrastał. Problem bowiem le
żał w umiejętności zarządzania, a nie w wyniszczającej,
nadmiernej pracy. Jeśli kierownicze stanowiska w go
spodarce, przedsiębiorstwach i samorządzie obejmują
ludzie z klucza partyjnego bez odpowiednich kompeten
cji, to trudno, aby było dobrze.
Teraz, gdy zręcznie przytłumiono znaczenie i prawa
związków zawodowych, zdołano przyzwyczaić, a wła
ściwie ekonomicznie zmusić do pracy nie tylko w sobotę,
ale bardzo często (zwłaszcza zagraniczne hipermarke
ty) do pracy w niedzielę. Duży procent nawet wykształ
conej młodzieży nie może w kraju znaleźć pracy i zmu
szona jest emigrować, osoby po czterdziestce, zwolnio
ne z pracy, w większości nie mają szans (nawet mamio
ne perspektywą zmiany zawodu) na znalezienie nowej,
a tymczasem wydłuża się ustawowo czas pracy do eme
rytury, chyba w nadziei, że bez pracy lub na głodowych
zasiłkach (jeśli w ogóle one będą) przedwcześnie ta
osoba umrze. Rzeczywiście powinniśmy żyć dłużej i cie
szyć się życiem z owoców pracy, którą mamy i do której
jeszcze rzeczywiście jesteśmy zdolni. Jest wiele zawo
dów, które człowieka szybko wyniszczają, i w których
powyżej pewnego wieku nie jest się w stanie funkcjono
wać. Pomijanie tak elementarnych znanych wszystkim
faktów jest czynione na potrzeby pewnych zaleceń poli
tycznych mimo ogromnego obecnego sprzeciwu narodu.
Niestety społeczeństwo przez nieprzemyślany sposób
głosowania samo narobiło sobie problemów. Stale kłania
się znane powiedzenie ze sztuki Moliera: „Oj, Grzegorzu,
Grzegorzu, sam tego chciałeś!” Szkoda, że nie korzy
stamy z doświadczenia życiowego i mądrości (nieko
niecznie wykształcenia) ludzi starszych, sprawdzonych
etycznie. Oczywiście nie każdy musi się odznaczać
zmysłem politycznym i życiową mądrością. A co robić,
gdy jej brak? Warto wówczas sięgnąć do myśli świętego
Jakuba wyrażonych w Jego Liście Apostolskim (1,5-8):
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga,
który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania,
a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powąt
piewania; kto bowiem wątpi, podobny je s t do fali mor
skiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie
mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek
0 rozdwojonej duszy, chwiejny je s t w całym swoim po
stępowaniu”.

Jakie z tego wnioski? Manipulacja jest bezkarna.
Można mamić ludzi, obiecywać im złote góry, właściwie
kłamać w „żywe oczy” i to wszystko uchodzi bezkarnie
w państwie prawa. Proszę jednak pomylić się o niewiel
ką, drobną kwotę, np. w zeznaniu podatkowym, aby na
wet po kilku latach przy podjętej kontroli coś zostało za
kwestionowane. Wówczas trzeba za to słono zapłacić.
Nie ma wówczas osławionej tolerancji. Proszę pomyśleć
1wyciągnąć wnioski. To przecież nic nie kosztuje. A mo
że pomóc wszystkim, także Tobie, zwykły człowieku.
Dziwna dem okracja
A na koniec jeszcze jedna refleksja, także warta
uwagi. Dotyczy ona niedawno odbytych wyborów rekto
rów (a także dziekanów) w uczelniach państwowych.
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W szkołach wyższych prywatnych lub nazywanych też
społecznymi lub niepublicznymi sprawa jest prosta. Rek
torem jest sam właściciel lub człowiek przez niego wy
znaczony. A w uniwersytecie? Tu jest specjalny typ de
mokracji. Okazuje się, że łatwiej wybrać wójta lub nawet
prezydenta państwa niż rektora. Na wójta lub prezydenta
głosują wszyscy uprawnieni, a na rektora (lub dziekana)
tylko niektórzy, tak zwani elektorzy, wcześniej zapropo
nowani i wybrani w poszczególnych grupach. Oni głosują
za tych, co ich wybrali. Jak głosują? Tak jak chcą. Ni
czego nie obiecywali. Tak, jakie mają preferencje. A na
kogo głosują? Okazuje się, że w uczelniach, w których
jest multum profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych,
nie ma chętnych (?) do kandydowania na stanowisko
rektora (za mało płatne, za trudne, za odpowiedzialne?)
i przeważnie startuje dotychczasowy rektor. Internauci
zaczęli nazywać takie wybory bez wyboru „putinowskimi”. A co by się stało, gdyby elektorzy nie zechcieli na
jedynego kandydata głosować? Uczelnia zostałaby bez
kierownictwa? Na szczęście elektorzy znają swoje obo
wiązki. Powraca porządek. A jaki obecnie porządek na
uczelniach jest, to przedstawiła w swym wystąpieniu na
konferencji pt. „Wściekłość i oburzenie. Obrazy rewolty
w kulturze współczesnej” w dniu 18 kwietnia br. w Uni
wersytecie Gdańskim prof. Ewa Nawrocka, Kierownik
Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej. Referat
jest dostępny w internecie na stronie:
www.wpolityce.pl/wydarzenia/27903-oglaszam-alarmdla-uniwersyteckiej-spolecznosci-poruszajace-ale-iprzerazajace-wystapienie-prof-ewy-nawrockiej.
W komentarzach internautów można znaleźć sarka
styczne uwagi w stylu: „profesor zwyczajny” czyli „byle
jaki” lub „profesor nadzwyczajny”, ale „nadzwyczajny to
on nie jest”.
Różne są więc typy demokracji. Zawsze jest taka, ja
ka jest potrzebna. Masy są potrzebne tylko do czasu wy
borów. Potem mają się podporządkować. Jeśli zmienią
zdanie i zaczynają protestować, demonstrować, nawet
na ulicach, to władza zna swoją siłę. Nie pomogą miliony
podpisów z tonami papieru, ani paragraf konstytucji o
bezpośredniej woli obywatela. Zagłosowałeś głupio lub
nierozsądnie na podstawionego przez partię posła, to on
już potem jest ważniejszy od Twojej woli. Może nawet
nie pokazywać się w swoim biurze poselskim. A przecież
demokracja nie oparta na sprawiedliwości i poszanowaniu
osoby ludzkiej może łatwo przemienić się w totalitaryzm.

Przypominał o tym (błogosławiony już) Jan Paweł II.
Zastanawiam się, czy to naprawdę były moje myśli.
Może ktoś mi je podsunął ? Może Duch Opiekuńczy, bo
aż trudno uwierzyć, by to wszystko było dziwną, smutną
rzeczywistością. Czy św iat może być inny? Przecież
to tylko od nas zależy.
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■

Marek Kopaczyk

R Z Ą D Ż Y W E M U NIE P R Z E P U Ś C I...
W Holandii, gdzie system emerytalny zaczął tracić
grunt pod nogami, „eksperci od czarowania” wymyślili
pewne wyjście z tej trudnej sytuacji w postaci eutanazji.
Po wprowadzeniu owego prawa, eufemistycznie nazwa
nego „prawem do godnej śmierci”, przed takim dobro
dziejstwem zgotowanym ludziom starszym wyemigrowa
ło kilka tysięcy osób, oczywiście do państw, gdzie jesz
cze postęp cywilizacyjny nie dotarł. Ale wracając do Ho
landii, żeby przyspieszyć i ulepszyć ów „skok cywiliza
cyjny” wprowadzono mobilne klinki eutanazyjne, po pro
stu dzwonisz i „ekipa” się zjawia, czekasz kilka minut i po
strachu. No, ale to w Holandii. Chyba nikt się jednak nie
spodziewał, że nasi „demokratycznie wybrani Mędrcy”
wpadną na coś bardziej oryginalnego. Żeby zrozumieć
ów fenomen, muszę przytoczyć trochę suchych faktów,
otóż w Polsce żyje ponad dziewięć milionów emerytów
i rencistów. Większość z nich dostaje skandalicznie ni
skie świadczenia. W 2010 roku średnia emerytura wy
płacana z KRUS wynosiła ok. 1 tys. zł brutto, z ZUS
można było liczyć na więcej, bo na 1,7 tys. zł brutto. Ale
to tylko statystyka Głównego Urzędu Statystycznego.
Tak naprawdę zdecydowana większość starszych ludzi
dostaje ok. 1,1 tys. złotych na rękę - i musi za to przeżyć
cały miesiąc (Fakt.pl). Statystyczny Polak może dożyć
70,6 roku, czyli sześć lat krócej niż na zachodzie Europy.
A pan premier chce podwyższenia wieku emerytalnego
do 67 dla mężczyzn i 65 dla kobiet. No cóż, gdybym
przeszedł na emeryturę w wieku 67 lat, to może bym się
cieszył nią przez 3,5 roku (perspektywa bardzo kusząca,

naprawdę). I tu wychodzi genialność naszych Umiłowa
nych, którzy codzienni troszczą się o dobro społeczne.
Dają mi aż 3,6 lat emerytalnego raju (przy uwzględnie
niu, że dożyję). Po co więc wprowadzać eutanazję, czy
inne moralnie nieakceptowane przez społeczeństwo me
tody, wystarczy pomyśleć i rozwiązanie się znajdzie.
Czyż to nie genialne wykończenie NARODU i to w bia
łych rękawiczkach? I jeszcze jedno, gdy emeryt znajdzie
się na łonie Abrahama, ZUS musi przekazać kasę nie
boszczyka państwu, no właśnie i w tym tkwi cały szko
puł, bo im więcej Polaków zejdzie z tego świata (nie po
bierając emerytury) tym państwo więcej zyskuje. Więc po
co nam eutanazja, przy tak niskich emeryturach i pod
niesionym wieku emerytalnym, totalnej klapie Służby
Zdrowia i tak większa część ludzi przed ukończeniem 70
roku życia, będzie wąchać kwiatki od spodu. Zauważcie
Państwo, że w Polsce zaczynają się pojawiać pewne ob
jawy totalitaryzmu. Solidarność zebrała 2 mln podpisów
w sprawie referendum, dotyczącego podniesienia wieku
emerytalnego, a co zrobiła jaśnie panująca partia PO
gardy dla Polaków, ano nasi Umiłowani odrzucili w Sej
mie tą społeczną inicjatywę. Oczywiście to wszystko dla
dobra i to dobra pojętego bardzo szeroko (cokolwiek to
w ustach premiera znaczy). A ja siedząc przed telewizo
rem cały czas zastanawiam się czy „totalizm demokra
tyczny”, wprowadzony w Polsce już osiągnął apogeum,
czy to dopiero początek?

□

■ Viktor Orban

P rzy b y li, by razem z nam i ś w ię to w a ć , lite w s c y i p o ls cy p rzy ja c iele .
C h w a ła Litw ie! N iech Bóg b ło g o s ła w i P o ls k ę !”
P R Z E M Ó W IE N IE V IK T O R A O R B A N A W D N IU Ś W IĘ T A
N A R O D O W E G O P O W S T A N IA I W A L K O W O L N O Ś Ć 1848-49
Budapeszt, Pl. Kossutha 15 marca 2012
Szanowni Uczestnicy uroczystości! W spółobywatele!
Węgrzy!
Witam Państwa [dosł. Bóg przyprowadził Państwa] na
Placu Lajosza Kossutha! Pozdrawiam również tych, któ
rzy na obszarze całego Basenu Karpackiego, będąc
w swoich domach, duchowo są z nami: od Koszyc, przez
Szekelyudvarhely [rum. Odorheiu Secuiesc, w Siedmio
grodzie] i Munkacs [pol. Mukaczewo, na Zakarpaciu], aż
po Szabadkę [serb. Subotica, w Wojwodinie]. Ten dzień
jest dniem bojowników o wolność. Ten plac jest placem
walczących o wolność. I dlatego dziś właśnie tu się za
braliśmy, ponieważ my, Węgrzy jesteśmy narodem walk
o wolność. Nie zebraliśmy się po to, by - zacnym zwy
czajem naszych przodków - wspominać tylko chwalebną
przeszłość. Zgromadziliśmy się, aby ożywić w sobie od-
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wagę marcowych młodzieńców. Moimi słowami nie chcę
im teraz wznosić jakiegoś muzeum, lecz Państwu pragnę
przypomnieć, iż my, dziś żyjący Węgrzy jesteśmy spad
kobiercami roku 1848. Tak, my, którzy tu stoimy i Wę
grzy rozsiani po świecie, jesteśmy politycznymi i ducho
wymi spadkobiercami roku 1848. Polityczny i duchowy
program tamtego roku brzmiał następująco: nie będzie
my kolonią! Program i pragnienie Węgrów w roku 2012
brzmi: nie będziemy kolonią! Ze szczególnym szacun
kiem pozdrawiam tych wszystkich, którzy w styczniowym
Marszu Pokoju stanęli w obronie wolności i niezależności
Węgier, a w ten sposób również w obronie siebie nawza
jem. Węgry nie zdołałyby podjąć rękawicy rzuconej im
zimą, na przełomie 2011/12, będąc pod presją między
narodowych nacisków i dyktatów, gdyby do pojedynku
nie stanęły setki tysięcy tych, którzy wszystkim chcieli
uświadomić, że Węgrzy nie będą żyli pod dyktatami ob
cych, nie poddadzą ani swej niezależności, ani wolności.
Dlatego też nie poddadzą stworzonej wreszcie, po dwu
dziestu latach, swojej Konstytucji. Składam podziękowa
nia wszystkim, którzy stanęli do obrony!
Mamy więc słuszny powód do tego, by nawet po 164
latach, iść za przykładem Bohaterów roku 1848. Tak, ale
za którym? Człowiek w młodości jest radykalny, tak jak
Petofi, który chciał wieszać królów. W wieku dojrzałym
człowiek staje się raczej gotowy do rozsądnego czynu,
tak jak Kossuth. Z wiekiem zaś bardziej skłania się ku
mądrości i przemyślanemu rozwojowi, tak jak Szechenyi.
Mikszath, 60 lat po wolnościowym Powstaniu, tak pisał
o marcowych młodzieńcach: „nad niczym nie dywagowa
li, stanęli do dzieła i stworzyli dzień 15 marca, z pomocą
jednego wiersza i brzęku kilku dekoracyjnych szabel
prawników. A my dziś dzięki temu żyjemy”. Tak mógłby
napisać również o pesztańskich młodzieńcach roku
1956. Zaczęli, wykonali i prawdziwie my teraz dzięki te
mu żyjemy. I mógł w ten sposób napisać o masowych
demonstracjach przewracających ustrój państwa w 1989
roku, dzięki którym jednocześnie odepchnęliśmy komu
nistów od władzy i wypchnęliśmy radzieckie wojska
z kraju. Rzeczywiście, my teraz też dzięki temu żyjemy.
To prawda, począwszy od 1848 roku żyjemy dzięki jed
nemu wierszowi, żyjemy wierszem wolności Węgrów:
„Na Boga Węgrów przysięgamy, przysięgamy, że już
więcej nie będziemy niewolnikami!” [S. Petofi, Nemzeti
dal: Talpra magyar, hi a haza! - Pieśń narodu: Powstań,
Węgrze, Ojczyzna woła!]. Cóż jednak moglibyśmy po
wiedzieć my, dzisiejsi Węgrzy naszym rodakom roku
1848? Czy jesteśmy jeszcze wierni tamtej przysiędze?
Czy Węgrzy są dziś wolni? Czy wolnym jest ten Węgier,
który tonie w długach? Czy wolnym jest ten Węgier, dla
którego własny dom pozostaje tylko marzeniem? Czy
wolnym jest ten Węgier, który po trzykroć zastanowi się
czy ma przyjąć nowe dziecko? Czy wolnym jest ten Wę
gier, który od lat nie znajduje pracy? Czy wolnym jest ten
Węgier, którego dziecko chodzi głodne? Czy wolnym jest
ten kraj, gdzie ze 100 forintów podatku, 90 idzie do wie
rzycieli? Czy wolnym jest ten kraj, który zamiast stać na
twardym gruncie, grzęźnie w długach? Mimo to, od cza
sów wielkiego marca, nigdy nie byliśmy tak blisko wolno
ści, jak teraz. Gdyż jeszcze nigdy nie byliśmy tak zjedno
czeni, jak dziś. Nie dajcie się Państwo zwieść, jeśli jutro
w światowych gazetach przeczytacie, że tu, na tym placu
było tylko kilkaset osób, a i te protestowały przeciwko
rządowi. Rzecz w tym, że przez dziesiątki lat nie byliśmy
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tak silni, jak jesteśmy dzisiaj. Rzecz w tym, że jeszcze
nigdy nie mieliśmy do dyspozycji tak wielu politycznych,
konstytucyjnych i gospodarczych środków, byśmy mogli
wyrwać się ze stanu bycia zdanym na czyjąś łaskę.
Rzecz w tym, że dziś jest nas wystarczająco wielu i wy
starczająco zdecydowanych na to, by po wywalczeniu
naszych wolnościowych praw, wywalczyć również pełną
wolność życia Węgrów.
Szanowni Uczestnicy uroczystości!
Tisztelt Unneplok!
Wolność oznacza dla nas to, iż nie jesteśmy gorsi od
innych. Oznacza też to, że i nam należy się szacunek.
Oznacza, że pracujemy dla siebie i za siebie, i nie spę
dzimy naszego życia jak niewolnicy zadłużenia. Oznacza
również i to, że nie można odbierać nam dachu nad gło
wą, naszych domostw. Wolność oznacza, że i my mamy
prawo do otrzymania szansy, byśmy sami mogli zapra
cować na swój rozwój. Ani rozwoju, ani dobrobytu, ani
sukcesu nie prosiliśmy od nikogo w prezencie. Na rzecz
tych wartości zawsze pracowaliśmy i dzisiaj pracujemy.
Pragniemy tylko szansy na sensowną pracę. Zabiegamy
tylko o rozsądną i sprawiedliwą możliwość wyjścia z za
dłużenia. Wolność oznacza to, że sami ustanawiamy
prawa rządzące naszym życiem, że my sami decyduje
my, co jest dla nas ważne, a co nie - według oglądu wę
gierskiego oka, według węgierskiego sposobu myślenia,
idąc za rytmem węgierskiego serca. Dlatego to my sami
piszemy naszą Konstytucję. Nie potrzebujemy kogoś, kto
by prowadził nas jak osła. Nie potrzebujemy też nie
chcianej pomocy obcych, którzy prowadząc nas za rękę,
chcą sterować naszymi poczynaniami. Dobrze znamy
naturę nieproszonej pomocy towarzyszy. Umiemy ją roz
poznać nawet wtedy, gdy skrywa się ona nie za postaw
nym mundurem, ale dobrze skrojonym garniturem. Pra
gniemy, by Węgry mogły same zająć się sobą. Dlatego
też obronimy naszą Konstytucję, która stanowi rękojmię
naszej przyszłości. Jesteśmy świadomi ciężaru wyzwa
nia oraz zadania, i z tego powodu wiemy, iż tu i teraz po
trzeba nam jednocześnie zarówno radykalnego Petofiego, gotowego do czynu Kossutha jak i mądrego Szechenyiego.
Szanowni Uczestnicy uroczystości!
W świetle płomieni niszczących zamek Krasna Horka,
wśród huku dochodzącego z międzynarodowego syste
mu finansowego, w samym centrum nawałnic europej
skiego kryzysu gospodarczego musimy postawić naj
ważniejsze pytanie, ale też musimy dać na nie odpo
wiedź. Czy zaakceptujemy stan bycia na czyjejś łasce,
uzależnienie, które sięga już po uszy, czy też postawimy
na te cnoty, które Węgra czynią Węgrem, suwerenność
suwerennością a historię historią? Czy przyjmiemy los
kolonii, czy też wybierzemy życie węgierskie, zbudowane
i zagospodarowane zgodnie z najszlachetniejszą stroną
naszej tożsamości.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Właściwym jest znać nie tylko nasze cnoty, ale i na
sze słabości. Mikszath kiedyś napisał i to, że Węgrzy
mają tak dobre serce, że nie są w stanie kiedykolwiek
posiadać dobrej administracji. Nie wstydzimy się tego, że
mamy wielkie serce, które nie może długo znosić nie
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sprawiedliwości; serce, które czasem ściąga na siebie
fałszywe osądy losu. Również to jest prawdą, że i my nie
zawsze przedstawiamy światu lepszą stronę naszego
oblicza. Nieskazitelne narody nie istnieją. Dlatego przyj
mujemy za coś naturalnego fakt, iż Węgrów można ko
chać i że można ich nie kochać. Jednej jednak rzeczy
nikt nie może poddawać w wątpliwość: nasi bojownicy
o wolność świat pchali zawsze do przodu. Do przodu,
gdyż racja była po ich stronie. Nawet wtedy mieli rację,
gdy wszyscy to negowali. W roku 48 mówiliśmy, że trze
ba zburzyć mury feudalizmu i okazało się, iż mieliśmy
rację. W roku 56 mówiliśmy, że trzeba roztrzaskać, ze
rwać kajdany komunizmu i okazało się, iż to my mieliśmy
rację. Dziś również wielu nieufnie nam się przygląda.
Dokładnie tak patrzono na nas w roku 48/49, gdy Europa
zamilkła, na nowo ucichła, lecz później feudalny świat
w całej Europie runął w pył, a na jego miejscu wyrosły
silne narody. Podobnie patrzono na nas w 56, jednak
komunistyczna tyrania, w którą to my wbiliśmy pierwszy
klin, w końcu rozpadła się, a Europa mogła się jedno
czyć. Europejscy biurokraci dziś również nieufnie patrzą
na nas, albowiem mówimy: potrzeba nowych szlaków.
Mówimy: trzeba się wydrzeć z więzienia długów/ z lo
chów zadłużenia. Mówimy też, że tylko silne narody mo
gą na nowo uczynić Europę wielką. I zobaczycie, Drodzy
Przyjaciele, znów będziemy mieli rację. Feudalizmu nie
zniszczyli lennicy, a komunizmu zaś nie zburzyli sekreta
rze. Podobnie panowania [finansowych] spekulantów nie
wyeliminują spekulanci lub biurokraci i to nie oni wycią
gną później z rowu wykolejony wóz pogruchotanej Euro
py. Nie oni, lecz ci europejscy obywatele, którzy żyją
z własnej pracy, z własnych wysiłków, gdyż teraz jest
czas, by nadszedł ich świat. Jeśli tak się nie stanie,
oznaczać to będzie koniec Europy. Już marcowa mło
dzież dostrzegała to, czego dziś w Europie wielu nie
chce zauważyć, że finansowa niezależność jest warun
kiem wolności. Dlatego wśród 12 Punktów [z 15 marca
1848 r.] musiał się znaleźć niemożliwy do pominięcia po
stulat dotyczący banku narodowego. I choć marcowi
młodzieńcy nie byli członkami rad nadzorczych ani ban
kierami, znali ciężar sprawy banku narodowego. Wie
dzieli, że nie jest niezależnym ten narodowy bank, który
jest niezależny od narodu. Bank narodowy wtedy jest
prawdziwie niezależny, gdy broni gospodarkę narodu
wobec obcych interesów. I oni wiedzieli, i my wiemy, że
człowiek o trzeźwym umyśle nie powierza sąsiadowi klu
cza do swej spiżarni.

która żywi przywiązanie do narodowej suwerenności
i wciąż wierzy w chrześcijańskie cnoty, które kiedyś wy
nosiły nasz kontynent na światowe szczyty. Oni wierzą
w odwagę, męstwo, w uczciwość, w wierność i w miło
sierdzie. Są, jest ich wielu, którzy pamiętają Powstanie
56 roku i uznają: Węgrzy, mieliście rację! Oni wiedzą, iż
jesteśmy zdolni przeciwstawić się niesprawiedliwościom
miażdżących potęg. Dlatego właśnie szanują nas ci, co
nas szanują i dlatego też atakują ci, co nas atakują.
W ciągu minionych 150 lat ogrom niesprawiedliwości
dotknął Węgrów i wobec wielu stajemy i dziś. A przecież
nigdy nie pożądaliśmy własności drugich, ani nie chcieli
śmy mówić innym, jak mają żyć i co mają myśleć. Mimo
to wielekroć stawaliśmy się ofiarami zmiennych wiatrów
światowej polityki. Nie ulegliśmy jednak pokusie, by okręt
Węgier manewrować w stronę portu wód bezwietrznych i
letnich, jakim jest tanie użalanie się nad sobą. Użalanie
się nad sobą i oburzanie się ofiary należą do zwyczajów
ludzi przegranych, którzy starają się usprawiedliwiać
swoje niepowodzenia i bezsilność. Nie ma to nic wspól
nego z odwagą ludzi roku 48, ani roku 56, nic wspólnego
z odwagą bojowników o wolność, ani z ich pełnym zapa
łu do działania instynktem życia. Jeśli wszyscy będą czu
li się tylko ofiarami, jak zdołamy wyjść z kłopotów? Jeśli
każdy będzie się uważał za ofiarę, kto będzie tu praco
wał? Użalanie się nad sobą osłabia, rozmiękcza kości,
zasusza charakter, czyniąc go lękliwym. Do zwycięstwa,
do sukcesu, do wywalczenia sprawiedliwego traktowania
potrzeba odwagi i siły. Współcześni kolonizatorzy cier
pliwie tropią swoje cele, usypiają i powoli trawią życiowy
instynkt oraz odporność wypatrzonych narodów. Dokład
nie tak, jak się gotuje naiwną, głupią żabę, powoli, stop
niowo podnosząc temperaturę wody. I choć żabka miej
sca ma mało, dobrze się czuje, przyjemnie jej, nawet do
głowy jej nie przyjdzie, żeby się czegoś obawiać. Zupeł
nie nie rozumie, a później już nawet nie chce rozumieć,
co się z nią wyprawia - zanim otrzeźwieje, już jest ugo
towana. Tak wpadają w służalczy stan bycia na czyjejś
łasce nawet te narody, które dawniej były dumne i moc
ne. W ten sposób na szyje milionów rodzin trafia jarzmo,
a w ich usta wędzidło. W ten sposób dochodzą do tego,
że zamiast zapracowanych i zasłużonych owoców swojej
pracy, swoim dzieciom przekazują napęczniałe aż do
niespłacalności kredyty, a z nimi skurczone horyzonty
swego własnego losu. Tak stało się też z nami po roku
2002. Ludzie nawet nie spostrzegli, że wygodnymi kredy
tami miło i powoli a zostaniemy ugotowani. W ostatnim
momencie wyskoczyliśmy z tego gara.

Szanowni Uczestnicy uroczystości!
Szanowni Uczestnicy uroczystego w spom nienia!
Często wydaje się, że Węgrzy w swych walkach
0 wolność pozostają sami. My jednak wiemy, że nie je
steśmy osamotnieni. Dziś też są polscy Bemowie, fran
cuscy Richardzi Guyonowie, serbscy Janosze Damjaniche, niemiecko-austryjaccy Karolowie Leiningenowie.
Stają przy nas czescy, łotewscy, słoweńscy i rumuńscy
przyjaciele. Nie tylko występują w naszej obronie, ale też
są tu teraz z nami. Przybyli, by razem z nami świętować,
litewscy i polscy przyjaciele. Chwała Litwie! Niech Bóg
błogosławi Polskę! [dosł. niech darzy życiem]. Za wol
ność naszą i waszą! [wypowiedziane po polsku i po wę
giersku]. To było zawołanie Polskiego Legionu, które
1 dziś uznajemy za aktualne. Z nami jest również wiele
dziesiątków milionów w ciszy cierpliwej, ukrytej Europy,
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Są być może tacy, w których zrodzi się myśl: czy roz
sądną rzeczą jest walczyć o wolność w tak trudnych,
kryzysowych czasach? Czy możemy sobie na to pozwo
lić? Czy nie lepiej by było jakoś cicho przeczekać
w bezwietrznym miejscu? Lecz właśnie tego typu mędr
kowanie utrwala podległość i barykaduje drogę udanego
wybicia się. Wolność nie jest luksusem tylko tych, którzy
żyją w dobrobycie, tak jak godność nie jest przywilejem
bogatych. Jeden z największych mistrzów dokładnego
i trafnego węgierskiego języka tak nas uczył: „przybądź,
wolności, ty stwórz mi porządek!”. Wszystko, czego pra
gniemy, wyrastać może tylko i wyłącznie z wolności. Ta
ka jest zasada rzeczy. Wszystko inne jest mirażem/ ma-
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midłem, iluzją, mrzonką i zwodzeniem samego siebie. To
właśnie uzależnienie finansowe jest przyczyną trudności
naszego codziennego życia. Bez wolności nasze życie
nigdy nie będzie lepsze.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Sensem walki o wolność nie jest walka sama w sobie,
lecz to, co po niej ma nadejść. Nie wystarczy złego wy
rzucić, trzeba go przezwyciężyć. Ale nie wystarczy prze
zwyciężyć, trzeba też stworzyć dobro, tak, by zły nie miał
dokąd powrócić. Wiele uczyniliśmy w tym względzie
w ostatnich dwóch latach. Uwolniliśmy setki tysięcy ro
dzin z pułapki kredytowej. Wprowadziliśmy banki i kon
cerny w trud dźwigania kosztów publicznych. Mamy
wreszcie gotową do przetrwania próby czasu Konstytu
cję. Rozebraliśmy też ostatnie zapory stojące przed po
nownym zjednoczeniem narodu ponad granicami. Od
nowiliśmy i zreorganizowaliśmy państwo. Zahamowali
śmy wzrost bezrobocia. Dużo uczyniliśmy, bardzo dużo,
ale wciąż nie wystarczająco dużo. Moi świętujący Przy
jaciele, my jeszcze pamiętamy o nauce, która mówi, że
prawda czyni wolnym. Ojczyzna nasza potrzebuje go
spodarczego sukcesu, lepszego systemu edukacji, służ
by zdrowia i wyższych pensji. Lecz najbardziej potrzebu
je ona prawdy, gdyż zbyt wiele kłamano jej i o niej. Owo
cami kłamstwa są niezgoda, nienawiść i oszustwo, dla
tego właśnie nie możemy też okłamywać samych siebie.
Gdy będąc w opozycji spotykaliśmy się po raz ostatni 15
marca, grubo do przodu przestrzegaliśmy siebie: jeśli
chcemy przezwyciężyć nasze problemy, jeśli chcemy
odnieść zdecydowane zwycięstwo nad naszym złym po
łożeniem i jego żołdakami, to w pierwszym rzędzie każdy
Węgier w sobie samym powinien pohamować prowa
dzące do samozniszczenia żądze, w sobie samym powi
nien przeprowadzić dogłębną przemianę, z którą w spo
sób trwały odniesie się do uczciwości, obowiązkowości
i pracy, a z nimi stanie u boku ojczyzny. Tylko tak można
osiągnąć prawdziwe, dogłębne, podniosłe zwycięstwo.
Węgry mocno zmieniły się w ciągu ostatnich dwóch lat
i sami Węgrzy zmienili się bardzo. Jednak do tego, aby
śmy wyruszyli, musimy najpierw powstać. Na tym etapie
znajdujemy się teraz. To, co już się wydarzyło jest waż
ne, ma swoją powagę i jest głębokie, ale nie jest wystar
czające. Jeszcze nie jest wystarczające.

czucie wzajemnej przynależności nie może być dalej
osłabiane. To prowadziłoby do przegranej i do upadku
Europy. Dlatego Europa nie może porzucać całych kra
jów. Jeśli nie przebudzimy się na czas, w efekcie końco
wym sama Europa też stanie się kolonią nowoczesnego
światowego systemu finansowego.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Na wolność narodu składa się osobista wolność wielu
milionów ludzi. Każdy ma swoje osobiste zmagania,
każdy walczy o osiągnięcie swoich celów, marzeń, wal
czy dla dobra tych, których kocha i którzy są dla niego
ważni. Siły ich wszystkich sumują się i ta połączona siła
posuwa do celu wolnościowe walki narodów. Ludzie za
lęknieni nigdy nie będą odważnym narodem. Odwagą
naszego narodu jest suma osobistej odwagi Węgrów. To
właśnie o nich wszystkich myślimy, gdy oddajemy cześć
odważnym. Myślimy o tych, którzy wytrwale staczają po
tyczki swej codzienności: wcześnie wstają, pracują, wal
czą o swe rodziny, są przedsiębiorczy, planują, szukają
nowych dróg i przedzierają się, gdy brak wydeptanych
ścieżek. Cokolwiek się zdarzy, ktokolwiek próbuje ich
zniechęcić, namówić do kapitulacji, oni nie dają się za
chwiać, oni wiedzą, że odejście stąd gdzieś daleko nie
przyniosłoby żadnej odpowiedzi. To ci, którzy nie akcep
tują dryfowania, lecz podejmują decyzje i działają. Nie
czekają, aż ktoś zdecyduje za nich. Mają swój pogląd na
świat i swoje w nim miejsce, na swoje życie, i stają w ich
obronie. Bronią siebie, swoich rodzin, swojego narodu.
To ci, którzy od świata nie oczekują niczego innego, tyl
ko prawdy. Prawdy dla Węgier! To oni zwyciężają bitwy
na rzecz całego narodu. Tak było w roku 48, tak jest
i dziś. Chwała odważnym!
Naprzód, Węgry! Naprzód, Węgrzy!
Hajra, Magyarorszag, hajra magyarok!

Szanowni Zgromadzeni!
Doskonale rozumiemy, że Europa ma wiele proble
mów. Tryby trzeszczą, ścięgna się napinają. Jednak jako
europejski naród o tysiącletniej tradycji mamy jedno żą
danie. Żądamy dla Węgrów równości. Jako europejski
naród żądamy równego traktowania. Nie będziemy euro
pejskimi obywatelami drugiej kategorii. Uprawnione jest
nasze żądanie, by wobec nas stosować tą samą miarę,
którą stosuje się wobec innych krajów. Historia uczy nas,
że rozwój Europy i Węgier są nierozerwalne. Zawsze
gdy Europa przeżywała trudności, pogarszał się też los
Węgier. Nie cieszy nas, ale rozumiemy, że europejskie
stowarzyszenie nie jest stowarzyszeniem świętych.
Z drugiej strony nie możemy bezczynnie patrzeć, gdy ja
kikolwiek polityczny czy duchowy kierunek próbuje Euro
pie narzucać siłą jakiś świętokradczy alians. Europa nie
może się poddawać i rezygnować z siebie samej. Po
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■ Romana Olszewska-Dolińska

O K R U C H Y S Y B E R Y J S K IC H W S P O M N IE Ń
P o ś w ię c a m m o je j U k o c h a n e j M a m ie

W lutym minęła 72. rocznica pierwszej masowej de
Józefa Olszewska, Romana Olszewska, Kazimierz Ol
portacji ludności polskiej z Kresów Wschodnich Rzeczy
szewski, Zofia Olszewska. Babcia była najstarsza - mia
pospolitej Polskiej w głąb byłego Związku Sowieckiego.
ła 66 lat, najmłodsza moja siostra zaledwie półtora roku.
Objęła ona, przede wszystkim, rodziny osadników woj
W wyznaczonym przez NKWD czasie musieliśmy wyjść
skowych i cywilnych oraz niższych urzędników państwo
z domu. Płacząc, opuszczaliśmy i dom, i rodzinne strony
wych i pracowników leśnych.
- okazało się, że na zawsze, tracąc w ciągu jednej chwili
Należę do pokolenia dzieci - zesłańców, ostatnich
dorobek całego życia naszej rodziny.
świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Urodziłam się
Podczas tej strasznej nocy, razem z nami wywieziono
na Podolu w rodzinie osadników cywilnych. Moja Mama
46 rodzin tj. około 200 osób, w tym dwie moje Ciocie
była córką osadniczki Heleny Gabrysz - wdowy po Be
i Wujenkę z rodzinami oraz przyrodnią kuzynkę Pelę
nedykcie. Została wdową przed samym wyjazdem na
Patrykę (urodzoną w Gniłowodach) z mężem.
Podole w 1922 r. Pochodziła z Wołoszczy k. Drohoby
cza. Wkrótce wyszła za mąż. Drugim mężem Babci był
Siostry Mamy z rodzinami:
Jan Derkacz. Wychowywałam się w trzypokoleniowej ro
- Józefa Hordyńska, Marian Hordyński, Helena Hordzinie w Podleszczówce Wielkiej, powiat Podhajce, woj.
dyńska, Edwarda Hordyńska, Janina Hordyńska,
tarnopolskie.
Zbigniew Hordyński.
Powiat Podhajce liczył przed wojną 95,7 tys. Osób
(M ały Rocznik Statystyczny 1939, Rok X, Warszawa, str.
- Katarzyna Mroziak, Fabian Mroziak, Władysława
14). W Podleszczówce Wielkiej żyło 46 rodzin wyłącznie
Mroziak, Józefa Mroziak, Edward Mroziak, Fryderyk
narodowości polskiej i jedno małżeństwo polskoMroziak, Bernadeta Mroziak, Roman Mroziak.
ukraińskie, nauczycielka Zofia Markowska - Polka i jej
mąż Kubryński - Ukrainiec. W innych miejscowościach
Rodzina Wujenki:
mieszkali i Polacy, i Ukraińcy.
- Weronika Gabrysz, Augustyn Gabrysz, Izabela Ga
Po wybuchu wojny, gdy front był jeszcze bardzo dale
brysz, Alina Gabrysz. Jan Gabrysz (ur. 1903) uniknął
ko, na Podolu już powiało grozą. Niespodziewanie zaczęły
zsyłki, gdyż w tym czasie przebywał u chorej ciotki
się napady organizacji banderowskich na polskie zagrody.
w Wołoszczy koło Drohobycza.
Zbrojne napady na bezbronną polską ludność nasiliły się
po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski 17
Punktem zbornym była stacja kolejowa w Podhajwrześnia 1939 roku, gdy rozpoczęła się okupacja sowiec
cach, oddalona od Podleszczówki kilka kilometrów. Na
ka ze wszystkimi okrutnymi jej konsekwencjami.
stacji stały przygotowane bydlęce wagony z oknami za
10
lutego 1940 roku, około godziny trzeciej nad ra kratowanymi kolczastym drutem. Wewnątrz wagonu po
prawej i lewej stronie były przygotowane trzykondygna
nem z ogromną agresją wtargnęli do naszego domu
uzbrojeni trzej mężczyźni. Rozkazem dali nam pół go
cyjne prycze. Pośrodku stał żelazny piecyk, a za nim,
dziny na ubranie się, spakowanie niezbędnych rzeczy
obok drzwi, wycięty otwór w podłodze mający zastąpić
i opuszczenie domu. Babcia i Mama rozpaczały, mdlały,
ubikację. „Zakwaterowano” nas z sześcioma innymi ro
a my wystraszone dzieci płakałyśmy, nie rozumiejąc, co
dzinami do jednego z takich wagonów i zaryglowano
drzwi.
się stało. Jedynie Dziadek zachował zimną krew i wie
dział co trzeba robić, wykorzystując ten krótki czas z po
Zajęliśmy miejsca na najwyższej pryczy, która po
żytkiem dla całej rodziny.
dobnie jak niższe mogła służyć tylko do leżenia i spania.
Z ojcem wynosili ciepłą pościel, odzież, chleb, mąkę,
Miejsce zajęte przez nas było wyjątkowe w tamtych wa
kaszę, smalec i układali na saniach stojących przed do
runkach - przez szpary okienne padało światło do wnę
mem. Dziadek wiedział, że skoro po nas przyszli Rosjanie
trza wagonu, a poza tym można było patrzeć na mijające
- to znaczy, że jedziemy na „białe niedźwiedzie”, do krai
po drodze krajobrazy. Siedzenie przy okienku było zwy
kle krótkotrwałe, bo zaszronione ściany wagonu i ziejący
ny, którą jako jeniec wojenny poznał w latach 1914-1922.
Tragiczny los zesłania poznawał przez osiem lat niewoli,
chłód przez szpary zmuszał do chowania się pod pierzy
do której dostał się walcząc na wschodnim froncie au
ny - które stanowiły, w tych nowych warunkach, wyjąt
striacko-rosyjskim. Przez długich osiem lat był człowie
kowy majątek.
kiem wyjętym spod prawa, wiedział co to znaczy cierpieć
Zanim pociąg wyruszył w daleką drogę, staliśmy
i umierać z głodu, zimna, wyczerpania w warunkach ka
jeszcze na stacji w Podhajcach przez dwa dni w zary
torżniczej, ponad ludzkie siły pracy. Wiedział, że droga
glowanym wagonie i pod strażą uzbrojonych konwojen
będzie długa, ciężka, że trzeba się do niej przygotować
tów NKWD. W tym czasie zdążyła przyjechać na stację
tak, żeby móc przeżyć ten pierwszy najtrudniejszy okres
w Podhajcach Babcia Zofia z Gniłowód i przybył też Stry
i dojechać do miejsca wyznaczonego przez sowietów.
jek Kazimierz Olszewski z Brzeżan, aby pożegnać się
Było nas dziewięć osób: Babcia, Dziadek, Rodzice
z nami i przekazać trochę żywności na drogę. Babcia
i pięcioro dzieci (dwie siostry, dwóch braci i ja). Helena
prosiła sowieckich strażników, aby zostawili jej chociaż
najmłodszą wnuczkę (moją siostrę Zosię), bo półtoraroczGabrysz-Derkacz, Jan Derkacz (ojczym Mamy), Franci
szek Olszewski, Maria Olszewska, Hieronim Olszewski,
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ne dziecko nie przeżyje tej zsyłki. Odpowiedź była krótka:
„to niemożliwe, jest wpisana na listę do wywiezienia”.
Przez szpary w drzwiach i zakratowane okno nastąpi
ło rozstanie z Babcią do 1946 r., ze Stryjkiem na zawsze.
Po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł tragicznie od
zbrodniczej kuli, jadąc autobusem ze Lwowa do Brzeżan, na który w październiku 1944 r. napadła banda
UPA. Nadeszła smutna chwila rozstania się z piękną
ziemią podolską, z naszą ukochaną Ojczyzną.
Z Podhajec poprzez Trembowlę pociąg ruszył na
wschód.
Wspólne modlitwy i pieśni błagalne koiły nieco ból
rozdartych serc wygnańców, pozwalały zaufać Opatrz
ności i nie tracić nadziei pokładanych w Panu. Wydawało
się, że koła wagonów, stukające o szyny, nadają rytm
pieśniom kościelnym i towarzyszą naszym cierpieniom
przez cały czas tej wyjątkowej zesłańczej podróży.
W wagonach, bez przerwy oszronionych, jechaliśmy
przez kilka tygodni jak ostatni nędzarze. W czasie posto
jów otrzymywaliśmy „kipiatok” i węgiel do piecyka, wia
domo, że takim małym piecykiem nie można było ogrzać
całego wagonu, a jedynie zmarznięte ręce, stojąc przy
nim, lub przygotować skromny posiłek, jeżeli ktoś zdążył
zabrać jakieś produkty z domu.
Dowieziono nas do Swierdłowska, tu nastąpiło odłą
czenie wagonów i skierowano je w różne strony Syberii na wschód, północ i południe. Nasz wagon został skie
rowany do rejonu Reź na północny wschód od Swierdłowska. Wysiedliśmy w tajdze, w miejscu w którym koń
czyły się tory kolejowe i przez dalsze 20 kilometrów
transportowano nas saniami - jedynym w tych stronach
środkiem lokomocji. Późnym wieczorem dojechaliśmy do
obozu pracy w Ryftach. Dla zesłańców z Polski przygo
towane były dwa baraki, a budowę trzeciego pozosta
wiono na zimę zesłańcom polskim.

Fot. Polscy zesłańcy przystępują do budowy baraku w tajdze Ryfty, rejon Reż, obwód Świerdłowsk, marzec 1940 r. Są to
mieszkańcy osady Podleszczówka Wielka, powiat Podhajce
(Tarnopolskie), deportowani 10 lutego 1940 r. do obwodu
świerdłowskiego. W śród nich od góry, drugi od lewej: Franci
szek Olszewski - ojciec, z przodu, drugi od lewej Kazimierz Ol
szewski - syn, trzeci od prawej Jan Derkacz - dziadek. Razem
z nimi wywieziona została 5-letnia Helena Romana Olszewska
/D olińska/ córka Franciszka, obecnie mieszkająca w Opolu.
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Po zameldowaniu się u komendanta NKWD, już na
drugi dzień dorośli i dzieci od lat 13, zmuszeni zostali do
pracy, dzieci młodsze skierowano do rosyjskiej szkoły.
Pracujący otrzymywali 600 gram chleba, pod koniec
dnia, po wykonaniu wyznaczonej normy, małe dzieci
i starcy 200 gram.
Praca w tajdze była bardzo ciężka. W zimie pracowa
no przy wyrębie lasu i obróbce drewna. Dodatkowo,
mężczyźni budowali barki. W lecie był podział pracy.
Mężczyźni nacinali rowki na sosnach i zakładali pojemni
ki do zbierania żywicy, kobiety wybierały żywicę z po
jemników do drewnianych wiader (30 kg każde) i zanosi
ły do wyznaczonego punktu.
Praca w lecie była szczególnie uciążliwa, przy bardzo
wysokiej temperaturze dochodzącej do +50°C trzeba by
ło wykonać wysokie normy, dodatkowo dokuczały chma
ry muszek syberyjskich i napastliwe komary. Ratowano
się smarując twarz i ciało dziegciem, co przy ciężkiej
pracy, wysokiej temperaturze, bez wody i jedzenia stwa
rzało katorżnicze warunki nie do wytrzymania. Do dzien
nej udręki dochodziły bezsenne noce z powodu atakują
cych pluskiew, dopełniających obraz katorgi zesłańców.
Przed podjęciem pracy obowiązywał codzienny meldu
nek w NKWD.
Pewnego dnia wszyscy zostali zatrzymani do wyja
śnienia, dlaczego dzieci w książkach wydłubały oczy
Stalinowi i Leninowi. Groziło to zesłaniem ojców do kar
nych łagrów. Rodzice tłumaczyli, że nic o tym nie wie
dzą, że nie mają kontaktu z dziećmi, pracując od świtu
do nocy. Wychowaniem zajmuje się szkoła. Od zesłania
do łagru uratowała Polaków Żenia - córka komendanta
NKWD, twierdząc, że to ona pierwsza zrobiła w swojej
książce i namówiła dzieci polskie, aby uczyniły to samo.

Fot. Marzec 1940 r., Syberia, Ryfty, rej. reżański w obwodzie
świerdłowskim. Dzieci polskie rozpoczynają naukę w szkole ro
syjskiej. 28-osobowa grupa uczniów z komendantem i nauczy
cielkami Olgą W asilewną i Anną. W iększość tych dzieci depor
towano z powiatu podhajeckiego, wśród nich m.in.:
Józefa Olszewska, W ładysława Foremna, Józefa Zgłobicka,
Edwarda Hordyńska, Bronisława Zając, Janina Topajew,
Edward Marczyk, Mieczysław Foremny, Hieronim Olszewski,
Alina Foremny, Maria Starczewska (wszyscy z Podleszczówki
W ielkiej) oraz Bronisława Kudła, Jan Kudła i ich najmłodsza
siostra z Wiśniowczyka. W spomniana przez autorkę Żenia stoi
w drugim rzędzie za komendantem.
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Polacy coraz bardziej tracili siły i nie byli zdolni do
wykonywania normy dziennej, co powodowało, że obni
żano wyznaczone porcje chleba. Mama, chcąc ratować
nas przed głodową śmiercią, wyruszała w niedzielę do
bardzo odległych kołchozów na wymianę przywiezionych
rzeczy z Polski za żywność. Opuszczała nas w nocy
i z soboty na niedzielę wędrowała utartymi szlakami, po
sługując się sankami i na piechotę. Wymieniała wszyst
ko, nawet ciepłą pościel, poduszki, by tylko zdobyć żyw
ność na przetrwanie zimy.
Lato nie było takie straszne, dawało obfitość leśnych
jagód, grzybów i ziół, ale trwało tylko dwa miesiące. W zi
mie docenialiśmy przezorność Dziadka, który zdążył za
brać z domu najpotrzebniejsze rzeczy, które nas ratowały.
Starszy brat po skończeniu 12 lat mógł pomagać
osłabionej Mamie przy zbieraniu i noszeniu żywicy, dzię
ki czemu mogła wykonywać dzienną normę. Ja pozo
stawałam w domu z młodszym rodzeństwem, bratem
Kaziem i siostrą Zosią, którymi opiekowałam się. Siostra
z głodu bez przerwy płakała, a ja nie znałam sposobu na
jej uspokojenie. Zaradziła Mama, dzieliła przydział chle
ba dla siostry na małe kawałki, zawijała w szmatkę i po
dawała siostrze do ssania. Ten wynalazek przyczynił się
do tego, że siostra mniej płakała. Ssąc zawiniątko
z chlebem, częściej zasypiała. Miała wtedy dwa lata.
Wciąż byliśmy więzieni, ale na powrót do Polski nie
traciliśmy nadziei, wierząc w Opatrzność Boską.
Moja Mama miała piękny głos, zapewne po swoim
Dziadku, organiście z Wołoszczy k/Drohobycza. W tym
katorżniczym miejscu na świecie zyskał on szczególne
znaczenie. Wędrując od sosny do sosny z wiadrami na
pełnianymi żywicą, śpiewała pieśni religijne. Jej głos
echo niosło po całym lesie, wprowadzało w szczególny
nastrój słuchających polskich zesłańców. Brygadzista py
tał pilnowanych zesłańców, o czym Mama śpiewa - sko
ro wszyscy słuchający płaczą. Po pewnym czasie bryga
dzista przeniósł Mamę w najbardziej odległe miejsce,
aby nie przeszkadzała innym - uznał, że słuchając pra
cują mniej wydajnie.
Matki otrzymały rozkaz, aby dzieciom, zarówno
chłopcom jak i dziewczynkom, ściąć całkowicie włosy,
gdyż dzieci na ogół miały wszy. Mama nie zgodziła się,
było jej żal moich warkoczyków i włosów siostry Ziuty,
obydwie nie miałyśmy wszy. „Władza” ostrzegła, że jeżeli
znajdą u córek wszy, Mama zostanie zesłana do łagrów
karnych. Szczęśliwie wszy nie znaleźli.
Nadszedł 1941 rok 20 czerwca - Niemcy napadli na
ZSRR, a 30 lipca nastąpiło porozumienie nazwane ukła
dem Sikorski-Majski, w rezultacie którego radziecka wła
dza ogłosiła „amnestię” - zesłani Polacy mogą opuścić
Ryfty i wybrać dobrowolnie inną miejscowość, ale w
ZSRR (!) lub udać się do Armii Gen. Władysława Andersa.
Moja rodzina wyjechała do Malinówki w rejonie Bieriezowskim, obwodzie Swierdłowskim. W nowym miejscu
powstało polskie przedszkole, aby schorowanym spuch
niętym z głodu dzieciom dać odrobinę radości życia.
Opiekunką dzieci została moja najstarsza kuzynka Hele
na Hordyńska. Była artystycznie utalentowana - wyha
ftowała białego Orła w koronie. Godło umieściła na ścia
nie przedszkolnego pomieszczenia bez portretów so
wieckich przywódców.
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Fot. Październik 1942. Dzieci polskich zesłańców w przedszko
lu w Malinówce w obwodzie świerdłowskim: Jasia Marczyk i
Helena Horodyńska, w ychowawczynie, kucharka NN, Zbyszek
Horodyński, Pani Chodkowska - kierowniczka przedszkola,
NN, W anda Bąk, Józia Olszewska, Mila Bąk, Helena Zamkotowicz, Kazio Olszewski, Helena Topajew, Józio Mazur, Basia
Chodkowska, NN, Zosia Olszewska, Marysia Oleniacz.

Było bardzo ciężko. Naszą liczną rodzinę trudno było
utrzymać. Z głodowych porcji trzeba było gromadzić su
chary dla Taty i brata na drogę do Armii Generała An
dersa. Oprócz najmłodszej 3-letniej siostry wszyscy za
częliśmy pracować. Ja nie miałam jeszcze dziewięciu lat.
Praca była bardzo ciężka, a przeznaczona tylko dla
dzieci. Wstawaliśmy o świcie i dojeżdżaliśmy wąskotorówką do torfowiska oddalonego 30 kilometrów. Tam w
temperaturze +50°C i więcej, schyleni odłamywaliśmy
palcami ułożone w rzędzie cegiełki torfu i odwrócone
układali w „żmijkę”, aby wysuszyły się na słońcu. Jeżeli
przekroczyło się wyznaczoną normę, otrzymywało się
wyższe wynagrodzenie: zupę (w bardzo szerokim poję
ciu!) i większą porcję chleba. Rosjanie wykorzystywali
dzieci, ustanawiając normę z poprzedniego dnia jako
normę na dzień aktualny. Postanowiliśmy normy nie
przekraczać, wprowadzając do pracy 7-letniego brata.
Brat siedział w rzędzie, a ja z siostrą wykonywałyśmy
normę za niego. Gdy nadchodził brygadzista, brat poma
leńku przewracał cegiełki i udawał, że cały czas pracuje.
Biedny przechodził męczarnie, ale nie było innego wyj
ścia. Pragnienie gasiliśmy brudną wodą z bajora torfo
wego, a głód opuszczał nas dopiero wieczorem w domu,
gdy po pracy otrzymywaliśmy wynagrodzenie - chleb.
Naszą porcją chleba dzieliliśmy się z Babcią i Dziadkiem,
dla których przydziałowe 200 gram było porcją głodową.
Nadszedł sierpień 1942 roku. Na stacji kolejowej Aduj
żegnaliśmy Tatę i starszego brata Hieronima, którzy
z zapasem zgromadzonych sucharów, wyruszyli w dale
ką drogę do Armii Gen. Andersa. Wcześniej udał się tą
drogą wujek Marian Hordyński i kuzynka Pela z mężem.
Po wujku ślad zaginął. Natomiast Pela z mężem przeszła
cały szlak bojowy z Armią Generała Andersa, a po woj
nie pozostała w Anglii.
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Fot. Przyrodnia kuzynka autorki - Pela Patryka z d. Olszewska
(urodzona w Gniłowodach pow. Podhajce).

Przyszło rozstanie, było nam bardzo smutno, chociaż
pocieszaliśmy się, że oni szybciej wrócą do Polski.
Wkrótce okazało się, że wyjazdy do Armii Generała An
dersa zostają wstrzymane. Tata i brat wrócili. W roku
1943 powstaje I Armia Tadeusza Kościuszki, do której
Ojciec wstępuje. W maju tego roku, odprowadziliśmy Oj
ca na stację kolejową. Mój młodszy 7-letni braciszek Ka
zio wyjmuje zza pazuchy kawałeczek chleba, którego
odmówił sobie wieczorem, choć był bardzo głodny i daje
Ojcu, mówiąc - „to dla ciebie Tatusiu zostawiłem, żebyś
miał co zjeść, bo już nie pracujesz”.
Ojciec walczył pod Lenino, ciężko ranny skończył
szlak bojowy pod Warszawą. Został inwalidą na wpół
ociemniałym.
Obowiązki Ojca, w Rosji, przejął najstarszy brat. Po
magał Mamie w utrzymaniu rodziny, troszczył się o nas,
zwłaszcza, że zaczęły nas nękać choroby wynikające
z głodu i strasznych łagrowych warunków. Ja, na skutek
głodu, zostałam przeraźliwie owrzodzona, brat przywoził
zioła z lasu, których napar przynosił ulgę i poprawę już na
drugi dzień. Pamiętam, jak ratował moją młodszą siostrę,
gdy Rosjanka zraniła ją uderzając głową o kant pryczy.
Życie stawało się przeraźliwie ciężkie. Ludzie umierali
z głodu. Nigdy nie zapomnę, jak Polki szły z baraku do
pracy, jedna z nich nie mogła wstać i wołała - „dajcie mi
odrobinę chleba, żebym poznała jego smak przed śmier
cią”. Nikt nie spełnił życzenia umierającej, bo nikt rano
chleba nie miał. Zmarła nie otrzymawszy kawałeczka
chleba, którego tak pragnęła.
Chleba było coraz mniej, bo prawie całe zaopatrzenie
szło na front. Dziś nie pamiętam, kto wymyślił placki
z drewna lipowego, one od czasu pogorszających się
warunków były podstawowym naszym pożywieniem. Po
pracy brat przynosił gałęzie lipy, ścinał z nich korę na
łapcie (podstawowe obuwie zesłańca), a dalszą warstwę
spod kory suszył. Wysuszone lipowe drewno Mama tar
ła, z powstałej mąki piekła placki. Gorące można było
jeść, ale zimne były kawałkiem deski.
Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Mama wy
myśliła potrawę wigilijną - pierogi z lipowej „mąki” i farsz
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z paru zdobytych zmarzniętych ziemniaków. Po ugoto
waniu okazało się, że nasza radość była przedwczesna.
Placki lipowe były możliwe do jedzenia, ale pierogi - to
było, nawet dla nas wygłodzonych, coś okropnego. Wy
jedliśmy z nich tylko „farsz”.
Święta były jeszcze smutniejsze od poprzednich, były
bez Ojca. Kolędowaliśmy, płakaliśmy, ale nie traciliśmy
nadziei.
Życie w łagrowym baraku toczyło się dalej. Starsi
udający się do pracy wstawali bardzo wcześnie, wraz
z nimi budziły się dzieci. Któregoś ranka wszyscy za
trzymali się przy pryczy, na której leżała martwa dziew
czynka. Miała odgryzione uszy, nos i była bez oczu.
Z pryczy wyskoczył szczur. Po odmówieniu modlitwy,
zmarłą zagrzebano w śniegu. Na wiosnę nie można było
odnaleźć zwłok, by móc pochować w ziemi i postawić
krzyż. Zimą dla wygłodniałych wędrujących wilków że
rem były też ludzkie zwłoki. Po ustąpieniu śniegów wokół
łagrowych baraków bieliły się porozrzucane kości zmar
łych w zimie.
Pamiętam też jedną z koszmarnych scen naszej co
dzienności. Jedna z mieszkanek naszego łagru poprosiła
Mamę o pomoc. Zmarł jej mąż, nie miała go w co ubrać.
Chorował bardzo długo, leżał na barłogu, nie miał ani
cieplejszej odzieży, ani bielizny. Razem mieli jeden koc.
Nie mogła pochować męża w kocu, bo nie miałaby się
czym przykryć. Mama ofiarowała koszulę Ojca, którą
trzymała dla starszego brata. Nie zapomnę wzruszenia
owdowiałej kobiety i jej słów podziękowania, i życzeń
pod adresem Mamy. Powtarzanego - żeby tu Mama nie
umarła.
Bez Ojca było nam coraz gorzej, każdy dzień był
koszmarną walką o przeżycie.
Któregoś dnia Mama wróciła wieczorem po pracy bez
zapłaty, którą był chleb i nie mogła nam nic dać do zje
dzenia. Zaczęliśmy płakać i kłócić się między sobą. Ma
ma zwróciła się do nas, mówiąc, „jeżeli nie przestaniecie
płakać i kłócić się, to pójdę do lasu i do was nie wrócę.
Zrozumcie mnie, że moje serce pęka, nie moja wina, że
nie mogę wam dać niczego do jedzenia”. Zrozumieliśmy,
że możemy stracić ukochaną naszą Mamę. Uspokoili
śmy się i zaczęli przepraszać, przyrzekając, że więcej
nie sprawimy kochanej Mamie bólu. Przytuliła nas do
siebie - wszystkich nie mogących uspokoić płaczu. Za
pomnieliśmy nawet o głodzie. Był późny wieczór, czas
na wspólną modlitwę. Klęcząc odmawialiśmy pacierz za
kończony jak zawsze - „Pod Twoją Obronę uciekamy
się, Święta Boża Rodzicielko”.
W czasie modlitwy nie klęczał tylko młodszy brat, był
bardzo wycieńczony i słaby. Mamie byłoby lżej, gdyby
spełniła żądanie „władzy” sowieckiej i oddała nas do do
mu dziecka. Tego nie uczyniła i walcząc o nasze przeży
cie miała nas przy sobie. Byliśmy i jesteśmy wdzięczni
Mamie, że uchroniła nas przed zrusyfikowaniem, że mo
gliśmy dzielić wspólnie katorżniczy los zesłańców, a nie
każde z osobna.
Kiedyś, podczas jak zwykle ciężkiej zimy, zdarzył się
tragiczny wypadek. Dwoje dzieci komendanta NKWD
zjeżdżając na sankach wpadło wprost pod nadjeżdżający
pociąg. Stojący przed rozjazdem Polak - Zamkotowicz
rzucił się na ratunek, ale nie zdążył. Dzieci zginęły, a on
stracił nogi.
Po pogrzebie komendant przyszedł do mojej Babci,
dał parę rubli i bardzo prosił, żeby Babcia pomodliła się
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do swego Boga o szczęśliwe dalsze życie jego dzieci
w innym świecie, którego on nie zna. W zamyśleniu po
wiedział, że to jest niemożliwe, aby po śmierci jego dzie
ci przestały istnieć. Przecież gdzieś muszą być?
Nadeszło kolejne lato, znów ze starszą siostrą
i młodszym bratem pracowaliśmy przy torfie. Dojeżdżali
śmy kolejką do miejsca pracy, w tym czasie - z ogrom
nym lękiem. W okolicy przejazdu zmieniło się otoczenie.
Wzdłuż torów Rosjanie utworzyli kilkutysięczny obóz dla
jeńców niemieckich, być może tych spod Stalingradu.
Jeńcy, tak jak my, pracowali na bagnach torfowych.
Wśród Niemców zdarzały się ucieczki. Poszukiwania
Niemców trwały do schwytania ostatniego uciekiniera.
Straszny był widok, gdy Rosjanie rannych układali na
placu i trzymali tak długo, w nieopisanej spiekocie, aż
dowieźli ostatniego znalezionego, urządzając z tego zda
rzenia publiczne widowisko.
Patrząc na nich, myśleliśmy o Ojcu, też był żołnie
rzem, martwiliśmy się o jego los. W codziennej modlitwie
błagaliśmy Panią Jasnogórską, aby osłaniała Ojca przed
kulami i pozwoliła nam wszystkim kiedyś spotkać się
w Polsce.
Jesienią 1944 roku przesiedlono nas do obwodu
Chersońskiego w rejonie Kochowki na Ukrainie. Tu
w Chłopko-Sowchozie było już po żniwach i wystąpiły
trudności z pracą dla dzieci (a „kto nie rabotajetten nie
kuszaiet”). Zaczęłam z siostrą Józią żebrać, wędrując od
sowchozu do sowchozu. Bywało różnie, jedni litowali się
i dali kawałek chleba lub ziemniaki, inni szczuli psami.
Na szczęście tych ostatnich było mniej i nie wracałyśmy
z pustymi torbami. Mając tak zapewniony byt, mogłam
się uczyć. Lekcji udzielała Pani Dańcowa - nauczycielka
gimnazjalna z Torunia. Byłam dumna, że mogę sama
czytać listy od Taty z frontu i samodzielnie odpisywać.
W Chłopko-Sowchozie kobiety wykonywały wszystkie
prace, nawet najcięższe. Mama pracowała przy oczysz
czaniu prosa, obsługując wialnię. Kończąc dniówkę,
chowała trochę prosa pod koszulę i do butów. Robiła to
z wielkim narażeniem, za każdy kilogram zabranego zbo
ża groziła kara więzienia. W domu proso ubijało się w stę
pie zrobionej z pocisku artyleryjskiego i mieliśmy dobrą
kaszę jaglaną na zupę. Zupę gotowaliśmy na piecyku
ogrzewanym „kiziakami”. Kiziaki wyrabiało się, udeptując
łajno krowie ze słomą, a później, już ręcznie (!) formowało
się „placki” do suszenia. Innego opału nie było.
Zupa z kaszy jaglanej była podstawowym posiłkiem
każdego dnia - powszedniego i świątecznego. Zdarzył
się kiedyś wyjątek - niezapomniany - w Niedzielę Wiel
kanocną. Miejscowi mieszkańcy wyznania prawosławne
go, starym zwyczajem, przygotowywali posiłek tego wła
śnie dnia - na cmentarzu, układając swoje tradycyjne
potrawy na grobach bliskich. Poczęstunek obcych był
normalnością, a hojność nieograniczona. Dzieci polskie,
od długiego czasu ustawicznie głodne, korzystały z tej
wyjątkowej okazji. Po pięciu latach poczułyśmy smak nie
tylko potraw świątecznych, ale w ogóle - czar smaku po
żywienia właściwego człowiekowi.
W maju 1945 roku skończyła się wojna, z wojska
wracają radzieccy żołnierze. My wciąż czekamy na po
wrót do kraju. Mieszkamy wśród życzliwych nam Uzbeków, przesiedlonych tu w 1936 roku.
Edukację w Rosji zakończyłam na drugiej klasie szko
ły podstawowej. Nadszedł upragniony czas powrotu do
Polski. W marcu 1946 roku wracamy przez Zaporoże,
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Charków, Lwów, Przemyśl do Ojczyzny. Na granicy
w Przemyślu otrzymujemy od kolejarzy nie wydzielone
gramy radzieckiego, ale bochen polskiego, pachnącego
świeżością, chleba. Bogu dziękujemy, że jesteśmy już
w Polsce wśród swoich. Pociąg rusza dalej i zatrzymuje
się w Opolu.
Na stacji Opole - Wschód koczowaliśmy przez trzy
dni. Zwiedzaliśmy miasto, oglądali skutki wojny po stro
nie zachodniej. Z niecierpliwością czekaliśmy na dalszą
podróż i spotkanie z Ojcem. Po trzech dniach odłączyli
nasz wagon od transportu i dołączyli do składu towaro
wego w kierunku Poznania. Jedziemy do Ojca, który po
wyjściu ze szpitala, jako inwalida wojenny mógł osiedlić
się w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Wybrał
Poznańskie i tu czekał na nasz powrót. Razem z nami je
chała Babcia, Dziadek i Ciocia Hordyńska z trójką dzieci.
Pociąg miał się zatrzymać na małej stacji Kołodziejowo,
ale maszynista zapomniał i dojechaliśmy aż do Inowro
cławia. Opuściliśmy wagon i z podręcznymi tobołkami
usiedliśmy na dworcu, czekając na możliwość powrotu do
Kołodziejowa, gdzie mógł na nas czekać Ojciec.
Przechodnie spoglądali na nas podejrzliwie i omijali
z daleka. Jakaś kobieta zbliżyła się i powiedziała, że po
przebieraliśmy się w łachmany i czekamy na jałmużnę,
jeszcze dodała, że trzeba było dobrze się napracować,
żeby tyle łat naszyć na okrycia. Była też ciekawa, czy na
lewej stronie też są łaty? Odpowiedź Mamy była krótka:
„jesteśmy Polakami, wracamy z zesłania - z sowieckich
łagrów, nie chcemy żadnej jałmużny”. Ciekawska mogła
obejrzeć nasze okrycia z lewej strony, tam nie było ani
jednej łaty - same dziury. Wciąż siedzieliśmy w jednym
miejscu, tylko podróżni się zmieniali.
W pewnym momencie obok nas stanął młody czło
wiek bez nogi, podpierając się kulą, wyjął gitarę i zaczął
śpiewać piosenki o Warszawie. Do dziś słyszę s ło w a .
„Warszawo m a . ” Było to spotkanie ofiar tej samej, zgo
towanej przez Niemców i Rosjan, straszliwej wojny - nas
zesłańców na Sybir i Powstańca Warszawskiego.
Nadszedł dzień spotkania z Ojcem. Miał wtedy 39 lat.
Wzruszeniom i łzom nie było końca. Dowiedzieliśmy się,
że żyje tylko dzięki książeczce do nabożeństwa, na któ
rej zatrzymał się ułamek pocisku, nie trafiając w serce.
Panu Bogu dziękowaliśmy za cudowne ocalenie i szczę
śliwy powrót do Polski - w pamiętnym marcu 1946 roku.
Obchodziliśmy pierwsze po wojnie Święta Wielka
nocne na ojczystej ziemi, spędzone jak dawniej w trzypokoleniowej rodzinie, powiększonej o Ciocie z rodzina
mi ze strony Mamy i dwóch kuzynów, którzy jedyni uszli
z życiem przed banderowcami.
W czasie, gdy banderowcy ukraińscy mordowali ich
rodziców, siostry i ich mężów z małymi dziećmi, oni byli
poza domem. Jeden - Michał Olszewski - wywieziony
na roboty do Niemiec, drugi - jego brat Franciszek ze
strony Ojca uczył się w szkole w Podhajcach. Kuzynami
zaopiekowali się moi Rodzice - nasz dom stał się ich
domem.
Romana Olszewska-Dolińska jest absolwentką
Politechniki Szczecińskiej
- W ydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. W roku 1956
z nakazem pracy
przyjechała do Opola i tu pozostała. W yszła za mąż
za Romualda Dolińskiego.
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■ Krzysztof Kołtun

J e s te m z W o ły n ia ” . W s p o m n ie n ie o m am ie po ety
kiej szkole. W domu, na wieczorkach, czytano na głos
książki i gazety - wszystkim, a sąsiedzkie panny przy
każdej pracy śpiewały w dwóch językach Wołynia - pol
skim i chachłackim:
Pieśni moje pieśni, gdzie ja was podzieje
W ezme do sukmana, po polu rozsieje.

To były sztandarowe słowa, często wypowiadane
przez moją mamę, gdziekolwiek zaczynała mówić - do
rodziny czy obcych ludzi. Zawsze wzruszała się, wspo
minała wielokrotnie opowiadane sceny i h is to rie . U nas,
na Wołyniu, to tak b y ło . i barwnym językiem opowieść
snuła się, jak klucz ptaków nad łęgami - aż do łez i dalej,
dalej... Tak barwnie opowiadała moja mama. W cieple
tamtych słów czułem, jak budzi się natchnienie w moim
s e rc u . i pisałem - pisałem ponad 30 lat o Rymaczach
i Wołyniu.
Stanisława Kołtun z domu Lewczuk urodziła się
w 1926 r. w chutorze Nowiny k/stacji Jagodzin, powiat
Luboml. Z dziedzicznej placówki po pradziadach, ojciec
jej Józef Lewczuk po komasacji w 1920 r. przeniósł sca
lone grunty i powstała ta polska kolonia, wywiedziona
z Rymacz. Sześć mieszkań/gospodarstw pobudowano
niedaleko Wilczego Przewozu, skąd było blisko do Bugu.
Żyły tam liczne polskie rodziny: Prończka, Tołyża, Sztubra, Wawryńczuka i Lewczuka. Pobożności nauczyła się
w dzieciństwie od ojca Józefa, który stamtąd przyniósł od
starszych z rodu nie tylko ją, ale i pamięć o Kościuszce,
i Powstańcach, i Sybirakach. Był śpiewakiem w kościele,
a gospodarzem w domu. Jeździł na końskie jarmarki, da
leko, do samej Ołyki i pod Lwów. Przywoził stamtąd naj
młodszej córce Stasi, korale, chustki, trzewiczki z najbo
gatszych kramów. Waleria - matka, pochodziła z za
możnego rodu Sawoszczuków, gdzie w ich domu rezy
dowali nauczyciele (Poznaniacy) ze szkoły w Rymaczach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stamtąd były
książki i przedwojenna prasa, kilka tytułów.
Starsze rodzeństwo: Frania, Stach, Wiktor i Bronek to cała domowa kompania i żywioł. Był jeszcze Paweł,
starszy kilka lat, stryjeczny brat, który osierociał w dzie
ciństwie i dom stryja na zawsze stał się jego domem.
Gospodarstwo było duże. Był parobek i pastuchy, naj
częściej od sąsiadów ukraińskich. Pola, łęgi, sad dziad
kowy i pasieka - roboty po uszy, ale i chleba pod dostat
kiem. Starsi się kształcili, a Stasia - wokół chrzcin, we
sel, odpustów, jarmarków dorastała, ucząc się w rymac-
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Po latach wiele pieśni zapisanych od mamy wyśpie
wały wołyńskie śpiewaczki na Festiwalu w Kazimierzu za złote baszty. Rymacze, najstarsza wieś w okolicy
z bogatą tradycją obyczaju, stroju, gwary, istniejąca od
1417 r. do wojny, były azylem polskości nad Bugiem.
Takich staropolskich obyczajów trudno było szukać
w okolicy. Do 1939 r. dumni Rymaczanie trwali na swo
im. Później - kolejne 5 lat wojny z niemałymi stratami
w ludności i dobytku aż do wysiedlenia w 1945 r. W lu
tym 1944 r. Ukraińcy z Wiszniowa zamordowali ojca
Lewczuka Józefa - przechodząc mu drogę w lesie, kiedy
wracał z Lubomla, ze szpitala od chorego Pawła. Dwa
dni torturowali, kazali wykopać grób w le s ie . i do dzisiaj
nie wiemy, gdzie leżą jego kości. Mama wyszła za mąż
w listopadzie 1942 r. za Władysława Kołtuna z Jagodzina. Naprędce, jeszcze młoda, gdyż Niemcy wywozili na
roboty polską młodzież - a żonaci mieli przywilej pozo
stania na sadybach. W kolejne trzy niedziele w rymackim
kościele było razem ponad 60 ślubów. Wyżenili się
wszyscy p ra w ie . reszta ukrywała się lub wywieziona
w głąb Rzeszy, już na Wołyń nigdy nie wróciła.
Na Wołyniu urodziła się najstarsza córka Zofia
w 1944 r., a po przesiedleniu jeszcze pięcioro dzieci.
Pracowali rodzice w dużym gospodarstwie, dorabiając
się od łyżki do maszyn rolniczych - tam wszystko prze
p a d ło . A byliśmy tacy szczęśliwi, zadbani i w dzieciń
stwie niczego nam nie brakowało. To praca mamy no
cami i dniami budowała klimat domu i rodziny. Starała
się, żeby wszystko było tak, jak na Wołyniu - w sma
kach, gustach i różnorodności.
Całymi wieczorami opowiadała nam swoje dzieciń
stwo i rodowe przekazy z Wołynia. Rozmiłowana w et
nografii i starej kulturze, opowiadała o dawnych strojach,
weselach, korowajach i wszelkich obyczajach wołyń
skich. Znała dużo przysłów. Wszystko było w przysłowia
ludu ujęte. Gdzie wieś - tam inna pieśń! - mawiała a gdzie dziewczyna - tam nowina! I tak, co kto trącił ręką
czy słowem, na wszystko było przysłowie. To bogactwo
po pradziadach z Wołynia później kształtowało moją
wrażliwość i poszukiwanie ich śladów. Jej pamięć, do
ostatniego roku życia, pozwalała w detalach opowiadać
wystroje kościołów, dworu, szkoły, kuzyńskich chałup
i bogatej przyrody. Wszystko było w należytym porządku,
jak widziane wczoraj. Setki ludzi - „naszych”, jak mówiła
o Wołyniakach, znała z nazwiska i przydomku, bo tam
wielokrotnie powtarzające się nazwiska i imiona, każde
go ochrzciła po swojemu starodawna, uliczna tradycja.
Od 1994 r. wielokrotnie wraz z pielgrzymami jeździła
z nami na odpusty do Rymacz i Lubomla. Z młodości za
pamiętane nazwy, ludzi, miejsca - pokazywała nam
z drżeniem serca. Zawsze była dumna ze swojego ro
dowodu i starego Wołynia. Najświętsze cuda i święci, ob
razy i kompanie odpustowe były stamtąd. Zadziwiałem
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się dotąd tamtym światem, aż uwierzyłem w jego czarowną siłę i pokochałem Ojczyznę Przodków. Wiele mo
ich wierszy, to od mamy z serca - inspiracje. Podobnie
jak cała obrzędowość i śpiewy, przez ponad 30 lat przy
woływane, na moja prośbę przez Wołynian i potomków obecnie na Ziemi Chełmskiej osiedlonych.
Widziała też grozę wojny i ludobójstwo w okolicznych
wsiach - Ostrówkach, Jankowcach, Woli i Kątach (tam
zamordowano ok. 2 tys. ludzi, w tym wielu znajomych
i kuzynów). Całe dzieciństwo i młodość opowiadała nam
te straszne dni 1943 roku. Nauczyła nas pamięci o wo
łyńskich męczennikach. Wraz z rodziną aż siedem razy
uciekali z Nowin przed banderowskim kulami i ogniem.
Ostatecznie Nowiny spalili Ukraińcy, ale wszyscy zdołali
uciec dzięki dobrym ukraińskim sąsiadom. Ocalone Rymacze i Jagodzin i ok. 2 tys. ich mieszkańców - to wo
łyński skarb, dzięki któremu w najtrudniejszych czasach
zdołano przechować dziedzictwo wiary, kultury duchowej
i materialnej. Cząsteczką tego skarbu była moja mama
Stanisława Kołtun. W 1976 r. zmarł młodo ojciec. Została
na długo wdową. W każdej podróży, przedsięwzięciu,
pomyśle wiernie wspierała nas modlitwą i radami.

Wygasała z tęsknoty za swoimi, za Wołyniem, za
domem. Nikt nie uwierzy, że w ostatnie miesiące każde
go dnia pakowała swój drobny dobytek do powrotu na
W o ły ń . Nawet listy, buty, chustki - wszystko, po sto
kroć było wiązane - bo trzeba wracać, bo Paweł z Bronkiem przyjadą - zabiorą do tamtego domu. W ostatniej
mojej, już trudnej i połamanej rozmowie z mamą, była
jeszcze pieśń stamtąd („przyjechał Jasieńko, po okienejko)... Odeszła od nas c ic h o . wieczorem 7.03.2012 r.
W piątkowy przedwieczór pochowana na cmentarzyku
w Żdzannem k/Chełma. Licznie zjechali się śpiewacy,
poeci, Wołyniacy z Rodu i z pochodzenia. Wszyscy
wiedzą, jak płacze serce na pogrzebie m a tk i. A moje
z wdzięczności - za dar życia i poezji - płakało sowicie.
Dziękuję Bogu za taką mamę - za dwa serca. Sypałem
ziemię z Rymacz na trumnę, mówiąc te słowa na drogę
do w ieczności.

Mamo, za Twoje tęsknoty, trud i cierpienia - dedykuję Ci
ten wiersz o Krzyżu z rodzinnego podwórka na Wołyniu
syn K rzysztof Kołtun

Babciu, na Twoje pożegnanie i na Twój szczęśliwy powrót
do Rymacz z dzieciństwa - dedykuję Ci m ój wiersz
wnuczka Karolina Kołtun

Aniołowie ze spalonych kościołów,
rozkołyszcie dzwony.
Chryste! z chorągwią w dłoni
- za grudkę wołyńskiej ziemi,
bądź pochwalony.

Krzyż

Powrót na W ołyń

W spalonej wsi,
pod zdziczałym sadem
na opuszczonym Wołyniu
- pochylony krzyż,
w rósł w ziemię cierpieniem.

Kresowe Anioły
z podpalonymi skrzydłami
nadziei usypały Ci
przez rzekę
most
nocnych powrotów
do domu
zakończonej młodości
gorejącą pożogą dusz.

Bez pasyjki,
chwalebnego wianka z barwinku.
Popalone Anioły z Ostrówek,
idąc do traktu
- słaniają się pod belki.
Pod nim
z garsteczką niezapominajek
- klęczałaś, będąc młoda.
Przez Bug przepędzono wozy
- sierot, wdów, posiwiałych matek
w ygnańczy tabor.
Koni z osmalonymi grzywami,
ciągnących stare skrzynie
- święte obrazy, chorągwie z kościoła.
Aż płacz ucichł
- krzyż został.
Rodząc nas, karmiąc, kołysząc
- wielbiłaś szare drzewo ramion,
rodowego krzyża.
Po pół wieku z ciężarem losu
- poklękaliśmy z pielgrzymami w maju.
Krzyż czekał.
Z powiązanymi węzełkami
chodziłaś pod spalony próg domu
- całując krzyż.
Resztkami sił, wypłakanymi oczami
noc w noc, świtaniem
szłaś za Bug,
wołyńskimi drużkami,
po rozchodnikach i piołunie
śpiewając za Męczenników
Świętej Trójcy w Lubomlu
G odzinki Losu
Mamo.
08.03.2012
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Z zarzuconym życiem
na wątłe ramiona
kazali iść
na W ołyńską Golgotę
przebaczenia.
Tam już wszyscy czekają Paweł z Tatą zamordowanym pod W iszniowem
i Mama W alerka z koszykiem ziół
- spod Jagodzina
i Bronek przy łodzi
stojąc nad
Okiem Rymackim Jordanem
zbawienia.
W yglądają swoich
tych odartych
z kawałka pola
swojej Macierzy po którym przechadza się
Święty Izydor
witając Cię
w progu
spalonego domu z nienawiści,
zdeptanego wojną.
Szepcząc:
- W ró c iła ś .
08.03.2012
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■ Maria Wieloch

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA W DNIU 11.05.2012
W SZCZECINIE POMNIKA „PAMIĘCI MŁODZIEŻY WILEŃSKIEJ”
ZAMORDOWANEJ W PONARACH
przeżyciem i zwieńczeniem kilkuletnich starań. A motto
na zaproszeniach brzmiało „Kimkolwiek jesteś, wiedz, że
wyrok śmierci nie pokonał żadnego z nas... Oddajemy
życie za Boga i Ojczyznę ... Po naszej śmierci sprawę
podejmą inni ... - z listu młodego skazańca Leonarda

Fot. Cztery pokolenia rodziny J. Jednaszewskiego przy pomniku

Mszę św. w Intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej i Żołnie
rzy Armii Krajowej o godz. 9.00 w Bazylice św. Jana
Chrzciciela celebrował Ksiądz Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz wraz z Księdzem Prałatem Aleksandrem Ziejewskim, proboszczem tej świątyni, oraz ks. Krzysztofem
Bojko z diecezji legnickiej. Do licznie zebranej młodzieży
szkolnej, kombatantów i wiernych przemówił Ksiądz Bi
skup. Mszę św. uświetniły poczty sztandarowe młodzieży
z Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, Piłsudczyków
oraz harcerzy.
Po mszy św. autokarem i samochodami osobowymi
najstarsi uczestnicy zostali przewiezieni na Cmentarz
Centralny, inni dotarli piechotą. Ten cmentarz jednym z
najpiękniejszych w Europie.
Na cmentarzu, w pobliżu pomnika zgromadzili się
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Za
chodniopomorskiego, Władz Miasta Szczecin, Rady
Miasta Szczecin, Władz Międzyzdrojów, Żołnierze 12
Brygady Zmechanizowanej im. Hallera w Szczecinie,
Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, od
działu IPN Szczecinie z Dyrektorem, Zarządu Światowe
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Duszpasterze Ko
ścioła Rzymsko-Katolickiego i Prawosławnego, Prze
wodniczący Gminy Żydowskiej, Prezes Stowarzyszenia
Rodzina Ponarska z Członkami ze Szczecina i innych
miast, Piłsudczycy, Kombatanci, a wśród nich liczna gru
pa AK-owców, Harcerze, ponad 20 pocztów sztandaro
wych ze szkół szczecińskich, przedstawiciele Policji,
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, „Gazety Polskiej” oraz
liczni mieszkańcy Szczecina, wielu z nich z białoczerwonymi flagami.
Inicjatorką i Przewodniczącą Komitetu Budowy Po
mnika była obecna na uroczystości Pani Danuta Szyksznian ps. Sarenka, Honorowy Prezes ŚZŻAK, która przez
lata prowadziła lekcje żywej historii wśród młodzieży
szkół szczecińskich. Uroczystość odsłonięcia pomnika
„Pamięci Młodzieży Wileńskiej...” była dla Niej wielkim
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Kowalewicza.
Ten Pomnik jest trzecim z kolei w Polsce (po Powąz
kach w Warszawie i Berżnikach k. Sejn) poświęconym
pamięci Ofiar Zbrodni Ponarskiej, ale pierwszym, po
święconym szczególnie pamięci młodzieży wileńskiej,
zamordowanej w czasie II wojny światowej w Ponarach
pod Wilnem (obecnie w granicach Wilna) przez niemiec
kie i litewskie formacje. Mógł powstać dzięki dużemu za
angażowaniu Władz Miasta, młodzieży szkolnej i AK
owcom.
Cały przebieg bogatych uroczystości koordynował dr
Paweł Szulc z IPN BEP Oddz. Szczecin.
Po ode
graniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę 12 Brygady
Zmechanizowanej WP i odśpiewaniu go przez zebra
nych, przemawiali kolejno, przypominając mało znaną
historię „Golgoty Wschodu” z czasów II wojny światowej
w Ponarach: Olgierd Geblewicz - Marszałek Wojewódz
twa Zachodniopomorskiego, Mariusz Kądziołka - Wice
prezydent Miasta Szczecin oraz Maria Wieloch - Prezes
Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Odczytano kilka wy
jątków z grypsów zamordowanej w Ponarach Młodzieży:
... „Trzy znam ja prawdy, oto one: Ojczyzna, Naród,
Chrystus Król. Choć umęczone ciało skona, Sam duch
zwycięży poświst kul” - J.K. Mackiewicz, ... „Dziękuję Ci
Mamo, że nauczyłaś mnie modlić się, w przeciwnym wy
padku nie wytrzymałbym tutaj” - J. Jaroszewicz. Na

stępnie odczytano list Stanisława Oleksiaka - Prezesa
Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Odmówiono modlitwę ekumeniczną, uczennica
Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej wyrecytowała
wiersz o Ponarach autorstwa Kazimierza J. Węgrzyna
oraz druh Andrzej Karut - wiersz Kamila Krzysztofa Ba
czyńskiego pt. Polacy. Grupa rekonstrukcji historycznej
BORUJSKO przedstawiła krótką, ale przejmującą insce
nizację tragicznego losu grupy młodzieży wileńskiej w
Ponarach. Pomnik poświęcił ks. prałat Aleksander Ziejewski, a odsłonięcia Pomnika dokonali Prezes Stowa
rzyszenia Rodzina Ponarska, Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego i Wiceprezydent Miasta Szcze
cin. Następnie bardzo licznie składano wieńce, wiązanki
kwiatów oraz znicze, które od delegacji odbierali żołnie
rze i układali pod pomnikiem. Major Leszek Matysiak z
12 Brygady Zmechanizowanej im. Hallera odczytał Apel
Poległych, żołnierze oddali salwę honorową, a na koniec
odegrali sygnał Wojska Polskiego.
Po pamiątkowych zdjęciach i rozmowach goście udali
się na wyśmienity obiad do Restauracji Wojskowej. Tam
toczyły się dalej ciekawe rozmowy wśród dawnych i no
wych znajomych.
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Oficjalnymi Gośćmi obecnymi na uroczystości, któ
rych powitali organizatorzy, byli:
- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Olgierd GEBLEWICZ;
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Zachodniopomor
skiego, Kazimierz DRZAZGA;
- Wiceprezydent Miasta Szczecin, Mariusz KĄ
DZIOŁKA;
- Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecin, Urszu
la PAŃKA;
- Wiceburmistrz Międzyzdrojów, Katarzyna KUTEREBA-GNITECKA;
- Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej w Szcze
cinie, gen. bryg. Andrzej TUZ;
- dyr. IPN Oddział w Szczecinie, dr Marcin STEFA
NIAK;
- Przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Jacek POLAŃCZYK;
Duszpasterze Kościoła
rzymsko-katolickiego,
ks. prałat Aleksander ZIEJEWSKI, Proboszcz Parafii św.
Jana Chrzciciela oraz ks. Krzysztof BOJKO - duszpa
sterz Kresowiaków z diecezji legnickiej;
- Duszpasterz Kościoła prawosławnego, ks. Jarosław
BIRYŁO;
- Przewodniczący Gminy Żydowskiej Wyznaniowej
w Szczecinie, Mikołaj ROZEN;
- Prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Maria
WIELOCH.

Fot. Szczęśliwa Pani Danuta Szyksznian po uroczystościach
udziela wywiadu.

Była to najlepiej relacjonowana w prasie i TV uroczy
stość upamiętniająca zbrodnię w Ponarach w naszych
mediach, dzięki dużemu zaangażowaniu Władz Miasta
Szczecina i województwa. Oby tak było przy kolejnych
uroczystościach odsłaniania Tablic Ponarskich w Polsce.
Dziękuję wszystkim Członkom Stowarzyszenia Rodzi
na Ponarska i ich Rodzinom, którzy mimo podeszłego
wieku przybyli do Szczecina na tę podniosłą uroczystość.
Szczególne podziękowania kieruję do rodziny ofiary
zbrodni ponarskiej - Juliana Jednaszewskiego, której
cztery pokolenia uczestniczyły w odsłonięciu Pomnika
Pamięci Młodzieży Wileńskiej zamordowanej w Ponarach.

□

■ Teresa Markiewicz

Ś W IĘ T O P IE Ś N I I P R Z Y J A Ź N I W S O L E C Z N IK A C H N A W IL E Ń S Z C Z Y Ź N IE

Fot. Zespół litewski w tańcu „Klum pakojis”.

Rozśpiewana Ziemia Solecznicka, w niedzielę 20 ma
ja tradycyjnie zaprosiła artystów profesjonalnych
i amatorów - ludzi twórczych, którym pieśń towarzyszy
przez całe życie, uczestników zespołów artystycznych,
tanecznych grup, kapele ludowe oraz orkiestrę, by wzięli
udział w XVII Festiwalu „Pieśń Znad Solczy”. Pragnąc
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napełnić serca radością i wspólnie z licznie zebraną pu
blicznością, pokrzepić ducha mocą pieśni ludowej, która
zrodzona jest z przeżyć i zakorzeniona głęboko
w świadomości ludzi, wzmacnia i chroni tożsamość na
rodową każdego z przedstawicieli grup kulturowych,
wzmacnia tolerancję i jednoczy. (80 proc. mieszkańców
w rejonie solecznickim to Polacy. Mieszkają tu także Li
twini, Białorusini, Rosjanie oraz inne narodowości). Kon
cert, który obył się w Parku Miejskim w Solecznikach był
dokładnym potwierdzeniem tej racji.
XVII Festiwal „Pieśń Znad Solczy” zainaugurowała
Msza święta. Po nabożeństwie zebraną w pogodny
dzień w Parku Miejskim publiczność przywitała Orkiestra
Dęta Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszko
w Solecznikach. Wiązankę świątecznego nastroju
wniósł w serca zebranych Zespół „Solczanie”, który
w b.r. obchodzi swoje 25-lecie. Występ „Solczan”, go
spodarzy festiwalu, którym kieruje Renata Brasel, był
oklaskiwany bardzo serdecznie. Żywą paletę barw festi
walowych tworzyły liczne zespoły z rejonu solecznickiego, liczba których z roku na rok wciąż wzrasta. „Wzrasta
również i poziom wykonawców. Coraz bardziej angażuje
się młodzież, która starannie przygotowuje się do wystę
pów. Festiwal ogarnia coraz większą skalę wykonawców”
- powiedziała Grażyna Zaborowska, dyrektor Samorzą
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dowego Centrum Kultury w Solecznikach, organizator
imprezy. W festiwalu udział wziął litewski Zespół Pieśni i
Ta ńca
„JGra“
(„Morze“)
z Centrum Kultury w Taurogach, zespołem kieruje
Virginijus Bartusis.
55-letni zespół ma wielki twórczy dorobek. Koncertuje
w kraju i w wielu krajach Europy, w tym w Polsce. Jest
mile spotykany przez publiczność podczas święta pieśni
na Litwie. Uczestniczył w Święcie Pieśni Litwinów Świa
ta. W składzie zespołu jest chór (kier. Gintaras Bartusis),
grupa taneczna (kier. Birute Sagatauskiene) oraz kapela
muzyczna (kier. Saulius Bernotas). W Solecznikach swój
występ zespół rozpoczął od tańca „Kepurine“, zatańczył
także „Klumpakojis, a zaśpiewał „Ćia mano źeme“ („Tu
moja ziemia“) i in. „Kultura nie ma narodowości, jest bez
granic. Dla mnie osobiście, chociaż jestem Polką, naj
bardziej spodobał się występ zespołu z Taurog“ - mówiła
mieszkanka Solecznik Jadwiga Rusak. Podobną opinię
mieli także Maria i Mirosław Chaczkowscy z Bohusz. Jak
powiedzieli: „Dla nas, mieszkających tu w przygranicz
nym rejonie z Białorusią, wszystkie kultury są bliskie i białoruska, i litewska, i polska. Pieśń rozczula, a taniec
porywa, byle w zgodzie się żyło. By każdy naród dbał o
to co posiada i szanował swojego sąsiada”. Rodzina
Chaczkowskich aktywnie uczestniczy w „Solczanach” od
daty założenia zespołu.
Do świątecznego majowego koncertu załączyli swoje
występy grupy młodzieżowe ze szkół rejonowych,
w których działają kółka taneczne bądź chóry. A są to:
chór ze Szkoły Średniej im. Ludwika Narbutta z Koleśnik,
„Kwiaty Polskie” z Ejszyszek, zespół taneczny „Smile”
z Solecznik, „Solczanka” z Gimnazjum im. Jana Śnia
deckiego, chór „Ilcanto” i zespół akordeonistów ze Szko
ły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszko w Solecznikach.
Natomiast zespół „Mega Dance” z Białej Waki pod kie
rownictwem Judre Kalinauskiene zaprezentował - taniec
w stylu flamenco - grupa starsza, „Taniec żab i bocia
nów” - najmłodsza oraz „Taniec motyli” - średnia grupa
taneczna. Występ był tym piękniejszy, że maluchy i inne
grupy wiekowe miały fantastyczne stroje, uszyte specjal
nie na święto. Sprawiło to wielką przyjemność całej pu
bliczności. Podczas koncertu wystąpił połączony chór ze
szkół muzycznych rejonu - z Ejszyszek, Jaszun i So
lecznik. Zespoły „Szansa” oraz „Magia” z Ejszyszek rów
nież przedstawiły swój dorobek artystyczny.
Przy amfiteatrze w Parku Miejskim działały kramiki
z piernikami, kwasem, były stoiska z rękodziełami mi
strzów ludowych z Polski (Mazury), z Białorusi (Lida,
Woronowo, Mińsk) a także z Litwy. Wielkim zaciekawie
niem cieszyły się wyszywanki, hafty, dywany-kapy, wstę
gi, płótno lniane przywiezione z Gro-dzieńszczyzny. Pracowniczki Centrum Kultury w Lidzie, przywiozły na
sprzedaż zwój płótna lnianego tkanego na krosnach w
odległych już czasach. „Babcie nie wiedzą, co z tym
płótnem mają zrobić, więc przynoszą do nas, byśmy
sprzedali (8 lt. za metr). Mówią, że to będzie dla nich
dodatek na chleb...”.
Na święcie pieśni w Solecznikach był obecny Władi
mir
Drażin,
ambasador
Białorusi
na
Litwie
i w Finlandii. Witając zebranych na imprezie dyplomata
powiedział m.in., że „Rejon solecznicki jest przykładem
współpracy oraz dyplomatycznych stosunków już od 20
lat. Dlatego też Białorusini chętnie biorą udział w impre
zach sportowych oraz kulturalnych w Solecznikach. Pod
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kreślił, że sąsiadujące narody łączy dotychczas to, że
niegdyś Litwa i Białoruś byli jednolitym państwem. Wła
dimir Drażin zaprosił mera Zdzisława Palewicza oraz de
legację z rejonu solecznickiego na święto do Połocka.
Koncert festiwalowy oklaskiwali także goście honoro
wi, wśród których Janusz Skolimowski, ambasador RP
na Litwie, Leonard Talmont, Michał Mackiewicz, posłowie
na Sejm RL, Maria Rekść - mer rejonu wileńskiego.
Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego nie krył
zadowolenia, że święto w Solecznikach zgromadziło tak
wielu przyjaciół, sprawiło wiele radości obecnym.
Gdy na scenę wyszli „Żurawiacy”, zespół przybył
spod Łomży, i zaśpiewali „Witajcie nam”, a następnie
„W polu grusza stoi”, to publiczność dołączyła do śpiewu,
bo bliskie są te pieśni polskie solczanom. Śpiewano je
i śpiewa się dotychczas na Ziemi Solecznickiej. Zagorza
łymi krzewicielkami takich pieśni ciepłych, rodzimych i
biesiadnych są członkinie zespołu „Turgielanka”, zespo
łem kieruje niezmiennie od dziesięcioleci Władysława
Szyłobryt, zespół „Znad Mereczanki” (kier. Maria Alencynowicz), „Ejszyszczanie” - Lila Sawko. Zespoły te nie tyl
ko śpiewają i tańczą „tutejszy” folklor, zespoły poprzez
swoją działalność pielęgnują tradycje ludowe jako sym
bol tożsamości narodowej, przekazując dorobek nowym
pokoleniom. Toteż zasłużone oklaski od wdzięcznej pu
bliczności, jako podziękowanie za z serca płynące pieśni
otrzymali wszyscy artyści.
Lubiany na Wileńszczyźnie, znany w Polsce i w wielu
krajach Europy Zespół Ta ńca Ludowego „Zgoda”
z Rudomina wziął także udział w tegorocznym festiwalu
„Pieśń Znad Solczy”. Przedstawił publiczności polskie
tańce regionalne - spiskie i łowickie (choreograf Miro
sław Wojtulewicz, kierownik artystyczny Henryk Kasperowicz). Grupa wokalna zaśpiewała kilka piosenek w tym
„Jest drożyna, jest...”. Na zakończenie festiwalu wystąpił
Zespół Ta ńca Ludowego „Choroszki” z Mińska (kier. Walentina Gajewaja). „Choroszki” prezentują białoruską
akademię tańca ludowego w różnych krajach świata. Ze
spół tryska energią, którą podczas występów dzieli się z
publicznością, więc dlatego długo nie milkły brawa
wspaniałemu zespołowi, który w Litwie obywał tournee.
Przed
Solecznikami
miał koncerty w Wisagini
i Druskiennikach.
XVII Festiwal „Pieśń Znad Solczy” był sponsorowany
przez Samorząd Rejonu Solecznickiego, Ambasadę RP
w Wilnie, Centrum Europejskie oraz Lietuvos kultGros
fondas (Fundusz Wsparcia Kultury Litwy). Imprezę pro
wadziła Anna Adamowicz, zasłużona gawędziarka Wileńszczyzny, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP.
Jej należą się ogromne brawa za twórczość i wytrwałość.
Zespoły, które wzięli udział w imprezie otrzymali atrak
cyjne upominki i podziękowania od organizatorów.

□
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■ Józef Pieluszczak

N IE T Y L K O D O B R E S E R C E

Fot. Kopia Obrazu Matki
w Winnikach k/Lwowa

Boskiej w

kościele

parafialnym

W lipcu 2011 roku Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Gorzowie
Wielkopolskim organizowało wycieczkę do Lwowa
i innych miast położonych wokół tego pięknego miasta,
Drohobycza, Truskawca, Sambora, Rudek. Wśród 46
uczestników tej wycieczki dużą ilością paczek i toreb wy
różniała się skromna, starsza kobieta. Znana dla więk
szości uczestników wycieczki, to Jadwiga Walocha. Na
pytanie innych uczestników wycieczki, po co Pani tyle
bagaży, Pani Jadzia odpowiadała z uśmiechem, że myśli
nie tylko o swoich potrzebach, ale także ma na uwadze
potrzeby tych, którzy tam we Lwowie nie mają możliwo
ści zaopatrzyć się w artykuły pierwszej potrzeby z zakre
su odzieży, ponieważ dotyka ich ubóstwo.
Kto we Lwowie może pełnić rolę koordynatora roz
dzielającego dary odzieży ludziom ubogim, jeśli nie księ
ża katoliccy. Oni wszakże też mają mnóstwo potrzeb
wynikających z budowy, renowacji czy też dalszego
utrzymywania swoich parafii. Nasz pobyt we Lwowie
trwał przez 4 dni, dlatego też znalazł się czas, aby od
wiedzić kościół parafialny w dzielnicy Winniki, a tym sa
mym proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny - księdza Leona Salamona. Ksiądz pro
boszcz przyjął naszą grupę w pięknie odnowionym ko
ściele. Wiele jest jeszcze do zrobienia, choć ogromnie
dużo zawdzięczam ludziom o niezmiernie dobrym sercu,
takim jakie posiada będąca tu z Wami Pani Jadwiga Wa
locha - rozpoczął swoją opowieść ksiądz Leon. Wów
czas nasze spojrzenia skierowaliśmy na Panią Jadzię,
która zadziwiała nas dużą ilością wiezionych z sobą pa
czek. Z opowieści Księdza Leona dowiedzieliśmy się, że
to dzięki Pani Jadzi kościół został zaopatrzony między
innymi w metalowy krzyż stojący przy ołtarzu, kilka orna
tów, 30 metrów białego materiału na alby, szereg innych
materiałów do posług liturgicznych, koronki do wykań
czania ozdobnego szat liturgicznych, białe obrusy, obraz
Jezusa Miłosiernego, obraz Jezusa św. Siostry Fausty
ny. Pani Jadwiga Walocha zebrała z własnej inicjatywy
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blisko 3000 złotych na renowację tego kościoła w lwow
skich Winnikach, a podczas naszego pobytu w kościele
wręczona została ofiara w wysokości 1.430 złotych.
Jej inicjatywa tej akcji płynącej z serca datuje się od
2002 roku. Główny obraz w kościele przedstawiający
Matkę Bożą z Dzieciątkiem został namalowany przez
malarza artystę w 2002 roku za kwotę 100 dolarów, którą
ofiarowały Panie Filomena Wrotniak z Winnik oraz Pani
Jadwiga Walocha w Gorzowa Wielkopolskiego. Oryginał
z XVIII wieku zaginął w niewyjaśnionych okoliczno
ściach. Patrzyliśmy z podziwem na Panią Jadzię. Godzi
się podkreślić - kontynuował ksiądz Leon, że Pani Ja
dwiga Walocha od 2002 roku dotarła do przeszło 100
ofiarodawców. Dysponuję tu listami z nazwiskami, któ
rym nie obce były problemy związane z odbudową na
szej świątyni na Winnikach we Lwowie. Na każdej liście
figuruje nazwisko Pani Jadwigi Walochy. Nie sposób
wymienić wszystkich darczyńców, do których dotarła Pa
ni Jadwiga. Pragnę podkreślić tylko dużą ofiarność Anto
niego Białkowskiego z Gorzowa Wielkopolskiego, Broni
sława Biernackiego z Krakowa, oraz Izabeli Kucharskiej
ze Żnina. Jak widać nazwiska darczyńców na kilku li
stach potwierdzonych przez księdza proboszcza z parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w lwow
skich Winnikach, to nie sposób nie zauważyć, że Gorzowianka Jadwiga Walocha szukała ofiarodawców nie tylko
w Gorzowie, ale w całej Polsce. Za okazaną pomoc Pani
Jadwiga otrzymała pisemne podziękowania, nie tylko od
parafii w Winnikach, ale także od Zakonu Braci Mniej
szych Konwentualnych mających swoją siedzibę przy ul.
Łyczakowskiej we Lwowie.
Już w autobusie dowiedziałem się, że Pani Jadwiga
Walocha w latach 2010-2011 zorganizowała zbiórkę na
budowę kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
przy ul. Mazepy w lwowskiej dzielnicy Zboiska. Zbiórka
przyniosła efekt w postaci 2.160 złotych. W 2009 roku
okazało się, że remontu wymaga zabytkowy budynek
Kurii Arcybiskupiej Lwowskiej Archidiecezji we Lwowie.
Oczywiście w gorzowskim oddziale Towarzystwa Miło
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zbiórkę
na ten poważny cel rozpoczęła Pani Jadwiga Walocha.
W okresie od 2009 do 2011 roku Pani Jadwiga zdołała
zebrać kwotę 728,25 dolarów. W grudniu przed świętami
Bożego Narodzenia Pani Jadwiga Walocha otrzymała za
ten dar pisemne podziękowanie w imieniu Księdza Arcy
biskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Na podkreślenie
zasługuje fakt, iż bardzo dużą pomoc polegającą na
wsparciu poczynań Pani Jadwigi wnosi jej zięć - dr histo
rii Pan Dariusz Kucharski.
Skąd tyle pasji u tej kobiety w tych trudnych dla nas
wszystkich czasach? Czasy są trudne, przyznaje Pani
Jadwiga, ale czy nie możemy sobie odmówić zjedzenia
na przykład loda lub czekolady. W społeczeństwie na
stawionym na gromadzenie wszelkich dóbr trudno jest
wyzwolić dobrowolność dzielenia się z innymi tymi dob
rami, nawet gdyby to miały być tylko szczątki tych dóbr.
Statystyki mówią, że w naszym kraju jedna czwarta lud
ności żyje na granicy ubóstwa. Skąd ci ludzie mają brać
środki materialne na wspomaganie nawet tak poważnych
celów jak remont kościoła czy pałacu i to poza granica-
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mi, we Lwowie? Ile trzeba mieć dobrego serca, aby po
dzielić się tymi skromnymi środkami z bliźnimi
w umiłowanym mieście Lwowie. Jaka musi być siła prze
konywania, że taka pomoc materialna jest potrzebna.
W przypadku Pani Jadzi wszelkie tego typu poczynania
charytatywne to nie tylko dobre serce, ale też ogromna
wola niesienia pomocy. Dlaczego właśnie dla ludzi ze

Lwowa i z Kresów, być może dlatego, że tam sięgają ko
rzenie tej kobiety o dobrym sercu, choć jesteśmy pewni,
że gdyby ktoś tu w Gorzowie potrzebował pomocy, to ta
ką pomoc niechybnie zorganizowałaby mu Pani Jadwiga
Walocha.

□

■ Krzysztof Kołtun

KRESOW E DZW ONY

Fot. K. Kołtun. Muzeum Dzwonów w Łucku.

Rezurekcyjne dzwony obwieszczają Zmartwych
wstanie Chrystusa. Budzą i radują serca. W kresowej
tradycji mówi się, że budzą też przyrodę do życia. Dopó
ki nie zadzwonią, choćby najłagodniejsza była wiosna,
i tak nic nie rośnie. Jest w nich siła i tajemnica. Są skar
bem Kościoła i dusz wierzących, ufających Bogu. Różne
mają święte imiona i losy.
Dzwony z Kresów
Szacuje się, że na wielkim terytorium kresowych die
cezji od czasów I wojny światowej do 1945 r. boleśnie
doświadczane ziemie straciły ok. 20 tys. dzwonów pol
skich, wydartych z kościołów katolickich przez wojska
i okupantów. Wiele kościołów zniszczono, przerobiono
i przestały istnieć. W dźwigających się parafiach okresu
międzywojennego ludność katolicka najczęściej fundo
wała nowe dzwony.
Te też przepadły w kolejnej wojnie. Te historyczne,
mające często za fundatorów króli, hetmanów, kanoni
ków, a także będące darem ludu, rabowano bezkarnie.
Najczęściej przetapiane na potrzeby armii, pobite i po
niszczone - zostawały tylko w pamięci czcicieli. W wielu
wypadkach przepadające dzwony z katedr, starych
klasztorów, to skarby kultury narodowej i pamiątki po
najświetniejszych rodach. Tak stało się w Pińsku, Grod
nie, Łucku, Lwowie - słowem we wszystkich kresowych
miastach i wsiach.
W najlepszym razie powyrywane z dzwonnic dzwony
ocalały w muzeach. Są to tylko jednostki. Przykładem
jest muzeum w Łucku, na zamku Luberta. Kilkadziesiąt
dzwonów milczących można odnaleźć na zamkowej wy
stawie. Z różnych stron, najczęściej najmniejsze
i mocno sfatygowane, stoją - milcząc. W wielu odbudo
wanych dzwonnicach katedr kresowych do dzisiaj są tyl
ko puste miejsca. O wielu dzwonach kresowi parafianie
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opowiadają historie, jak zdejmowali je nocami przed fron
tem lub wygnaniem stamtąd, zakopując w tajemniczych
miejscach. Kilka z nich, na szerokich Kresach wydobyto,
przypadkiem bądź świadomie po latach. Wiele dzwonów
zaginęło lub zostało wydarte z ziemi przez obcych ludzi.
0 tych dzwonach już tylko legendy i święta pamięć przy
pomina .Doświadczeni ludzie mówią, że ziemia bez
dzwonów jest głucha, a pustka - przerażająca. W czasie
II wojny światowej Niemcy surowo zakazali bicia
w dzwony. Gdy się odezwały na trwożną chwilę, potę
gowały gniew okupanta. Smutne były procesje bez
dzwonów i ciche święta. Pamiętają o tym jeszcze żyjący
świadkowie historii. Obecnie w odnowionych diecezjach
kresowych długo nie było pozwolenia bicia w dzwony.
Miejscowi na tamtych ziemiach mówią, że gdy się ode
zwały - ożyło życie. Mistyka dzwonów jest nie do poję
cia, chociaż niby taka prosta. Tajemnica dzwonów i ich
historie to wiele zadziwień i wzruszających opowieści.
Dzwon Rodziewiczówny
Na Polesiu i Białorusi opowiada się wzruszającą hi
storię dzwonu Marii Rodziewiczówny, znakomitej pisarki
z Hruszowej. Autorki wielu wspaniałych powieści: Dewajtis, Macierz, Lato leśnych ludzi i ponad sześćdziesięciu
innych. Ziemianki i patriotki, wnuczki powstańca, która
gospodarząc pod Kobryniem i pisząc, była dumą Poleszuków, a także narodu. Miała w życiu swoisty kult świę
tych, szczególnie św. Andrzeja Boboli. Miejscowi przy
glądali się jej życiu i otaczali szacunkiem stary dwór.
W 1937 r. Maria Rodziewiczówna obchodziła półwie
cze pracy literackiej. Przez cały rok nieustannie odwie
dzali ją pisarze i dyplomaci, a także płynęła korespon
dencja od czytelników z Polski i świata wraz z różnymi
pamiątkami i darami. W pobliskim Horodcu, parafii, do
której należała, miało miejsce szczególne wydarzenie.
Parafianie i goście na cześć wielkiej polskiej pisarki
ufundowali do kościoła dzwon, nazywając go imieniem
MARIA - na cześć powieściopisarki. Pani na Hruszowej
na dzwonie wypisano słowa bohaterki kresowej stanicy:
„Ducha żarem, serca miłosierdziem. Hojna ofiarnością,
mocą żywego i pisanego słowa, służyła sprawie Bożej
1 umiłowanej polskiej macierzy. Dzwonie dzwoń! Głoś
wieczną pamięć zasługi!" 3 lipca 1937 r., po Jagodnej,
z udziałem wielkiego tłumu Poleszuków i gości, biskup
piński Kazimierz Bukraba poświęcił ów dzwon. Wzruszo
na powieściopisarka odebrała dar, ofiarując go na służbę
bożą ludowi Polesia.
II
wojna światowa pomieszała wrażliwość ludzi
i ostatecznie w październiku 1939 r. pisarka podstępem
została wygnana na zawsze z własnego dworu
w Hruszowej. Dzwon został. Tęsknota miejscowych ludzi
tak go ochraniała, że cudem ocalał i dzwoni do dzisiaj.
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Jednak nie w Horodcu, ale w dalekim Mińsku.
Na Trockim Przedmieściu Mińska pobudowano
dzwonnicę - bunkier ku czci młodych bohaterów pole
głych na wojnie w Afganistanie. Podobno sowieckim
zwyczajem młode pary przynoszą tu ślubne kwiaty
i kłaniają się przed tym dzwonem MARIA. A jest na nim
emblemat Orła Białego i wizerunek Matki Bożej Często
chowskiej, i ten polski napis: „Marii Rodziewiczównie
wdzięczni
parafianie
Horodeccy”.
Zawieszony

w mińskiej czasowni, nadal bije, chociaż głos jego ma inne
dzisiaj przeznaczenie - jednak bije.
Czy to nie wzrusza? Piszę o tym, żeby pokrzepić ser
ca tysięcy wiernych czytelników powieściopisarki. Opisa
ła przecież historię niezwykłą dzwonu w powieści Florian
z Wielkiej Hluszy, a historię jej dzwonu, cudownie ocalo
nego, niech głoszą serca ludzi.

□

■ Krzysztof Kołtun

P O Z D R O W IE N IA Z W O Ł Y N IA

Fot. K. Kołtun. Przed kościołem w Rymaczach.

Majowa sobota po św. Izydorze to dzień pielgrzymi
Wołynian i sympatyków do Rymacz na Wołyniu. Trzeba
obraz, kwiaty, świece i podarunki popakować i w drogę
przez granicę w Dorohusku. Zjeżdżają się z okolic
i Polski potomkowie Rymaczan. Zawsze obecni są piel
grzymi z Warszawy, Lublina, Chełma i Nadbuża. Groby
przodków i pozostawiony tam kościół od 17 lat wołają
pamiętliwe serca. Niektórzy mówią, że biorą siły stamtąd
na cały rok i radość do powrotu. Spotkania wielopokole
niowe odświeżają rodzinne więzy i wiążą nowe. Stąd tak
licznie odwiedzana strona www.rymacze.pl dokumentu
jąc wydarzenia, stała się miejscem duchowych spotkań
rozproszonej po świecie starej polskiej wsi, założonej ja
ko królewska w 1417 r. i parafii od 1926 r. Tutaj odśpie
wane majówki, stare pieśni i wspomnienia przodków na
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bierają wielkiej wymowy. Uczą pokory i służby wobec ży
cia i historii. Od roku rymacki kościół stał się wspólny ka
tolikom i prawosławnym cerkwi kijowskiej. Odwiedzono
też cerkiew w Bereżcach i stary kościół w Lubomlu, który
w tym roku świętuje 600-lecie istnienia (1412-2012). Ob
chody Wielkiego Jubileuszu zaczną się odpustem Trójcy
Przenajświętszej 3.06. br., a główna ich część zapowia
da się na 22.09.2012 r. Cudowny obraz Matki Boskiej
Lubomelskiej odbiera cześć w Polichnie k/ Kraśnika.
Tam też pochowany jest ks. Stefan Jastrzębski - ostatni
z wojny proboszcz i dziekan Lubomla. Cieszy, że odkryto
po tylu latach zaniedbań cmentarz z ok. dwustoma czę
sto uszkodzonymi mocno nagrobkami.

□
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Warszawa, 27 marca 2012 r.
Kresowy Ruch Patriotyczny
Al. Ujazdowskie 6 A
00-461 Warszawa

Sz. Pan
Bronisław Kom orowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

L IS T O T W A R T Y
P an ie P rezyd en cie!

Po raz kolejny zwracamy się do Pana w ważnej narodowej sprawie. Dotyczy ona najokrutniejszego w naszych
dziejach ludobójstwa, jakiego dokonali banderowcy na obywatelach polskich Kresów Wschodnich II RP. Mimo upływu
70 lat ofiary tych makabrycznych zbrodni wciąż czekają na godny pochówek, ich szczątki poniewierają się w nieozna
czonych, a w większości nieznanych miejscach.
Jednocześnie zaistniała rzecz bez precedensu w skali świata. Sprawcom tego ludobójstwa nie tylko nie wymierzo
no kary, nie zostali oni potępieni, ale wzniesiono im setki pomników i znaków „sławy”: na Ukrainie, w państwach za
chodnich, i - co budzi grozę - w Polsce. Należy podkreślić, że pierwszy pomnik Romana Szuchewycza - zastępcy
dowódcy Batalionu SS „Nachtigall”, sprawcy pogromu Żydów i profesorów polskich oraz poźniejszego dowódcy UPA,
bezpośrednio odpowiedzialnego za rzeź Polaków i Ukraińców na Kresach - został wzniesiony w Buffalo w 1968 r. Z
kolei pierwszy pomnik Stepana Bandery odsłonięto w Nowym Jorku w 1983 r. Natomiast od kilkunastu lat władze na
szego Kraju nie zezwalają na postawienie w Warszawie pomnika dla uczczenia pamięci ponad 200 tysięcy ofiar banderowskiego ludobójstwa.
Źródła tego kuriozum należy upatrywać u zarania „zimnej wojny”, kiedy zaistniało zapotrzebowanie na bezwzględ
nych ludobójców, zaprawionych terrorystów, ludzi bez skrupułów moralnych, znających jednocześnie realia sowieckie
oraz języki rosyjski, ukraiński i polski. Kryteria te spełniali właśnie banderowcy, melnykowcy i członkowie SS-Galizien.
Wszyscy oni zyskali przychylność i opiekę zachodnich demokracji, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Zostali za
trudnieni w służbach specjalnych i jako doradcy rządów tych państw. W zamian zapewniono im bezkarność, wysokie
zarobki oraz stworzono warunki do fałszowania historii OUN-UPA. Uzyskali oni także wpływy w Radiu „Wolna Euro
pa”, „Głosie Ameryki” oraz paryskiej „Kulturze”. Klasycznym przykładem (choć nie jedynym) jest kariera Mykoły Łebedia, szefa Służby Bezpeky OUN-B, oprawcy Polaków i tych Ukraińców, którzy odmawiali udziału w zbrodniach UPA.
Został on zatrudniony przez CIA oraz otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Prócz doradztwa i świadczenia „usług”
wywiadowczych szkolił on między innymi żołnierzy amerykańskich przygotowywanych do wojny w Wietnamie.
Panie Prezydencie!
Trzykrotnie odmówił Pan patronatu nad uroczystościami rocznicowymi organizowanymi przez środowiska kresowe.
Stanął Pan po stronie banderowskich ludobójców hańbiąc tym majestat urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Również Pierwsza Dama odmówiła patronatu nad konkursem dla młodzieży na temat wiedzy o Kresach RP, organi
zowanym przez Instytut Kresowy.
Na miano skandalu zakrawa fakt, że na Pański wniosek Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna po raz trzeci zdjął z
porządku obrad przygotowaną już i zaakceptowaną przez wszystkie kluby poselskie uchwałę ustanawiającą 11 lipca
Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. Co gorsza, również z Pańskiej inicjatywy parlamenty Polski i Ukrainy mają
podjąć uchwałę o tzw. pojednaniu między obu narodami, a dokument ten ma być ogłoszony w 65. rocznicę Operacji
„Wisła”, która położyła kres banderowskiej irredencie na Rzeszowszczyźnie. Ukraińcy i Polacy nie potrzebują pojed
nania, gdyż między obu narodami nie było i nie ma wzajemnych pretensji. Natomiast wybór daty ogłoszenia takiego
dokumentu stanowi podeptanie pamięci Polaków bestialsko pomordowanych przez UPA i dalsze fałszowanie historii.
Stanowczo żądamy wycofania się z tego projektu i ustanowienia przez Sejm 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa
Kresowian.
Tzw. pojednanie nie jest potrzebne Polakom i Ukraińcom, ale stanowcze potępienie zbrodni UPA na narodzie pol
skim i ukraińskim oraz uznanie OUN i tzw. UPA za formacje zbrodnicze. Tylko prawda może stanowić solidny funda
ment dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a Ukrainą. Taką myśl zawarliśmy w haśle obchodów 70. rocznicy:
„P olska Ukraina - przyjaźń i partnerstwo, OUN-UPA - hańba i potępienie” . A za patronów obchodów obraliśmy
żołnierza, poetę i żarliwego przyjaciela Ukraińców, por. Zygm unta Jana Rumla oraz wielkiego patriotę ukraińskiego,
niezłomnego apostoła walki o prawdę historyczną, o honor i godność narodu ukraińskiego - dra hab. W iktora Poliszczuka.
Panie Prezydencie, znawcy przedmiotu twierdzą, że w polityce nie ma kategorii moralnych ani sentymentów. Liczą
się tylko interesy i skuteczność. W tym kontekście nasuwa się pytanie: czy Pańskie działania służą interesom naro
dowym?
Z poważaniem Przewodniczący
Kresowego Ruchu Patriotycznego
płk. Jan Niewiński
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■ Jadwiga Waluga

E M IG R A C J A , E M IG R A C J A , A L E J A K N A U R L O P - TO DO P O L S K I!
Z dużą dozą niepokoju traktuję ten powyższy, prowo
kujący tytuł mojego elaboratu na tak żywo dyskutowany
obecnie w Niemczech i w Polsce temat emigracji. Sama
jako 65-letnia kobieta, lekarka, żona polskiego inżyniera i
matka czwórki dzieci, wyemigrowałam z Polski przed 35
laty. Mam wiec za sobą 30 lat życia w Polsce - mojej Oj
czyźnie i 35 lat życia i pracy zawodowej w Niemczech.
Należymy do tej wczesnej emigracji, która nie była jak
w 19-tym wieku emigracją „za chlebem”, ani wygnaniem
jak w 18-tym wieku, ale powodowana była bezsilnością
naszej grupy społecznej wobec reżimu, jaki narzucał
nam ówczesny ustrój.
Wprawdzie poluźniły się już wtenczas represje antyreligijne, pracy było dużo, ograniczano nam jednak wol
ność i kontakty ze światem. Wyjazdy zagraniczne były
wyłącznie dla bardzo bogatych bądź uprzywilejowanych,
korespondencja z Zachodem kontrolowana, częściowo
niszczona. Zdobycie mieszkania należało do wybrańców
losu, podobnie jak mebli, wózka dziecięcego, konfekcji
dziecięcej, obuwia... Nie wspomnę już o kolejkach za
podstawowymi artykułami żywnościowymi i naszych ni
skich zarobkach. Trawiła nas ciągła niepewność, co ku
pić, gdzie kupić, i za co. Nasi rodzice wspominali często
inne, przedwojenne czasy, a podczas wspomnień łzawiły
ich oczy.
Ta ziemia obiecana to Zachód leżący nieopodal, tylko
przekroczyć, żelazną kurtynę - barierę uzbrojoną w ba
terie samostrzelających karabinów maszynowych. Droga
do wolności była już wtedy dla jednych drogą do nieba,
dla wielu jednak drogą do samozniszczenia. Wiodła bo
wiem przez cierpienia duchowe najcześciej nie do prze
widzenia i często nie do opanowania. Ale kto z nas ma
odwagę o tym mówić, o tej słabości, o tych problemach,
które inni byli w stanie pokonać, a ja nie?
Wyrwanie z dotychczasowego środowiska, często au
tentyczna bieda i izolacja spowodowana najczęściej nie
znajomością obcego języka (np. jedynie na poziomie tu
rystycznym), brak zatrudnienia i brak kontaktu ze starym
środowiskiem (dotyczy starych emigrantów), pozosta
wienie swoich bliskich w kraju bez wiadomosci (dotyczy
starej emigracji), czasem w ciężkich warunkach mate
rialnych, w chorobie, w starości czy umierających - po
wodowały, że emigracja stawała się nierzadko koszma
rem rzutującym nawet po latach na dalsze losy emigran
ta. (Moją matkę chorą na raka wolno mi było odwiedzić
dopiero w stanie agonalnym - telegram przysłał ordyna
tor szpitala.)
Nostalgia emigracyjna, depresja, choroby psychoso
matyczne, psychiczne i samobójstwa były i są nierzadko
odpowiedzią na tak radykalne posunięcie jakie stwarza
emigracja.
Sami emigranci bowiem są bardzo zróżnicowani.
Chociaż z reguły optymistycznie nastawieni do zmiany
środowiska, nie zawsze jednak na długo wystarcza im
ich „akumulator” dobrego samopoczucia. Często wyjeż
dżają ludzie z defektem uczuciowym, dla których rozsta
nie z bliskimi nic nie znaczy. Niestety, także i chorzy czy
słabi psychicznie decydują się w nowym środowisku za
cząć od nowa, awanturnicy, uzależnieni, chorzy ciele
śnie, licząc na lepsze leczenie niż w kraju, ludzie zrezy
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gnowani pragnący uciec od teraźniejszości, od swych
dzieci, współmałżonków, konfliktów, szefów, długów itp.
Na szczęście najwięcej jest tych, którzy pragną żyć
łatwiej i dostatniej w kraju o wyższej stopie życiowej niż
w ojczyźnie. Tym ostatnim potencjalnym matkom i ojcom
jak również matkom i ojcom należałoby w Polsce trzy
mać przed oczami szyldzik ze znaną mądrością życiową
„Najwartościowsi ludzie dojrzewają w biedzie”. (Przy tej
okazji jako lekarz dodam, że skromne odżywianie sprzy
ja zdrowiu bardziej niż codzienne świętowanie.)
Mężowi mojemu i mnie było dane, po 8-miesięcznym
kursie języka niemieckiego dla studentów i absolwentów
szkół wyższych, zamieszkać wraz z dwójką małych dzie
ci w 1/3 millionowym mieście i pracować w swoich za
wodach. Otrzymanie wymarzonego mieszkania i pracy
w swoich zawodach nie było w Niemczech wówczas
większym problemem. Od około 15 lat lekarze muszą
zdawać egzaminy.
Z uwagi na moją profesję mam tutaj do czynienia
z dużą ilością obcokrajowców z wszystkich prawie kon
tynentów. Główną uwagę jednak skupię na Polakach,
którzy w liczbie paru tysięcy rocznie odwiedzają moją
praktykę, szukając pomocy nie tylko w swych somatycz
nych schorzeniach, ale i w psychicznych, które z reguły
poprzedzają pierwsze. Do tych dołączają się niekiedy
tzw. choroby cywilizacyjne, których w Polsce jest jeszcze
stosunkowo mało, przeto informacja o nich jest dość
skąpa. Leczę już 4. pokolenie polskiej emigracji i jestem,
podobnie jak nasi księża w tutejszych polskich parafiach,
instytucją charytatywną. Tłumaczę niezrozumiałe cza
sem i dla rodowitych Niemców teksty urzędowe, piszę
podania i listy, jestem rozjemcą w licznych sporach z tu
tejszymi instytucjami i sąsiadami, jestem świadkiem i po
średnikiem, a przede wszystkim doradcą i źródłem in
formacji.
Pacjent w praktyce lekarskiej to nieco inny człowiek
niż ten na ulicy - modnie ubrany, uśmiechnięty, który na
standartowe tutaj: „Jak idzie?” - odpowiada standardo
wym: „Dobrze, a tobie?” Także różni się od posiadacza
wymarzonego samochodu, który swe samopoczucie do
zuje naciskiem na pedał warczącego 4- lub 6-cylindrowego silnika.
Pacjent w gabinecie lekarskim jest jakby figurą po
zbawioną okrycia, pozy i kłamstwa. Jedynie w tym przy
padku jesteśmy w stanie mu pomóc. Kiedy ustępuje
działanie tak powszechnie reklamowanych i łatwo do
stępnych tutaj zdobyczy cywilizacji - zaczyna myśleć,
wspominać i cierpieć.
I nie wystarczają na długo używki, smaczne (to nie
znaczy, że zdrowe) jedzenie, udane zakupy (dla siebie!),
seks, nowe znajomości, body-studio, solarium, kąpiele,
płonące świeczki, błyszcząca biżuteria, fryzjer, kotek czy
pies.
Polacy to Słowianie. Różnią się od Germanów nie tyl
ko wyglądem, mową, odmienną kulturą, ale mają też
odmienne potrzeby. Inaczej cieszymy się, inaczej śpie
wamy, inaczej świętujemy, co innego jemy, inaczej ubie
ramy się, myślimy też nieco inaczej, inaczej chorujemy
i umieramy inaczej. Nie wspomnę już o moralności ! Na-
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sza muzyka, sztuka, temperament, sfera uczuciowa,
mentalność - tok myślenia i pojmowania - są inne.
My jesteśmy nadzwyczaj wrażliwymi ludźmi i bardzo
łatwo nas zranić i trwale uszkodzić. Toteż ucieczka od
tego, co było i rozpoczynanie od nowa nie przychodzi
nam tak łatwo jak innym narodowościom, które żyją tutaj
zazwyczaj w enklawach i czują się prawie jak we własnej
ojczyźnie. Do lekarza przychodzą jeszcze po 20 latach
pobytu w Niemczech z tłumaczem, najczęściej z wła
snym dzieckiem, które uczęszcza do szkoły.
My chcemy być w krótkim czasie nie gorsi od Niem
ców. Cóż, kiedy stare problemy, konflikty, grzechy, nie
domagania i ambicje zabieramy ze sobą do nowej ojczy
zny i smażymy je przy nowym ognisku, lecz w tym sa
mym ogniu. A wielu z nas nie zadawala się nowym au
tem, mieszkaniem z balkonem i kwiatkami czy czystą
klatką schodową i odczuwając duchową próżnię, dąży do
czegoś więcej.
Kiedy emigrant dochodzi do wniosku, że to obecne
niebo nie jest dla niego tym właściwym niebem - na po
wrót jest czasem za późno. Czasem nie ma do kogo
wrócić, lub nie ma do czego wrócić, niekiedy wstydzi się
wrócić. Bo inni podołali, mieli szczęście, ja nie. Wtenczas
smutek i rozterka, zagłusza „szczęście za pieniądze”.
Człowiek cierpi na ciele i na duszy, ale jakoś nadal pcha
do przodu. Taki stan funkcjonować może nawet latami,
podsycany odwiedzinami w kraju, gdzie wszyscy podzi
wiają i zazdroszczą i dodają tym samym animuszu.
Emigracja była i jest wielkim problemem.
Powodzenie emigranta zależy bowiem nie tylko od
jego wieku, stanu zdrowia, znajomości języka obcego,
wykształcenia (zawodu), stabilnej rodziny, (motywacja)
zdobycia pracy na obczyźnie, ale też od tego, kim był
emigrant w Polsce, kogo i co tam pozostawił, a nawet od
tego, czy potrafi oszczędzać.
Przysłowia są mądrością narodów. Jedno z nich mó
wi: „Odezwij się, a powiem ci kim jesteś.” Otóż tu zaczymamy wszyscy od przedszkola. Niektórzy mając lat 60!
I nie czas na kształcenie się, poznawanie topografii i kul
tury nowej ojczyzny. Czas na zarabianie i to najczęściej
byle gdzie, byle więcej. Są tutaj i lat trzydzieści wykształ
ceni rodacy, którzy nazywają się Niemcami, a do pisania
(podobnie jak Turcy) potrzebują dzieci lub wnuków. A ilu
z nas pada ofiarami oszustów (np. wynajmując mieszka
nie), handlarzy, banków czy ubezpieczeń. Bo na pozór
wszystko jest proste i wygląda różowo.
Duża część zaprzyjaźnionych ze mną emigrantów
zwierza mi się, że żałuje tego kroku. Dwie osoby wyraziły
się dosłownie, że gdyby mogły, „na kolanach” wróciłyby
do Polski. Do posługi w Niemczech potrzeba było zaw
sze wielu cudzoziemców i nasi rodacy znajdują tu wielkie
pole do popisu. I na tym poziomie pozostają najczęściej
do renty, minimalizując swoje intelektualne ambicje.
Toteż sprawa emigracji polskiej inteligencji jest tu za
zwyczaj godna politowania. W pracy spędzamy przecież
większą część swego aktywnego życia. Smutny to fakt,
jak pracujący kiedyś na deskach kreślarskich projektanci,
ekonomiści, urzędnicy, prawnicy, nauczyciele, wysoko
wykwalifikowany personel pielęgniarski - zajduje zatrud
nienie na budowach, sprzątając, w transporcie, w pral
niach, w restauracjach, w hotelach, w fabrykach na ta
śmach, w sklepach, w gospodarstwach domowych i rol
nych, czy w domach starców i w szpitalach - jako siły
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pomocnicze, często w nocy, w niedziele i w święta, kiedy
inni niechętnie pracują.
Podczas kiedy przed laty z dużym powodzeniem
opowiadano o nas wice (w rodzaju: „Jak wygląda Polska
z lotu ptaka - jak talerz pierogów pół ruskich, pół leni
wych”, albo „Kaum in Polen schon gestohlen” - „Co do
piero w Polsce, już go okradli”), dzisiaj mówi się o nas
inaczej: „O, Polacy, ci to umieją pracować”. Wielokrotnie
słyszę do tego „Wiem, bo moja sprzątaczka jest Polką”.
Co natomiast dotyczy kryminalistyki czy alkoholizmu
w Polsce (z czego Polacy są tak znani na zachodzie) wystarczy spojrzeć do internetu. Na zachodzie pije się
prawie w każdej rodzinie, elegancko, przy świeczkach,
co dziennie..
Ze strony Niemców rośnie znowu opinia, że Polacy
przyjmują prace poniżej ustalonej taryfy i zabierają już
i tak ograniczone miejsca pracy. Wzmaga się antago
nizm, pomimo tego, że jesteśmy tutaj ogromną konku
rencją głównie dla Turków, Rosjan, Kroatów, Portugal
czyków, Azjatów czy kolorowych - z reguły prostych lu
dzi, których katastrofalna sytuacja materialna czy prze
śladowania zmusiły do opuszczenia ojczyzny. Z przy
jemnością i z podziwem słucham, jak z szacunkiem i mi
łością opowiadają oni o swoich rodzinnych stronach.
Głośno i chętnie rozprawiają w ojczystym języku w mojej
praktyce, kontynuują swoje tradycje narodowe i rozma
wiają w domu wyłącznie w języku ojczystym. Dzieci ro
sną zatem w dwóch językach i tym łatwiej przychodzą im
następne języki obce. Jeżdżą na urlopy „do domu”, a po
osiągnięciu renty - duża ich część wraca „do siebie.”
Polacy natomiast z reguły obarczeni są kompleksami,
wstydzą się swojego języka, zmieniają nazwiska i imio
na. Zdarza się nawet, że niemiłosiernie kaleczą niemiec
ki udając przy tym, że zapomnieli już polski (nawet bez
świadków, sam na sam ze mną). A przecież sam Goethe
powiedział „Jeszcze jeden język, a jesteś jeszcze raz
człowiekiem”.
Odnoszę wrażenie, że wielu z nas nie bardzo wie,
gdzie się zaszeregować. Brak nam jedności. Nie pisze
już o tym tak rozpaczliwie Norwid w Paryżu?
Ślązacy mają tu sklepy pod nazwą „Schlesische Spezialitaten“ - „Śląskie specjalności", a de facto jedynie
starzy Niemcy wiedzą, gdzie leży Śląsk. Nie słyszy się
tutaj pięknej śląskiej gwary, którą rozumie każdy Polak,
ale żaden Niemiec. A szkoda.
Najłatwiej jest tutaj żyć tym, którzy już w Polsce czuli
się Niemcami. Ci obcują tu wyłącznie z Niemcami lub
wśród takich samych jak oni, co z Polakami nie chcą
mieć nic do czynienia. Tych emigrantów już w drugim
pokoleniu nie odróżnia się od rodowitych Niemców. Pol
skie tradycje, polski język nieznane są już ich dzieciom.
Oczywiście z olbrzymią stratą dla nich, ale z tego zdaje
sobie sprawę jedynie polska i niemiecka inteligencja.
Problemem są ci, którzy po rozpakowaniu walizek nie
chcą żyć inaczej jak dotąd i chociaż doskonale opanowa
li język i kulturę drugiej ojczyzny, chronią pamięcią i do
brym słowem przeszłość jak własną matkę - starą, ko
chaną choć ubogą.
Ciągła walka o swą godnośc i godność tych, co „tam”
pozostali, tworzy konflikty, pochłania wiele energii i do
brego samopoczucia. Próbuje się jakby przekonać słu
chacza o tym, że jest się kimś, przecież nie gorszym od
obywatela Zachodu, pomimo tej upokarzającej pozycji wyciągniętej ręki o pracę, rentę i udostępnienie egzy
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stencji. Niemcy niewiele wiedzą o nas Polakach i o Pol
sce, a możliwości pokazania im się z najlepszej strony,
wzbudzającej szacunek, zaufanie czy podziw, mamy tu
taj zdecydowanie mniej niż w ojczyźnie. (Choćby tylko
z uwagi na barierę językową).
Konflikty powodowane zazdrością, konkurencją
(wszyscy tu startujemy od zera), zaczynają się już w ro
dzinie, a następnie przez sąsiadów i znajomych, sięgają
czasem wysokich sfer urzędowych.
Ostatnio coraz więcej spotyka się tutaj zalegalizowa
nych polskich „czasowych emigrantów”. Przyjeżdżają na
określony czas, zarabiają i wracają do kraju. Na tych,
najczęściej zachwyconych zachodem obywateli, czekają
tutaj również niespodzianki jak używki, przelotne i nie
przelotne
znajomości,
wyrafinowani
naciągacze
i ...lekarze. Podczas kiedy Niemiec może mieszkać i po
bierać rentę w całym świece, ex Polak - Rentner obar
czony jest ograniczeniami. Najlepiej dowiedzieć się
o tych aktualnych przepisach przed opuszczeniem kraju.
Panta rhei - wszystko płynie i to nie tylko u starożyt
nych Greków.
Już nie musimy wstydzić się naszego pochodzenia.
W całym świecie znani jesteśmy z tego, czego nie moż
na kupić za pieniądze: z aktywnej wiary katolickiej, god
ności osobistej i inteligencji, z wysokiego poziomu szkol
nictwa i uniwersytetów (także z dyscypliny i kultury bycia
w tych instytucjach), z taktu i elegancji, wdzięku i tempe
ramentu, literatury i sztuki, muzyki i tańca.
A kuchnia? - Ta zabrała zaborcom i sąsiadom co naj
lepsze: Austriakom - sznycle, Węgrom - paprykarz,
Czechom - knedelki, Rosjanom - pierożki, Francuzom kurę, Żydom - karpia, Włochom - łazanki, a Niemcom Eintopf ... czyli najwspanialsze polskie danie - bigos!
Polacy zdobywają nagrody na światowych rynkach.
Nasi chirurdzy wygrywają konkursy, a naukowcy mają ol
brzymi wkład we wszystkie dziedziny wiedzy (ja sama po
dążam na badania diagnostyczne i operacje do Polski).
Nie sposób też zapomnieć o tym, co tak oko cieszy,
tak raduje w domu i poza domem - o naszych pięknych
dziewczynach. Każdy stary Niemiec śpiewa o nich pio
senki. Warto posłuchać.
Nasz piękny kraj, zielone mimo uporczywych upałów
łąki, niezrównane w swym uroku góry i pachnące lasy,
rozłożyste plaże bałtyckie i m o rz e . Jakie morze porów
nać się może z naszym, wprawdzie zimnym, ale tym
zdrowszym?
Codziennie tysiące turysów i wczasowiczów podąża
do naszej kochanej ojczyzny po zdrowie, po przeżycia
kulturalne i wartości. Po wiarę, która porywa i nadaje sens
życiu. Kiedy pytają mnie znajomi czy pacjenci, co nowego
w mojej ojczyźnie, odpowiadam niestrudzenie: Dobrze i
coraz lepiej. Budują kościoły, podczas gdy na Zachodzie
zamyka się jeden za drugim, a budujemy zakłady psychia
tryczne dla dzieci i młodzieży. Wprawdzie szokuję tą od
powiedzią, ale być może uda mi się zatrzymać na moment
myśl słuchacza na naszych potomkach.
Mój udział w koniunkturze i odnowie po latach niewoli
mojego rodzinnego kraju jest duży. Co najmniej 50 mło
dych osób (w tej liczbie są też rodziny z dziećmi) prze
konałam o bezsensowności dalszego pobytu w Niem
czech. Wrócili do Polski. Z niektórymi koresponduję, są
mi wdzięczni za radę.

ROK XXII, N R 3-5 (168-170) 2012.

Codziennie i niestrudzenie mówię Niemcom i Pola
kom o zdrowym, biologicznym żywieniu w Polsce (małe
ilości pestycydów - czyszczenie mrozem), o suchym,
zdrowym kontynentalnym klimacie świetnie nadającym
się do uprawiana sportu. Nawet przy 30°C wieje orzeź
wiający wietrzyk a chłodne noce (znaczna różnica tem
peratur między dniem a nocą) działają bodźcowo na
ustrój. Przy tym doskonała opieka lekarska z wysoko
wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim i fizyko
terapeutycznym, to istotne argumenty, którymi przekonywuję moich słuchaczy o wartościach zdrowotnych
urlopu spędzonego w Polsce w porówaniu z południem,
gdzie upał, manipulowanie roślinami (słońce + tempera
tura + tania chemia) jest niewspółmiernie intensywniej
sze niż w Polsce.
Ostatnio w Niemczech żywo dyskutowana jest spra
wa religii i etyki. Mówi się o Polsce jako o ostoi chrześci
jaństwa w Europie. Jestem przekonana, że wiele kościo
łów w Niemczech zawdzięcza jeszcze swe istnienie na
szym emigrantom. Zanim Polak sięgnie po rozwód, psychofarmaka czy da się uśpić na stole operacyjnym szuka najpierw pomocy u Boga.
Mimo represji, prześladowań i pogardy ze strony za
borców i okupantów (którzy usiłowali zniszczyć w nas
ducha), pozostaliśmy jak nasi ojcowie - wierni Bogu i Oj
czyźnie. Nie jestem pewna czy jakikolwiek kraj może po
równać się swoją historią z nami. W całym świecie roz
siane są nasze groby i pomniki chwały za wiarę i spra
wiedliwość (Sobieski - Wiedeń, Kościuszko - Ameryka,
Mickiewicz - Konstantynopol, Dąbrowski, Anders - Wło
chy, Hiszpania, Rosja, P e rs ja .)
Nie ujął nas za serce Czarniecki swoim „My nie z soli
ani z roli”?
Reasumując przechadzkę po polskiej emigracji,
ogarnia mnie smutek. Nieomal codziennie przychodzą
do mnie nowi emigranci: młodzi, zdrowi, niektórzy aka
demicy, samotni lub z rodzinami, zrezygnowani lub eufo
ryczni kandydaci na poniewierkę. Pociągani złym przy
kładem, bez konkretnych informacji jak tutaj żyć, komu
wierzyć a kogo nie słuchać, co czytać, a co natychmiast
wyrzucić do kosza, gdzie i co kupować - szukają pomo
cy u osób niekompetentnych (np. zmieniają religię „na
lepszą“), wielu z nich traci zdrowie i tak żyją rok po roku
jak marionetki oddalając się od wartości aż do całkowite
go ich zniknięcia z pola widzenia. Kaleczą rozstaniem
swych najbliższych, depcząc więzy rodzinne - miłość
i odpowiedzialność za drugą osobę (czasem za wiele
osób).
Ośmielę się jeszcze na koniec wspomnieć słowo
niemodne, jakim jest patriotyzm - uczucie z rzędu uczuć
wyższych, jakim obdarzony jest wyłącznie człowiek.
Podczas kiedy obecnie intelektualiści niemieccy analizu
ją błędy i szukają przyczyny niepowodzeń na forum ro
dzinnym, gospodarczym i w polityce - w rewolucji kultu
ralnej roku 1968, Polacy jak zahipnotyzowani prą na Za
chód, nierzadko do pułapki, z której już nie ma wyjścia.
Jak to przewidział w XIX wieku Jan Kochanowski,
pisząc:
„Cudze chwalicie, swego nie z n a c ie .”
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■ Barbara Wodzińska

P R Z E C IW S T A W N E P A S JE
W Gościu Niedzielnym, z datą 4 marca b.r., w dodatku gliwickim, ukazał się artykuł ks. Waldemara Packnera
pt. Ziemia usłana krzyżami z nadtytułem: Pasja Rafała Piernikarczyka.
uczono, że likwidowanie napisów na grobach było czymś
bardzo niestosownym. Ale; w każdym innym miejscu?
Napisy na grobach nie mogły być inne skoro chowały
Niemców, ale nie dlatego, że te ziemie były niemieckie!
Niemcy Śląsk zagrabili, jak przez cały czas toczącej
się od wieków historii - działali zgodnie z narodową za
sadą: grabić i mordować.
Dalej czytamy:
Teraz, często nakładem dużych kosztów przywraca się je
do stanu pierwotnego. Tak było choćby z krzyżem przy koście
le św. Bartłomieja w Gliwicach. Dzięki staraniom proboszcza
ks. Andrzeja Pluty zdjęto tynk na napisie: „Est ist vollbracht”,
W ykonało się.
Niedawno władze Gliwic odnowiły pomnik św. Jerzego przy
kościele św. Antoniego - również odsłonięto oryginalne napisy
w języku niemieckim. Treść napisu: Den gefallen zur runme der
nachwelt zum gedachtnis 1914-1918, Krieger Verain Gleiwitz Richtersdort 21.06.1931 r.: Ku sławie poległych, na pamiątkę
potomnym.

Informacja na pomniku: Renowacja 2009. Urząd M ia
sta w Gliwicach .

Rafał Piernikarczyk przed odnowionym pomnikiem św. Jerzego
w Gliwicach-W ójtowej Wsi, któremu przywrócono oryginalne
napisy w języku niemieckim. Fot. ks. W aldem ar Packner

Ksiądz Redaktor wprowadza w treść opowieści sło
wami „ogarniętego pasją”: Już jako dziecko pochłaniałem
książki historyczne (których autorów? B.W.), ale obecnie
fascyn ują m n ie d zieje m o je j m a łe j o jc zyzn y (podkre
ślenie ks. Packnera) - mówi gliwiczanin.
Z tekstu dowiadujemy się, że „gliwiczanina od lat pię
ciu. Ze zdjęcia, że w wieku około lat czterdziestu.
Ksiądz Packner pisze: „Były czasy, gdy niemieckie
napisy były na krzyżach, pomnikach (kogo sławiących? B.W.), a nawet na grobach niszczone, lub tynkowane”.
Tak, to były czasy po zakończeniu barbarzyńskiej wojny,
którą światu zgotowali barbarzyńscy Niemcy. Na gro
bach likwidowali napisy spadkobiercy niemieckich oku
pantów - okupanci z moskiewskiego nadania. Komuniści
po objęciu władzy, likwidowali napisy na grobach, nie ze
względu na awersję do języka niemieckiego, a w myśl
znanej doktryny okupanta: dziel i rządź. Mnie w domu
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Czyli: napadać, mordować, rabować, być tradycyjnym
agresorem - to znaczy „okrywać się sławą” i dbać o za
pewnienie „pamięci i naśladowanie przez potomnych”?
Ksiądz Packner kontynuuje: „Pana Rafała zaciekawił
również krzyż stojący w polu,obok CH Auchan, przy oka
zji budowy supermarketu został odnowiony i przesunię
ty”. Ja życzyłabym sobie, żeby przy okazji likwidacji su
permarketu! Zarządzający marketem, po odnowieniu
krzyża, powinni byli podjąć decyzję o zaprzestaniu han
dlu w niedzielę!
Ksiądz pyta:
Dlaczego ktoś postaw ił go właśnie w tym m iejscu z napi
sem: „Alle die ih r hier vorubergehet, seht, ob eure Leiden den
meinigen gleichen". „Wszyscy, którzy tu przychodzicie, zobacz
cie, czy wasze cierpienie równe je st mojemu”.

Ktoś mi zarzuci, że oburzają mnie napisy odsłaniane
na krzyżach, na pomnikach o charakterze religijnym.
Tak! Oburzają i to podwójnie. Krzyże, w tej akcji, stano
wią zasłonę dymną - chodzi o niemieckie napisy! Ger
hard Schroder na spotkaniu z „wypędzonymi” zapewniał:
„ [ . ] uwierzcie mojej taktyce (był promotorem polskiej
akcesji! - B.W.), po przystąpieniu Polski do Unii - Śląsk
odzyskamy drogą pokojową!”
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No właśnie, na Opolszczyźnie, w wielu miejscowo
ściach, napisy w języku polskim i niemieckim. Sąd Okrę
gowy w Opolu zarejestrował Stowarzyszenie Osób Na
rodowości Śląskiej! „Konia z rzędem” temu, kto wie, co to
za narodowość? Po prostu - Niemcy chwilowo utajnieni!
Niedawno cytowałam („Nad Odrą”, nr 1-2, 2012, str.
69), ale będę ów cytat przypominać przy każdej odpo
wiedniej okazji - fragment memoriału gen. von Stulpnagela z roku 1944:
Cóż znaczy nasza chwilowa klęska JEŚLI DROGĄ ZNISZ
CZENIA LUDZI I BOGACTW MATERIALNYCH w krajach nie

przyjacielskich możemy zapewnić sobie margines gospo
darczej i demograficznej przewagi NAWET W IĘKSZY NIŻ
PRZED ROKIEM 1939. Jeśli nam się to uda, to OBECNA
W OJNA BĘDZIE POŻYTECZNA, ponieważ pozwoli nam
prowadzić wojnę w przeciągu następnych 25 lat w lep
szych warunkach [...]. Nasi wrogowie ulegną zmęczeniu
wcześniej od nas [...]. Musimy zorganizować kampanię
współczucia, by skłonić ich do dostarczania nam potrzeb
nych zasobów. Obecna zatem wojna będzie W BREW NA
SZEJ CHWILOWEJ MILITARNEJ KLĘSCE ZW YCIĘSKA po
nieważ okaże się MARSZEM KU NASZEJ SUPREMACJI.
(Christofer Story, The Europen Union Collective. Study In Susions and German Strategy to Complete Lenins's W orld Revolution, E. Herle, London - New York 2002, str. 181) podkr. B.W.

Czyli - wszystko zgodnie z planem!
Napisy niemieckie mnie nie tylko rażą, mnie obrażają.
Kilkusetletnie nasze dzieje znaczone niemieckim barba
rzyństwem, z pamięcią przekazaną rodzinnie, z porażają
cymi opisami o bestialstwach niemieckich z okresu drugiej
wojny światowej, powoduje, że mnie opanowała pasja li
kwidowania ukazujących się niemieckich napisów.
Co - na moją pasję, Prezydent Gliwic z Urzędem
Miasta i śląscy decydenci?
Może ktoś, z czytających, zechce tłumaczyć, że
zbrodnie dokonywane były przez Hitlera i nazistów. Py
tanie pierwsze - jakiej narodowości byli naziści? Drugie
- jakiej narodowości byli bandyccy agresorzy czasów
przed Hitlerem?
Księdzu Redaktorowi Waldemarowi Packnerowi pole
cam opracowania:

4. Abp Kazimierz Majdański, więzień obozu niemiec
kiego w Dachau, Będziecie Moimi świadkami, Fundacja
„Pomoc Rodzinie”, Łomianki 1999.
5. Konstanty Piekarski, Umykając piekłu, Wspomnie
nia polskiego oficera A K z Auschwitz i Buchenwaldu,

Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Warszawa
2005.
6. Kazimierz Piechowski, Byłem numerem, Wydaw
nictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004.
7. Adam Cyra, Ochotnik do Auschwitz, Witold Pilecki
(1901-1948) zamordowany przez władzę komunistyczną
w PRL, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświę

cimskich, Oświęcim 2000.
8. Kazimierz Piechowski, M y i Niemcy, Wydawnictwo
Sióstr Loretanek, Warszawa 2008.
9 Franciszek Antoni MAREK, Polscy Ślązacy oskar
żają, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Czę
stochowie, Częstochowa 2006.
10. Audycję transmitowaną przez Radio Maryja z pa
rafii pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu - diecezji
opolskiej, temat: Miejsce Śląska w Polsce, Goście: prof.
dr hab. Franciszek Marek - dziekan Wydziału Pedago
gicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Opolu, ks. kanonik Jerzy Klichta proboszcz parafii pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej w Witowicach; audycja
dostępna: www.radiomaryja.pl, „Rozmowy niedokończo
ne”. 16 kwietnia 2012, godz. 21.40 do 23.30.
11. Wykład prof. Franciszka Antoniego Marka, który
odbędzie się w centrum Edukacji im. Jana Pawła II
w Gliwicach po Mszy Św. o godzinie 18 w kościele Św.
Barbary. Temat wykładu: „Wkład Śląska w polską kulturę
narodową”.
Audycja zakończona została historycznie udokumen
towaną przez Gości konkluzją:
Ś ląs k n ig d y nie b y ł germ ań ski, Ś ląs k
za w sze b y ł słow iański.

P.S.
Dlaczego nie polecam Rafałowi Piernikarczykowi?
Dlatego, że jestem przekonana o tym, iż opowiadania „o
pochłanianiu książek historycznych” i „o pasji” zaistniały
na czyjeś zamówienie.

1. Prof. Feliks Koneczny, Dzieje Śląska, Wydawnic
two ANTYK Marcin Dybowski, Reprint wydania z roku
1897, Warszawa-Komorów 1999. Pierwsze wydanie po
okresie sowieckiej okupacji.
2. Juliusz Grządziel, Ślązacy w procesji dziejowej, ze
słowem wstępnym Arcybiskupa Bolesława Kominka, tom
1-3, Konfederacja Św. Michała Archanioła Kraków Klimzowiec 1965. Nakładem Uniwersytetu Gregoriań
skiego w Rzymie.
3. Henryka Wolna, Komendant „Rakoczy”, Woje
wódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu,
Opole 2010.
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■ Tadeusz Gerstenkorn

C Z Y N A S Z K A T O L IC Y Z M J E S T „ W IE J S K I” ?
POLSKA The Times - Dziennik Łódzki zamieścił
w wydaniu sobotnio-niedzielnym z dn. 21-22 kwietnia
2012 r. (nr. 94, s. 16) wywiad redaktora Piotra Brzózki
z socjologiem- profesorem Jackiem Wodzem. Temat był
ciekawy, co podkreślał tytuł: O jc ie c R yd zy k je st p o 
trze b n y biskupom .

Z wywiadu dowiedziałem się, że „jesteśmy społe
czeństwem w dużej mierze wciąż mentalnie związanym
z katolicyzmem wiejskim. Takim, gdzie obowiązkowe je st
chodzenie do kościoła co niedzielę. Poziom ideologiczny
polskich katolików je s t stosunkowo niski, natomiast par
tycypacja w obrzędach dość wysoka” (kolumna 1) Jest to
tak interesujące stwierdzenie, że aż zatyka. Pan Jacek
Wódz, nawet jeśli nie jest katolikiem, to jako odpowie
dzialny socjolog powinien wiedzieć (jeśli wypowiada się
na omawiany temat), że obowiązek uczestniczenia
w niedzielnej mszy świętej dotyczy każdego członka Ko
ścioła, o czym stanowią tzw. Przykazania Kościelne.
Płynie to stąd, że msza jako bezkrwawa ofiara Chrystusa
jest dla człowieka wiary Dobrem największym, z którego
powinien korzystać, a przy tym chociaż raz w tygodniu
Bogu za okazane łaski, choćby za życie, serdecznie po
dziękować. Sugerowanie, że przestrzeganie tego „naka
zu” jest mentalnością wiejską jest nie tylko nieprawdzi
we, ale po prostu poniekąd obraża katolików i społecz
ność wiejską, której mentalność należy bardzo cenić,
gdyż wykazała się wielokrotnie w historii Polski swą mą
drością i patriotyzmem. Poziom ideologiczny polskich
katolików (z pominięciem tu „katolików ale” i katolików
tylko metrykalnych) jest wystarczająco wysoki, choć pra
gnęłoby się, by był wyższy. To, co jest wartościowe w
polskiej kulturze, jest w dużej mierze wkładem polskich
katolików. W wywiadzie nie ma co prawda przeciwsta
wienia terminu „mentalność wiejska”, ale mogę się chyba
domyśleć, że chodzi o „mentalność oświeconą”, tzn. ta
ką, która obowiązujących praw i obowiązków w przyjętej
społeczności nie przestrzega. Przed takim „oświece

niem” O. Tadeusz Rydzyk będzie, jak sądzę, ostrzegać
i zapewne będzie miał w tym wsparcie biskupów.
W końcowym fragmencie wywiadu znajduje się od
powiedź p. J. Wodza na temat poddany przez pytające
go redaktora: „Spora część społeczeństwa uważa, że oj
czyzna je s t wzagrożeniu”. Odpowiedź: „Tak może sądzić
najwyżej dwadzieścia parę procent Polaków. W każdym
społeczeństwie są takie marginesy”. Tu znowu dla mnie

bulwersująca ciekawostka. Redaktor użył ostrożnego
określenia „spora część”. Tymczasem w odpowiedzi
usłyszał (tym samym czytelnik ujrzał także) „rozmytą
liczbę, która według praw języka polskiego ma wartość
większą od dwudziestu dwóch, a mniejszą od trzydzie
stu. (Słownik Współczesnego Języka polskiego). Socjo
lodzy zwykle powołują się na badania, np. ankietowe lub
inne, które opracowuje się statystycznie. Zajmowałem
się statystyką, ale nie wiedziałem, że wymieniona war
tość to jest margines i to w dodatku margines społeczeń
stwa. Jak w takim razie ocenić np. społeczeństwo fran
cuskie, które na faworytów w wyborach prezydenckich
oddało na każdego z nich właśnie dwadzieścia parę pro
cent głosów. A co dopiero mówić o Marine Le Pen, która
zajęła trzecie miejsce (było to mocno podkreślane w me
diach) uzyskując prawie 18% poparcia. Toż to według
tego rozumowania kompletny margines, z tym, że nikt
nie śmiał tego tak nazwać. A o wynikach wyborów par
lamentarnych w Grecji już lepiej nie mówić. Przecież
tam żadna opcja polityczna nie uzyskała nawet dwudzie
stu procent. Stosując zastosowany tu przez socjologa
sposób oceny wypadałoby powiedzieć, że tam społe
czeństwo jest całkowicie zmarginalizowane, a my na tym
tle z naszymi protestami wypadliśmy wcale okazale.
Unikajmy takich wywiadów i takich autorytetów. Tytuł
rozmówcy może być bardzo zwodniczy. A gazeta lepiej
niech stroni od takich artykułów, jeśli nie chce, by ją
uważano za „marginesową” lub tabloidalną.

□

■ Tadeusz Gerstenkorn

B A R D Z IE J U M IŁ O W A L I C IE M N O Ś Ć , BO Z Ł E B Y Ł Y ICH U C Z Y N K I
Te słowa Jezusa po spotkaniu z Nikodemem (J. 3,
19 ) czytane w ewangelii na niedzielę 18 marca skojarzy
ły mi dwa niedawne wydarzenia - przeciwstawne scenki,
dające wiele do myślenia.

Scenka 1. Tak zwana manifa feministek z okazji
Dnia Kobiet (8 marca) w pasażu Schillera w Łodzi. Rela
cjonuję za artykułem Matyldy Witkowskiej z Dziennika
Łódzkiego - Polska the Times, wyd. A, sb/ndz. 17-18
marca br., s. 12 w dziale Opinie („Niesolidarność jajni
ków - tytuł artykułu dopasowany zapewne do poziomu
tych, o których mowa): „około setki młodych ludzi płci
obojga (bo oprócz pań byli też ich męscy sympatycy) ze
brało się w pasażu z hasłami TAK dla kobiet. Co ozna
czało TAK? Bezpłatną aborcję, refundację antykoncepcji,
żłobki dla dzieci. Plus odrobina antyklerykalizmu. Sło
wem - postulaty, z którymi wszyscy obecni w pasażu
bez wyjątku się zgadzali. Zagrano w grę „Płódź” i Pionki
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Reprodukcyjne. Było wesoło. . W środku fajnej zabawy
na pasaż przyszła staruszka w berecie. Niosła wyrwaną
z bloku tekturkę i hasła „Matko nie zabijaj mnie” oraz
„Nie dla zabijania dzieci” I wtedy się zaczęło. Najpierw
do ataku ruszyły panie od Palikowa, skandując „Do So
snowca z takim hasłem” oraz „Patrzcie, to moher”. Jedna
z demonstrantek zadbała, by babcine przesłanie nie po
szło w świat i zasłoniła je plakatem. Babcia nie wytrzy
mała i przyrównała feministki od faszystów i H itle ra .
Demonstrantki prawie padły ze śmiechu. Szybko pora
dziły sobie z babcią. W końcu były młodsze, sto razy
liczniejsze i mogły wyśmiać pojawienia się na femini
stycznej imprezie z prolife’owym hasłem. Szybko ją
przegoniono. I znowu zrobiło się zgodnie i miło. Tymcza
sem idę o zakład, że większość osób zgromadzonych
w pasażu Schillera to zagorzali zwolennicy człowieka
motyla. Z pewnością wierzą, że jeśli ktoś chodzi po pu
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blicznej ulicy z monstrancją i baldachimem, to ktoś inny
może w tym czasie biegać po niej w różowych rajstopach
i skrzydełkach. (Osobnik ten prezentował się tak przed
wiernymi w czasie procesji Bożego Ciała parafii kate
dralnej w Łodzi w ub.r. Prokuratura nie dopatrzyła się nic
niezgodnego z prawem w profanacji publicznego obrzę
du religijnego - przyp. TG) A jeśli ktoś organizuje transmi
sję mszy, można na niej pojawić się z wrogim transparen
tem. Trudno się z nimi nie zgodzić. W końcu jeżeli ktoś
staje na ulicy, by demonstrować swoje przekonania reli
gijne czy polityczne, powinien liczyć się z reakcją. I tym,
że nie zawsze jest ona pozytywna. Nie chcę rozstrzygać
... jak legislacyjnie rozwiązać arcytrudny problem aborcji.”
Scenka 2. Zaplecze małego rzemieślniczego zakła
du w centrum Łodzi. Właścicielka, kobieta o dobrym ser
cu, wpuszcza w zimie, w czasie nękającego mrozu, błą
kającą się ciężarną kotkę, która w pudle ulokowanym
nad regałami powija tam swoje kocięta. Strzeże je boha
tersko, nie dopuszcza do pudła nikogo. Jest jednak bar
dzo zimno, przenikliwy ziąb może zniweczyć trud kociej
mamy. Co ona robi ? Sprowadza z podwórka kilka in
nych kotów i te na zmianę grzeją małe kocięta. Psy i koty
są humanitarnie traktowane na tej posesji. Czują to do
skonale. I o dziwo, wbrew ogólnym poglądom ludzkim na
ich obyczaje, żyją w najlepszej przyjaźni.

Komentarze
Ad 1. Legislacyjne rozwiązanie „arcytrudnego pro
blemu aborcji” wbrew temu co wyżej było napisane, wca
le nie jest trudne. Oczywiście, jeśli podchodzimy do tego
problemu z punktu widzenia „państwa prawa” - prawa
opartego na wielowiekowej etyce. Aborcja = zabójstwo
niewinnej, jeszcze nienarodzonej istoty ludzkiej. Sprawa
więc prosta. Propagowanie, ułatwianie, zachwalanie ,
domaganie się aborcji = kodeks karny. Tak było w Pol
sce międzywojennej.
Z tekstu artykułu wynika, że w czasie manifestacji
domagano się żłobków. Dla kogo miałyby one być? Dla
wylepienia w nich nekrologów usuniętych z rodzin dzieci?
Druga poruszona tu sprawa. Czy zwolennicy „czło
wieka motyla” spróbują podobnie zamanifestować swe
przekonania, na przykład, w czasie uroczystości pań
stwowych? A może pojawią się tam także zwolennicy
nudyzmu? Czy prokuratura będzie wówczas też tak tole
rancyjna i dopatrzy się tylko okazywania alternatywnych
poglądów?
Ad 2. Termin „zezwierzęcenie” rani te dobre istoty.
Zachowanie niektórych grup ludzi (?) może nawet jest
zbyt łagodnym (eufemistycznym) do określenia słowem
„spodlenie” i brzmi zbyt przyjemnie.
O
tempora, o mores! Czy jesteśmy jeszcze NARO
DEM szanującym własną kulturę, obyczaje i etykę, czy
już tylko społeczeństwem regionów? Wydaje się, że za
nadto o to zadbano, a wielu z nas dołożyło własną do te
go cząstkę.

□

■ Stanisław Stojanowski-Han

„ G O D N O Ś Ć ” K O B IE T Y W UNII E U R O P E J S K IE J
Parlament Europejski, Rada i Komisja w grudniu dwu
tysięcznego roku uroczyście ogłosiły Kartę Praw Pod
stawowych UE. W art. pierwszym tej Karty dotyczącym
godności osoby ludzkiej zapisano: „Godność osoby ludz
kiej jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chronio
na.” W art. 4. dodano: „Nikt nie może być poddany ...
poniżającemu traktowaniu ...” Art. 5. mówi o tym, że
„Nikt nie może być trzymany w niewoli lub poddaństwie”.
i „Nikt nie może być zmuszony do pracy przymusowej
lub obowiązkowej”. oraz o tym, że: „Handel ludźmi jest
zakazany”.
A jak zapisy te mają się do rzeczywistości, do tego,
co obserwujemy w Europie? Otóż setki tysięcy kobiet
wykorzystywanych jest w pornografii i wyuzdanych re
klamach, zmuszanych do prostytucji, poddawanych ma
nipulacji ze strony skrajnych organizacji feministycznych,
polityków i mediów, sprzedawanych do legalnych i niele
galnych domów publicznych, w których przetrzymywane
są często wbrew ich woli i eks-ploatowane. Dzieje się to
na oczach rządów poszczególnych państw i organów
UE, przypuszczalnie za cichym ich przyzwoleniem. Gdy
by takiego przyzwolenia nie było, to nie byłoby też nie
szczęść, których doświadczają te kobiety. Kobiety te to
niewolnice i półniewolnice XXI wieku. To towar, którym
handluje się, nie zwracając uwagi na ich ludzką godność,
która jest przecież wrodzona. Okazuje się, że tzw. „Eu
ropa” nie wie nic na temat godności ludzkiej, na temat
ojcowskiej godności mężczyzny i macierzyńskiej godno
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ści kobiety, redukując jednostki ludzkie do poziomu kon
sumpcji i „użytkowników seksu”. Liczą się tylko pienią
dze, zabawa i przyjemności.
Prawa Podstawowe UE są niczym innym jak cynicz
nym zakłamaniem, mającym na celu uśpienie czujności
i wrażliwości ludzkiej narodów Europy. To odwracanie
kota ogonem. Socjalizm liberalny, który opanowuje Eu
ropę, nie szanuje kobiet. Gdyby tak nie było, to zapisy
ujęte w KPP UE byłyby przestrzegane i egzekwowane
z całą surowością prawa. Kłopot jednak w tym, że w UE
nie ma woli ich egzekwowania. To, co się robi w tej
sprawie, to są pozory. Takim pozorem jest na przykład
wprowadzenie Europejskiego Dnia Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi. Deklaracje sobie, a praktyka sobie.
Ojciec Święty Jan Paweł II, podejmując temat kobiet,
podkreślał przede wszystkim ich godność. Również Kar
dynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, mówił o szacunku
dla kobiety, dla matki i macierzyństwa, dla dziewictwa
i dziewczęcia. Zwracał uwagę na to, że zamach na god
ność kobiety, na jej czystość i skromność, na macierzyń
stwo powstaje tam, gdzie zaczyna umacniać się albo od
radzać pogaństwo, gdzie walczy się z Bogiem i Jego
przykazaniami. A tak jest na Zachodzie Europy i poprzez
UE przenika to do Polski. Naszym polskim i katolickim
obowiązkiem jest dać temu odpór. Powinniśmy to czynić
wszyscy razem i każdy z osobna.

□
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PRZEGLĄD
■ Iwo Cyprian Pogonowski

K R Ó T K A H IS T O R IA N IE M C Ó W I L E C H IT Ó W
Lechici Zachodni byli autochtonami na południowych

noczenia Niemiec jako cesarstwa, po raz pierwszy ze

wybrzeżach Bałtyku i ich nazewnictwo miejscowości się

stolicą w Berlinie. Rabunek Francji dał możność zmo

ga przez południową Danię do Renu. Tysiąc lat temu

dernizowania

rozpoczął się podbój germański i rabunek ziem Lechitów

stoczni niemieckich w konkurencji przeciwko Imperium

przemysłu

niemieckiego

i

rozbudowy

Zachodnich w imię nawracania na chrześcijaństwo sło

Brytyjskiemu, które w 1903 roku planowało bezskutecz

wiańskich pogan. W XIII wieku nastąpił ponowny rabu

nie zniszczenie floty niemieckiej. Fakt konfrontacji z Im

nek ziem Bałto-Słowian czyli Prusów. Polacy wówczas

perium Brytyjskim spowodował Prusaków do planowania

uzyskali przyjęcie na synodzie w Konstancy w 1412 roku

Imperium Niemieckiego od rzeki Ren aż do wybrzeży

określenia ludobójstwa Prusów jako tak zwaną „Pruską

Oceanu Spokojnego.

Herezję” sformułowaną przez ambasadora Polski i rekto

W 1914 roku rząd w Berlinie rozpętał walki przeciwko

ra Uniwersytetu Krakowskiego Pawła Włodkowica, który

Rosji za pomocą ultimatum dostarczonego do Peters

walczył przeciwko fałszowaniu przez Krzyżaków czaso

burga przez ambasadora nazwiskiem Fontaine, w którym

wych przywilejów i zmieniania ich na akty permanentne.

dano Rosji do wyboru albo całkowitą demobilizację

Skutkiem ludobójstwa Prusów przez zbrojnych mni

w czasie dwunastu godzin albo działania wojenne. Nic

chów germańskich nastąpiła zmiana historycznej nazwy

dziwnego, że Aleksander Guczkow, minister wojny przy

„Jezior Pruskich” na „Jeziora Mazurskie”, które stały się

rządzie Kiereńskiego napisał, że Niemcy zaczęli Pierw

pustkowiem po ludobójstwie Prusów przez Krzyżaków

szą Wojnę Światową żeby móc uczynić z Rosją to, co

i zostały zaludnione przez ludzi z Mazowsza, czyli Mazu

Brytania uczyniła z Indiami, czyli innymi słowami uczynić

rów. Ludobójstwo Prusów w pamięci narodowej niemiec

z Rosji najwspanialszy klejnot korony cesarzy niemiec

kiej było spowodowane „rolą cywilizacyjną” Germanów

kich, którzy chcieli mieć przewagę nad Imperium Brytyj

na ziemiach Bałto-Słowian, którzy w obronie własnej do

skim i dominować nad całym globem.

browolnie zawarli przymierze Polski i Rusi Litewskiej,

W 1945 roku rząd kanclerza Hitlera rozpoczął Drugą

znane jako Unia Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa

Wojnę Światową z planami podboju Rosji i stworzenia

Litewskiego, posługującego się językiem białoruskim ja

imperium od Renu do Władywostku, w tym „rasowo czy

ko oficjalnym Rusi Litewskiej złożonej ze Żmudzi, Ukrai

stego” terenu „Wielkich Niemiec” od Renu do Dniepru,

ny oraz Białorusi.

po dokonaniu „Planu Wschodniego” wcielenia Ukrainy do

Pod koniec „Złotej Dekady” eksploatacji chłopów

Niemiec za cenę likwidacji 51 milionów Słowian, w tym

ukraińskich przez arendarzy żydowskich w 1648 roku

głównie Polaków, którzy mieli stracić raz na zawsze swo

nastąpił wybuchł bardzo krwawy bunt pod dowództwem

je ziemie historyczne. Nic dziwnego, że Marszałek Józef

skłóconego szlachcica polskiego Bohdana Chmielnickie

Piłsudski przekazał Polakom w testamencie: „Lawirujcie

go, herbu Abdank, bojara ukraińskiego z pochodzenia,

póki możecie między Niemcami i Rosją, a jak to nie bę

obywatela Polskiej Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Prze

dzie już możliwe, podpalcie cały świat, ale nie sprzymie

rażeni bankierzy żydowscy byli wówczas przekonani, że

rzajcie się ani z Hitlerem, ani ze Stalinem”.

grozi im wypędzanie ich z Polski, tak jak to wcześniej

Po Lechitach zachodnich pozostały w Niemczech

miało miejsce w Hiszpanii. Zaczęli oni wywozić złoto

formy językowe wzbogacające język niemiecki, który je

i kapitały do Berlina, gdzie w 1701 roku pomogli finan

dyny między językami germańskimi ma słowiańskie

sować stworzenie „Królestwa Prus” ze stolicą w Berlinie,

zdrobnienia i zgrubienia, w dodatku do wielu zapożyczo

późniejszego inicjatora zbrodni rozbiorów Polski w 1762

nych słów.

1795.
Zabory Polski uczyniły z „Królestwa Prus” największe
państwo w Rzeszy Niemieckiej, w której było ponad 350
małych niezależnych państewek. W 1870 roku Królestwo

http://www .pogonowski.com /
[06.03.2012]

Pruskie pod rządami kanclerza Ottona Bismarcka, zna
nego z planów eksterminacji Polaków, sprowokowało
wojnę z Francją, dzięki której miało ono możliwość zjed
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■ Iwo Cyprian Pogonowski

IM P E R IU M N IE M IE C K IE A W IZ J A W O J N Y N IE M IE C Z J A P O N IĄ
W 1914 roku w zamierzeniu Austro-Węgier miała to
być szybka wojna lokalna, liczono, że Rosja nie wesprze
Serbii. Tymczasem Petersburg obawiając się dominacji
Austro-Węgier na Bałkanach po pokonaniu Serbii, zde
cydował się zaangażować w konflikt po stronie Serebów.
W Rosji ogłoszono mobilizację. W odpowiedzi sojusznik
Austo-Wegier - Niemcy wydały ultimatum, że jeśli Rosja
w ciągu dwunastu godzin nie odwoła decyzji o mobiliza
cji, to wówczas Niemcy Natychmiast rozpoczną działania
wojenne przeciwko Rosji. Ambasador niemiecki w Pe
tersburgu nazwiskiem Fontaine w dniu 1 sierpnia 1914 r.
wręczył ze łzami w oczach akt wypowiedzenia wojny mi
nistrowi spraw zagranicznych Rosji - Sazonowowi. Był to
koniec ery współpracy Berlina i Petersburga po zaborach
Polski.
W 1870 roku po sprowokowaniu wojny z Francją Pru
sy zjednoczyły Rzeszę Niemiecką nadal jeszcze w rozbi
ciu dzielnicowym na ponad 350 oddzielnych państewek.
Wówczas Prusy obrabowały Francję, dzięki czemu miały
fundusze na rozbudowę floty wojennej oraz unowocze
śnienia przemysłu tak, że zdobyły przewagę nad ekspor
tem brytyjskim. Już w 1903 roku w Londynie robiono
plany zniszczenia stoczni niemieckich i przemysłu żeby
zabezpieczyć dominującą na świecie pozycję Imperium
Brytyjskiego.
Berlin czuł się na siłach skolonizować Rosję podobnie
jak wcześniej W. Brytania skolonizowała Indie według
opinii Aleksandra Guczkowa, ministra wojny w rządzie
Kerenskiego. Twierdził on, że celem Pierwszej Wojny
Światowej był podbój Rosji i przekształcenie jej w „głów
ny klejnot” korony cesarza Niemiec, podobnie jak Indie
były głównym klejnotem korony króla W. Brytanii. Niemcy
nie publikowali planów imperium niemieckiego „od Renu
do Władywostoku.” Natomiast sam byłem świadkiem jak
dowództwo niemieckie indoktrynowało żołnierzy nie
mieckich i nawet kazano im śpiewać jak to zdobędą
„ganze Welt” czyli cały świat.
Klęska Imperium Niemiec oraz Imperium Austrii
w 1918 roku nie położyła końca niemieckim wizjom im
perialnym. Odżyły one w 1934 roku w bardziej rasistow
skiej formie po chwilowej współpracy Republiki Weimar
skiej i Związku Sowieckiego. Nastroje w 1934 roku ilu
struje oficer kawalerii Michał Gutowski, ważny świadek
historii. Generał Gutowski jako młody oficer, wyjątkowo
utalentowany jeździec, reprezentował Polskę na olimpia
dzie w 1936 roku w Berlinie.
Dwa lata wcześniej w 1934 roku Gutowski był on na
oficjalnych zawodach w Niemczech, o czym sam rela
cjonował: „na zaproszenie niemieckich władz wojsko
wych polska ekipa jeździecka miała wziąć udział w za
wodach w Aachen-Akwisgranie. Wyznaczono także
i mnie.. .Pod koniec tych zawodów szef ekipy (a zarazem
mój dowódca z 17 Pułku Ułanów) - pułkownik Pragłowski przekazał naszej ekipie zaproszenie na kolację
w wąskim gronie, na terenie samych zawodów. Było ok.
25 - 30 osób - ekipa niemiecka, 2 mundurowych gene
rałów.
Obiad wydał gen. von Fritsch - szef sztabu armii,
a jednocześnie - szef zawodów w Akwisgranie. .
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W pewnym momencie gen. von Fritsch zadzwonił w kie
liszek i wzniósł toast za ‘polską armię, która - wierzy
[on], że w krótkim czasie - ramię w ramię z [Niemcami]
pójdzie przeciwko wspólnemu wrogowi [ZSRR]‘. po
obiedzie dręczony ciekawością zapytałem płk. Prągowskiego, czy aby się nie pomyliłem, co do treści tego prze
mówienia (toastu). Potwierdził on, że toast ten miał taką
tre ś ć . dobrze zapamiętałem ten niecodzienny toast”.
Generał Werner von Fritsch zginął w czasie kampanii
w Polsce podczas bitwy o Warszawę, 22 września, 1939
roku. Generał von Fritch był anty-nazistą i nie podzielał
planów Hitlera, żeby Polaków użyć jako „mięso armatnie”
a następnie wymazać Polskę z mapy w ramach hitlerow
skiego Planu Wschodniego likwidacji 51 milionów Sło
wian - Polaków i Ukraińców w celu zaludnienia „raso
wymi” Niemcami terenów od Renu do Dniepru. Śmierć
generała von Fritch’a wielu uważa za akt samobójstwa,
ponieważ świadomie poszedł w ogień polskich karabi
nów maszynowych.
Toast gen. von Fritsch’a był przykładem tego, jak generalicja niemiecka nauczona klęską w pierwszej wojnie
światowej, była przekonana, że wtedy zabrakło jej żołnie
rza na podbój i skolonizowanie Rosji, według planów ge
nerała Alfreda von Schlieffen’a. W następnej wojnie
Niemcy chcieli mieć po swojej stronie Japończyków, Po
laków i innych, żeby szybko pokonać Sowiety osłabione
stalinowską czystką 44,000 oficerów w Czerwonej Armii.
Niemcy chcieli zdobyć kontrolę tak nad rosyjskimi polami
ropy naftowej na Kaukazie jak i nad arabskimi i irańskimi
polami naftowymi na Bliskim Wschodzie.
Jak wiadomo w dniu 25 listopada 1936 Niemcy pod
pisały z Japonią Pakt Anty-Kominternowski przeciwko
Związkowi Sowieckiemu. Wówczas rząd polski był prze
konany, że tak sojusz z Hitlerem jak i sojusz ze Stalinem
oznaczałby stratę niepodległości Polski. Po czterech la
tach rokowań w dniu 25go stycznia, 1939 roku, Polacy
podczas wizyty ministra Ribbentropa w Warszawie od
mówili
Hitlerowi
przystąpienia
do
paktu
antykominternowskiego przeciwko Rosji. Natomiast w już
w 1937 roku Japonia staczała krwawe boje z Sowietami
w Mandżurii, niedaleko kolei trans-syberyjskiej.
W czasie, kiedy pakt o nieagresji między Niemcami
i Rosją został podpisany przez ministrów Mołotowa
i Ribbentropa w dniu 22 sierpnia 1939 roku, Japonia za
protestowała ten pakt w Berlinie, jako zdradę paktu Nie
miec z Japonią. Stało się to w czasie bitwy pod KalkhimGol nad rzeką Kalką gdzie zginęło około 20,000 Japoń
czyków. Zawieszenie broni japońsko-sowieckie zostało
podpisane 15 września, 1939, weszło ono w życie 16go
i następnego dnia Sowiety zaatakowały Polskę, dwa ty
godnie po inwazji niemieckiej na Polskę.
Dla przykładu w czasie kampanii wrześniowej we
dług, „Przeglądu Kawaleryjskiego” (2006-08-23) „na roz
kaz gen. Abrahama, w rejonie Uniejowa rtm. M. Gutow
ski zaatakował swoim szwadronem Niemców usadowio
nych na drewnianym moście o długości około 400 m.
Niemiecki oddział zaporowy na motocyklach był uzbrojo
ny w karabiny maszynowe i moździerze. Wystraszeni
kawaleryjską szarżą po moście szwadronu rtm. Gutow
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skiego Niemcy ustąpili pola. Ciąg dalszy miał miejsce
w walkach o Walewice, kiedy to cała Armia Poznań wal
czyła z nieprzyjacielem. Walki o Walewice to również
chlubna karta 17 Pułku Ułanów, a jedna z nich dotyczy
rtm. Gutowskiego i jego szwadronu. M. Gutowski w tych
walkach razem z 4 ułanami obrzucił granatami 2 gniazda
niemieckich karabinów maszynowych i po wybiciu załogi,
wraz z pozostałymi ułanami swojego szwadronu, po ko
lejnych starciach z żołnierzami niemieckimi, ranny wal
czył dalej, wspierany jednym ze szwadronów 15 Pułku
Ułanów. W wyniku walk o Walewice zabito 87 Niemców,
a 100 wzięto do niewoli. Niestety, dotkliwe straty poniósł
także szwadron rtm. Gutowskiego. W czasie trwającej
7 godzin walki o Walewice łączne straty 17 Pułku Uła
nów były duże: 6 oficerów, 58 podoficerów i ułanów, nie
licząc rannych. Natomiast zdobyto wiele cennego uzbro
jenia i środków transportu. Rannemu dowódcy 1 szwa
dronu (rtm. Gutowskiemu) osobiście dziękował gen.
Abraham (Polak ormiańskiego pochodzenia) „za piękną
postawę Pana Szwadronu. Dzięki Pana akcji mamy to
piękne zwycięstwo”.
Po walce Gutowski wrócił do Wielkopolski i działał
w
podziemnej
organizacji
gen.
KaraszewiczaTokarzeskiego, cudem uniknął śmierci, poczem od grud
nia 1939 do marca 1940 roku działał w Warszawie
w podziemnej organizacji „Muszketerowie,” poczym jako
kurier dotarł przez Słowację do Francji, a następnie do
Szkocji do Dywizji Pancernej generała Maczka.
Tu zacytuję słowa generała Gutowskiego: „Miałem
także ciekawe zdarzenie pod koniec wojny, które miało
związek z wydarzeniami z 1934 r. Mianowicie w 1944 r.
w bitwie normandzkiej, która toczyła się przez dwa tygo
dnie we dnie i w nocy, jako oficer 10 Pułku Strzelców
Konnych (u Gen. S. Maczka) wziąłem do niewoli genera
ła niemieckiego Efelda (dowódcę korpusu). Był bardzo
silny ostrzał - działa były rozpalone, że aż parzyły. Ten
że Generał stwierdził, że na razie on jest moim jeńcem,
ale jeszcze wszystko może się zmienić. Wówczas od
rzekłem, że dla niego wojna już się skończyła, gdyż bę
dzie jechał ze mną w moim czołgu i na wypadek jakby

Niemcy chcieli go zdobyć to zginiemy razem ,,bo my się
nie poddajemy”. Wtedy Niemiec mi zasalutował a na mo
je pytanie - po co Niemcom była ta wojna: w czym Pol
ska wam przeszkadzała - stwierdził, że w latach trzy
dziestych Polska miała jedną alternatywę: albo pójść
z Niemcami na Rosję, która była naszym wrogiem, albo
zostać zniszczoną (i tak się stało). Polska leżała na dro
dze do Rosji i całkowicie blokowała dostęp wojskom
niemieckim”.
Rząd Polski był przekonany, że tak sojusz z Hitlerem
jak i sojusz ze Stalinem oznaczał stratę niepodległości
Polski. W dniu 25go stycznia, 1939 roku, Polacy odmó
wili Hitlerowi przystąpienia do paktu anty-kominternowskiego, w momencie, kiedy Japonia staczała już
krwawe boje z Sowietami. Pakt o nieagresji Mołotowa
i Ribbentropa przeciwko Polsce, został podpisany 22
sierpnia 1939 roku, wówczas Japonia zaprotestowała ten
pakt w Berlinie, jako zdradę paktu Niemiec z Japonią.
Stało się to w czasie bitwy pod Kalkhim-Gol gdzie zginę
ło około 20,000 Japończyków. Zawieszenie broni japońsko-sowieckie zostało podpisane 15 września, 1939, we
szło ono w życie 16go i następnego dnia 17go września
1939 Sowiety zaatakowały Polskę.
We wczesnych latach 1940tych widziałem jak ofice
rowie i strażnicy w obozie koncentracyjnym Sachsen
hausen - Oranienburg pod Berlinem czytali pismo roz
rywkowe p. t. „Amerikanische Dumheiten.” („Głupota
Amerykańska”) i po spodziewanej przez nich klęsce
USA, byli pewni, że będzie konieczna wojna NiemieckoJapońska w celu zdobycia dla Niemiec Władywostoku
i ustalenia niemieckiej kontroli nad Oceanem Spokojnym.
Hasło imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku było częścią indoktrynacji wojska niemieckiego w
czasie obydwu wojen światowych, mimo tego ani sztab
niemiecki ani Hitler nie używali wyrażenia: „Imperium
Niemieckie od Renu do Władywostoku.”.
http://www.pogonowski.com
[12. 03.2012]
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■ Victor J. Bridger

KRÓTKI ZA RYS KREDYTU SPO ŁEC ZN EG O
Poniższy artykuł został napisany przez Victora
J. Bridgera, wieloletniego Kredytowca Społecznego
z Australii, który zm arł w ubiegłym roku. Victor Bridger wybitny nauczyciel, popularyzujący Kredyt Społeczny był związany z ideą Kredytu Społecznego przez ponad
50 lat. Uczestniczył on w naszym Kongresie w Kanadzie
we wrześniu 2004 r.

Wielu Kredytowców Społecznych, omawiając jakiś
aspekt Kredytu Społecznego, spotykało się z pytaniem:
„Czy możesz mi to przedstawić krótko?".
Oczywiście, skondensowanie do bardzo krótkiego
stwierdzenia czegoś, co chociaż nietrudne do zrozumie
nia, jest sprzeczne z wieloma zaakceptowanymi ideami,
które ludzie posiadają na temat ekonomii, polityki i pro
blemów społecznych, jest najeżone niebezpieczeństwa
mi. Cel tego bardzo krótkiego zarysu w stosunku do tła
rozpiętego na bardzo dużej kanwie powinien wystarczyć,
by pokazać obraz zrozumiały dla tych, którzy zupełnie
nie znają tego zagadnienia.
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Na początku zobaczymy, że dla zrozumienia Kredytu
Społecznego, choć istnieje tu jeden główny nurt, wykorzystamy wpływające do niego strumienie. Zaczniemy od
tego, że istnieje filozofia Kredytu Społecznego i idąca za
nią polityka Kredytu Społecznego. Filozofia obejmuje te
przekonania, które uważa się za część rzeczywistości.
Są to te rzeczy, które traktuje się jako nie podlegające
kwestii, czy mamy akceptować istnienie pewnych praw
naturalnych i to, że prawa te są niepodważalne, ponie
waż nie mogą być przez człowieka złamane.
Polityka Kredytu Społecznego zawiera pozytywne
kierunki działania, które muszą zostać podjęte, żeby
uzyskać rezultaty lub osiągnąć cele zawarte w filozofii.
Douglas odnosił się do Kredytu Społecznego jako do Po
lityki filozofii i „czegoś opartego na tym, w co głęboko
wierzymy - co jest częścią rzeczywistości". Wytłumacze
nie tego wymaga pewnych definicji i wyjaśnień.

PRZEGLĄD
Definicja Kredytu Społecznego
Czasem określenie Kredyt Społeczny wprowadzało
nieporozumienia wśród ludzi, którzy nie brali pod uwagę
jego znaczenia. Mówiono, że brzmi to jak pewna forma
socjalizmu1 i faktycznie było określane przez niektórych
nieświadomie jako Kredyt Socjalistyczny. Oczywiście nic
bardziej mylnego, gdyż jak to pokażemy dalej, Kredyt
Społeczny jest całkowitą antytezą socjalizmu. Słowo „social" pochodzi od łacińskiego „socius", oznaczającego
dzielenie się i stanowi podstawę znaczenia angielskiego
słowa „association" - stowarzyszenie, towarzystwo. „Kre
dyt" pochodzi od „credo" - „wierzę".
Niektórzy Kredytow cy Społeczni określali znacze
nie Kredytu Społecznego jako „tkw iącego w społe
czeństwie przekonania, że jego indyw idualni człon
kowie w stowarzyszeniu mogą uzyskiwać rezultaty,
jakie chcą, je śli te rezultaty są fizycznie m ożliwe do
uzyskania". Zauważmy, że kluczowy tu zw rot brzmi „fizycznie możliwe do uzyskania rezultatów.
Nie możliwe do uzyskania". W prowadza to ogra
niczenie m ożliw ych do uzyskania rezultatów.
Dr Tudor Jones, były przewodniczący Sekretariatu
Kredytu Społecznego, zdefiniował Kredyt Społeczny ja
ko: „Efektywność, mierzoną pod względem satysfakcji
osób zgromadzonych w stowarzyszeniu". Dalej zdefinio
wał on „efektywność", podając jej właściwe znaczenie ja
ko „siły do uzyskiwania zamierzonego rezultatu" i wresz
cie wskazał, że każdy, kto chce zrozumieć Kredyt Spo
łeczny musi zdecydować, czy społeczeństwo posiada ta
ką siłę, czy nie. Innymi słowy, czy to prawda, że władza
ludzi stowarzyszonych w celu uzyskania rezultatu, które
go pożądali, była możliwa, czy nie. Jeśli nie, nie miało
sensu dalsze rozpatrywanie Kredytu Społecznego. Jeśli
jednak zgadzano się, że ludzie pracując razem mogli
osiągnąć pożądany rezultat, można następnie stwierdzić,
iż ludzie pracując razem mogą osiągnąć więcej niż pra
cując indywidualnie. To prowadzi nas do jednej części fi
lozofii, która wyrażona jest terminem p rzy ro s t s to w a 
rzyszenia.

Od początku ludzkości następował stopniowy wzrost
odkrywania narzędzi i materiałów oraz sposobów ich
użycia dla wspólnej korzyści. Trwa to do dziś, a rozwój
technologii i przekazywania wiedzy na temat jej zasto
sowania nazywa się d ziedzictw em kultu ro w ym . Nie na
leży to do żadnego pojedynczego człowieka, ale do całej
ludzkości.
Cel Kredytu Społecznego
Zapytany o cel Kredytu Społecznego Douglas odpo
wiedział: „C o je s t naszym celem? Co próbujem y osią
gnąć? Staramy się powołać do życia nową cyw iliza
cję! Robimy coś, co w ybiega daleko poza ogranicze
nie się do zmian istniejącego system u finansowego.
Mamy nadzieję, że za pomocą różnych środków,
głównie finansow ych, um ożliw im y społeczeństwu
przejście z jednego rodzaju cyw ilizacji do innego,
a pierwszym i podstawowym wym ogiem , ja k uważa
my, je s t absolutne bezpieczeństwo ekonom iczne".
Ten cytat z Douglasa, razem z definicjami, które po
dałem powyżej, przedstawia nam czystą ideę Kredytu
Społecznego. Stwierdzenie, że staramy się powołać do
życia nową cywilizację zawiera trzy ważne punkty.
1. Kredyt Społeczny jest ruchem ewolucyjnym, a nie
rewolucyjnym. Nie niszczy on po to, żeby stworzyć coś
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nowego; nowe rodzi się ze starego w naturalnej kolej
ności.
- Jest to reforma istniejącego narodowego finanso
wego systemu księgowości - reforma, która umożliwi
powstanie nowej cywilizacji.
- Dwa cele tej reformy to zapewnienie bezpieczeń
stwa ekonomicznego i politycznego.
Przegląd tych pozycji potwierdza stanowisko, że
z praktycznego punktu widzenia Kredyt Społeczny opi
sywany jest jako polityka filozofii, a to z góry zakłada
cztery elementy:
- Przekonanie, by pracować nad zrozumieniem - filo
zofia;
- Cel, by pracować zgodnie z założeniami - polityka;
- Poznanie błędów w sprawach, które mają być reforormowane
- obejmuje filozofię i politykę;
4.
Sposoby naprawienia błędów tak, by osiągnąć cel.
Techniczna wiedza do wprowadzenia w życie polityki.
Filozofia Kredytu Społecznego
Major Douglas stwierdził, że „Kredyt Społeczny jest
polityką filozofii". Filozofia ta reprezentowana jest przez
przekonania, które posiadamy i wprowadzenie w życie
polityki, by osiągnąć ten cel. Polityka obejmuje analizę
systemu, który chcemy naprawić i działania, jakie po
dejmujemy w kierunku naszego świadomego i uznanego
celu.
Jakie są zatem przekonania, które tworzą fundament
filozofii Kredytu Społecznego?
Można krótko powiedzieć, że je st on oparty na
przekonaniu o najwyższej w artości ludzkiej osobo
w ości i że sam orozwój jednostki aż do osiągnięcia
najwyższej m ożliwej doskonałości je st głównym po
wodem i celem całej organizacji społeczeństwa.
Kredyt Społeczny uznaje, że system y są stw orzo
ne dla ludzi, a nie ludzie dla system ów i że żadna
w artościow a cywilizacja, która nie dostarcza najwyż
szego stopnia w olności jednostce, nie może się roz
wijać.
Podczas gdy podkreśla on samorozwój i znaczenie
jednostki, pobudza także w najwyższym stopniu współ
działanie. Ale musi to być swobodna i dobrowolna
„współpraca oparta na przemyślanej zgodzie"; współpra
ca w wyniku motywacji, a nie narzucenia przez reżim czy
prawny lub ekonomiczny przymus.
Podsumowując, jest to przekonanie o samorozwoju
zróżnicowanych jednostek, żyjących w wolności i bezpie
czeństwie, z bezpieczeństwem jako fundamentem wol
ności. Obejmuje to wszystkie podstawowe wolności wolność od ubóstwa i strachu; wolność wyboru, działa
nia, słowa i wyznania.
Przekonania, które w ym ieniliśm y wskazują cel
Kredytu Społecznego. Tym celem je st nowa c yw ili
zacja, oparta na bezpieczeństwie ekonom icznym ;
cywilizacja, w której wszystkie podstawowe w olności
są rzeczywistością, cywilizacja dobrobytu, kultury,
szczęścia i pokoju.
Jest to cywilizacja, którą wyobrażał sobie prorok Micheasz [ . ] . „I przekują miecze swe na lemiesze, a swoje
włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie pod
niesie miecza, nie będ ą się więcej zaprawiać do wojny,
lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą i pod
swym drzewem figowym; i nie będzie tego, kto by niepo
koił" (Mi 4, 3-4).
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Polityka Kredytu Społecznego
Przejdźmy teraz do polityki, która wynika z filozofii
Kredytu Społecznego, pamiętając zawsze, że polityka
jest działaniem skierowanym ku świadomemu i uznane
mu celowi. Kiedy cytowaliśmy Douglasa, mówiącego, że
pierwszym i podstawowym wymogiem nowej cywilizacji
jest absolutne bezpieczeństwo ekonomiczne, musi być
dla nas jasne, że żądając nowej cywilizacji musimy być
głęboko niezadowoleni z obecnej i że określając jej pod
stawowy wymóg jako
Celem Kredytu Społecznego jako systemu jest uwolnienie
indywidualnej inicjatywy przez ulokowanie korzyści płynących
ze stowarzyszenia w służbie indywidualnej inicjatywy
„absolutne bezpieczeństwo ekonomiczne", musimy
doświadczać braku bezpieczeństwa ekonomicznego.
Ponieważ jesteśmy przekonani, że nie posiadamy
bezpieczeństwa ekonomicznego, musimy zapytać DLA
CZEGO? I dlatego musimy od tego zacząć. To natych
miast przeniesie nas w realia ekonomiczne i wskaże kie
runek naszej polityki dla osiągnięcia naszych celów.
Co zatem jest bezpieczeństwem ekonomicznym?
Jest to posiadanie lub środki służące do posiadania
w każdym czasie przez wszystkich ludzi wystarczającej
żywności, ubrania, schronienia i udogodnień współcze
snej cywilizacji. Bez tego nie istnieje żadne bezpieczeń
stwo ekonomiczne, a tylko ograniczona wolność.
ZDOLNOŚĆ do zapewnienia absolutnego bezpie
czeństwa ekonomicznego spoczywa w ogromnych moż
liwościach produkcyjnych stworzonych przez naukę
i wynalazki. TYTUŁ do absolutnego bezpieczeństwa
ekonomicznego tkwi w posiadaniu przez cały czas wy
starczających dochodów do zakupu towarów i usług, któ
re tytuł ten umożliwiły.
Ponieważ żyjemy w ekonom ii monetarnej (i nie
ma potrzeby, by to zmieniać), bezpieczeństwo eko
nomiczne rozwiązuje się w posiadaniu w ystarczają
cych dochodów pieniężnych dla każdego przez cały
czas, bez względu na zatrudnienie.
Po wyjaśnieniu tego mamy następne pytanie: skąd
pochodzą dochody? Odpowiedź jest całkiem prosta.
Wszystkie dochody jako siła nabywcza dostarczane są
do rąk konsumentów przez działalność przemysłu. Cała
siła nabywcza powstaje w produkcji.
Przyjmuje to formę zarobków, pensji i dywidend wy
płacanych bezpośrednio osobom zatrudnionym w prze
myśle lub pośrednio od nich, przez usługi i podatki, tym,
którzy nie są zatrudnieni. Nie istnieje poza tym żadna in
na forma siły nabywczej w społeczeństwie.
Przemysł i bankowość
Przejdźmy teraz krok dalej. Jeśli przemysł dostarcza
wszystkich dochodów jako siły nabywczej, skąd bierze
on z kolei pieniądze, by to robić? Krótka analiza pokazu
je, że przemysł jest finansowany z oszczędności albo
pożyczek czy rachunków bieżących pochodzących
z systemu bankowego.
Ale ponieważ oszczędności, które są faktycznie
niewykorzystaną siłą nabywczą, pochodzą z po
przednich pożyczek bankowych dla przemysłu w in
nych cyklach produkcyjnych, można słusznie po
wiedzieć, że przem ysł funkcjonuje prawie całkowicie
dzięki pożyczkom pochodzącym z system u banko
wego.
Trzeba przypomnieć, że banki posiadają nieokreślone
uprawnienia, by wezwać do zwrotu pożyczek i debetów
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nawet zanim dobra, które powołały do życia, zostały
sprzedane i czasami korzystają z tych uprawnień z kata
strofalnymi skutkami dla społeczeństwa.
Banki pożyczają pieniądze tylko jako spłacalny, ob
ciążony odsetkami dług, z pierwszeństwem numer jeden
ponad majątkiem pożyczkobiorcy, więc jest jasne, że
kontrolują one w ten sposób całkowicie produkcję.
Zobaczyliśmy już, że pieniądze przepływające przez
przemysł są jedynym źródłem siły nabywczej, zatem jest
także jasne, że banki, kontrolując produkcję, automa
tycznie kontrolują również konsumpcję.
To znaczy, że cały system ekonom iczny je s t zdo
m inowany przez banki i w konsekwencji kierują one
życiem i przeznaczeniem ludzi oraz dyktują politykę
rządów. Historia dowodzi tego ponad wszelką w ąt
pliwość.
Pójdźmy teraz jeszcze jeden krok naprzód i zapytaj
my skąd banki biorą pieniądze, które pożyczają przemy
słowi, co daje im kontrolę społeczeństwa.
Odpowiedź je st znowu całkiem prosta: ONE JE
TWORZĄ. W lapidarnym stwierdzeniu angielskiego
ekonom isty, Hawtrey'a: „Tworzą one środki płatnicze
z niczego". Pieniądze w ten sposób stworzone nazy
wają się kredytem bankowym.
Banki nie pożyczają pieniędzy zdeponowanych w
nich przez klientów, jak sądzi większość ludzi. Każda
pożyczka bankowa czy przekroczenie stanu konta
je st absolutnym tworzeniem nowego kredytu i kredyt
ten funkcjonuje ja k pieniądze.
Kiedy czeki wystawiane są pod zabezpieczenie kre
dytu, wracają one do systemu bankowego i tworzą de
pozyty. Praktycznie wszystkie depozyty są tworzone w
ten sposób. Zamiast używania przez banki depozytów do
tworzenia pożyczek, jak powszechnie się sądzi, pożyczki
tworzą depozyty.
Faktyczne tworzenie kredytu bankowego jest prawie
darmową operacją, jako że składa się jedynie z zapisów
w księgach bankowych lub komputerach. Kredyt ten
wchodzi w życie przez zapisy w książeczkach czeko
wych lub na kartach kredytowych. Bankowość jest głów
nie księgowością. Finanse są głównie rachunkowością,
a pieniądze liczbami.
Chociaż kredyt bankowy powinien być udzielany pod
zabezpieczenie pożyczkobiorcy, jest on w rzeczywistości
udzielany pod zabezpieczenie zdolności produkcyjnej
i realny czy „społeczny" kredyt tworzony przez społe
czeństwo jako całość.
Banki jednak traktują ten kredyt społeczeństwa, jakby
były jego jedynymi właścicielami i znajdują się w ten spo
sób w wyjątkowej pozycji umożliwiającej pożyczanie cze
goś, co do nich nie należy, a na dodatek otrzymują za to
dobrą zapłatę.
Jako że banki posiadają wyłączny przywilej tw o 
rzenia i em itowania pieniędzy w taki sposób, usta
nawiają one m onopol kredytu, który funkcjonuje jak
pieniądze i który utrzym uje całe społeczeństwo, do
którego ten kredyt prawnie należy, w podporządko
waniu poprzez dług. Ten m o n o p o l k red ytu czy tw o 
rzenia pieniędzy je st największą władzą nadaną kie
dykolw iek jakiejś instytucji w h istorii świata.
1 Angielska nazwa Kredytu Społecznego brzmi SocialCredit - do
słownie Kredyt Socjalny. Stąd pochodzi mylne nawiązanie do socja
lizmu. (przyp. Tłum .)
„M ichael” , m arzec-kwiecień 2012, s. 14-16. □
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■ Jacek Borzęcki

„ D O K O N U J E S IĘ J A K B Y D R U G A Z B R O D N IA ”
W trakcie krakowskiej (24 lutego 2012 r.) konferencji
na temat martyrologii duchowieństwa wołyńskiego w la
tach II Wojny Światowej, uczestnicy poparli długimi okla
skami propozycję kustosza pamięci narodowej, Adama
Macedońskiego, aby zaapelować do społeczeństwa pol
skiego, a w szczególności „do duchowieństwa, twórców
kultury, uczonych, historyków, dziennikarzy, polityków
i działaczy społecznych - o godne upamiętnienie ofiar
zbrodni dokonanej przez O UN-UPA na dziesiątkach ty
sięcy pracowitych polskich rolników z małymi dziećmi
i starcami". Apelowano też do hierarchów Kościoła, aby
w wynoszeniu na ołtarze nie czyniono różnic pomiędzy
męczennikami za wiarę katolicką i nie zapominano o ka
płanach wołyńskich, zamordowanych podczas odpra
wiania nabożeństw.
Ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej,
po odprawieniu w kościele p.w. Najświętszego Serca Je
zusowego mszy świętej w intencji pomordowanych ka
płanów i ich wiernych na Wołyniu, otworzył w Bibliotece
Jagiellońskiej przy ulicy Oleandry w Krakowie wystawę
niedokończone msze wołyńskie", a następnie konferen
cję w sali konferencyjnej Biblioteki.
Wielkie plansze, rozstawione w hallu biblioteki,
przedstawiają 25 osób duchownych (w tym dwie siostry
zakonne) zamordowanych przez ukraińskich nacjo
nalistów, przy czym kilku księży zabito podczas nabo
żeństw w kościele. Wystawa czynna będzie przez dwa
tygodnie.
W ramach konferencji wygłoszono wiele ciekawych
prelekcji. Ks. prof. Dr hab. Józef Marecki (z krakowskie
go IPN) przedstawił długą listę duchownych mę
czenników w historii Kościoła, zamordowanych w trakcie
odprawiania nabożeństw. Wszyscy oni zostali następnie
uznani przez władze Kościoła Katolickiego za świętych.
Znana badaczka „rzezi wołyńskiej”, Ewa Siemaszko, tym
razem przedstawiła różne kategorie zbrodniczych dzia
łań OUN-UPA, szczególnie godzących w normy moralne
religii katolickiej. Według aktualnego stanu badań, usta
lonych zostało z nazwiska około 133 tysiące osób za
mordowanych przez ukraińskich nacjonalistów na terenie
Wołynia oraz województw lwowskiego, tarnopolskiego
i stanisławowskiego. Prokurator Łukasz Gramza z kra
kowskiego IPN nie pozostawił wątpliwości co do tego, że
zbrodnie OUN-UPA na ludności polskiej Wołynia wy
czerpują prawną definicję ludobójstwa. Dr Leon Popek
z lubelskiego IPN przedstawił straty duchowieństwa
rzymsko-katolickiego na Wołyniu w okresie II Wojny
Światowej. Dr hab. Andrzej A. Zięba z Uniwersytetu Ja
giellońskiego zrelacjonował fakty i okoliczności uka
zujące dwuznaczny stosunek metropolity lwowskiego ob
rządku greko-katolickiego, arcybiskupa Andrzeja Szep
tyckiego, do masowych mordów OUN-UPA na ludności
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polskiej. Ks. Ludwik Kieras mówił o świadectwie życia
i męczeństwa Sługi Bożego, o. Ludwika Wrodarczyka,
który nie tylko niósł posługę kapłańską ale i bezintere
sownie leczył wszystkich okolicznych mieszkańców bez
względu na narodowość i wyznanie. Nie bał się także
śpieszyć z pomocą Żydom, za co Instytut Yad Vashem
nadał mu pośmiertnie tytuł sprawiedliwy wśród narodów
świata". Został w szczególnie bestialski sposób zamordo
wany przez oprawców z OUN-UPA.
W podsumowaniach konferencji, szczególnie dramatycz
nie wypowiedział się dr Leon Popek, który wyraził żal, że
polskie instytucje zobowiązane do opracowywania tych tema
tów - są spóźnione, a tak wielu naocznych świadków tam
tych wydarzeń odchodzi i zabiera do grobu swoje drama
tyczne przeżycia. Apelował też o bardziej intensywne działa
nia w celu upamiętnienia możliwie najwięcej mogił. Tylko na
Wołyniu znajduje się około dwa tysiące miejsc, gdzie w nie
oznaczonych zbiorowych mogiłach leżą szczątki zamordo
wanych Polaków - ofiar czystki etnicznej.
Modlimy się za te ofiary, ale te ofiary zostały osa
motnione, zostały pozostawione sobie samym. Zarówno
kiedyś, jak i teraz. Rząd londyński nie zrobił nic, aby ra
tować polską ludność wiejską przed zagładą. Słał jedynie
instrukcje, że nie wolno w żaden sposób szukać wspar
cia u Niemców, nie kupować u nich broni - aby nie po
wstał nawet cień podejrzeń o współpracę z nimi. A tym
czasem do końca 43-roku po polskich wioskach na Wo
łyniu pozostały jedynie zgliszcza. Późniejsze wyprowa
dzenie uzbrojonych członków samoobrony na zgrupo
wania w ramach akcji „Burza”, tylko dopełniło tragedię
tych polskich wiosek na kresach Drugiej Rzeczypospoli
tej, które jeszcze się broniły. Pozbawione samoobrony,
stały się łatwym łupem OUN-UPA i zostały wyrżnięte
przez banderowców.
A - jak słusznie mówi ks. Isakowicz-Zaleski - dokonuje
się jakby druga zbrodnia, że tych tysięcy zabitych, którzy
leżą w nieoznaczonych mogiłach, w lasach, na łąkach, nie
można ekshumować i po katolicku pochować. Na Wołyniu
było 2 tysiące miejscowości, gdzie Polacy żyli i zginęli a tylko 130 miejsc zostało dotychczas upamiętnionych ja
kimś znakiem: krzyż, kamień, a czasem po prostu ktoś po
jechał, uciął gałąź i postawił krzyż z patyka. Dlaczego ci nasi
rodacy do tej pory nie mają krzyża na mogile?
Mnie to męczy, że nie udało się wykorzystać 20 lat wol
nej Ukrainy i ponad 20 lat wolnej Polski, żeby coś zrobić
w tym kierunku. Mnie to również męczy, że dla Kościoła są
męczennicy za wiarę lepsi i gorsi; że są wynoszeni na ołta
rze ci, którzy zginęli z rąk Niemców i Sowietów, a tymcza
sem ojcowie Oblaci mówią mi, że od 30 lat starają się aby
ruszył proces beatyfikacyjny ojca Ludwika Wrodarczyka i nie mogą się przebić! Żeby chociaż ktoś w Episkopacie
Polski zainteresował się i powiedział, że najwyższy już
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czas aby powołać taką komisję, która zajęłaby się tymi mę
czennikami. Przecież 15 zamordowanych księży nie ma
krzyży na mogiłach. I to tylko na Wołyniu.
Za mało robimy w tym kierunku. Można zrobić więcej.
Można odnaleźć przynajmniej niektóre mogiły. Od dwóch lat
namawiam Karmelitów, żeby postawili krzyż w Wiśniowcu
Nowym, gdzie w krzakach na cmentarzu leży w nieozna
czonej zbiorowej mogile 200 osób razem z dwoma zakon
nikami. Potrzebne jest wsparcie ze strony społeczeństwa,
państwa i Kościoła. Ale myślę, że i sami też możemy jesz
cze więcej zrobić - powiedział dr Leon Popek.
Na zakończenie ks. bp Marcjan Trofimiak podkreślił, że
nie wolno nam zapomnieć o zamordowanych kapłanach

i dziesiątkach tysięcy wiernych, ale jako chrześcijanie, po
winniśmy zarazem przebaczać i dążyć do pojednania.
Konferencję wołyńską w Krakowie zorganizowała „Stani
ca Kresowa”, zawiązana wokół unikalnego Archiwum Tar
nopolskiego, przekazanego Bibliotece Jagiellońskiej przez
kresowianina - Czesława Blicharskiego. Patronatem me
dialnym objęły konferencję: Kresy.pl, „Krakowskie Pismo
Kresowe”, „Wołanie z Wołynia” i „Historia TVP”.
„Wołanie z Wołynia” n r 2 (105) marzec - kwiecień 2012

□

■ Irena Kulesza

G Ó R A L N A U K R A IN IE
Ks. Witold Józef Kowalów. Tego barczystego, wyso
kiego kapłana o pogodnym usposobieniu poznałam we
wrześniu 1995 r., będąc w delegacji na Wołyniu.
Z polskimi dyplomatami śp. Konsulem Generalnym To
maszem Markiem Leoniukiem i Konsulem Zbigniewem
Misiakiem pojechałam do Równego i Ostroga, gdzie wła
śnie duszpasterzuje od lat ks. Witold. 20 lat temu, w dniu
16 maja 1992 r. z rąk Księdza Kardynała Franciszka Ma
charskiego przyjął święcenia kapłańskie. Cały czas, od
początku czerwca 1992 r., duszpasterzuje na Ukrainie.
A dlaczego góral? Bo pochodzi z Zakopanego [właści
wie: z Białego Dunajca - przyp. WzW].
Nie chcąc być „po prostu kapłanem ", ks. Witold Józef
Kowalów założył pismo „Wołanie z Wołynia", które od
zwierciedla życie religijne i społeczne w Diecezji Łuckiej.
Poza tym, ks. Witold założył bibliotekę «Wołania z Wołynia»", w której dzięki Darczyńcom wydaje książki o boha
terskich kapłanach Wołynia, ale nie tylko. Za działalność
na rzecz promowania w mediach wartości chrześcijań
skich i książki katolickiej otrzymał właśnie Nagrodę Ma
łego Feniksa, przyznawaną dziennikarzom przez Stowa
rzyszenie Wydawców Katolickich.
W 2005 r. Ksiądz Witold Józef Kowalów został od
znaczony medalem „Pro Memoria" Urzędu ds. Komba
tantów i Osób Represjonowanych. W 2007 r. nagrodzony
złotym medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", w
2008 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski „Polonia Restituta".
Jak napisałam na wstępie, ks. Witold Józef Kowalów
przebywa na Ukrainie od dwudziestu lat. Ponieważ ka
płani z Polski nie mogą przebywać na Ukrainie przez
„czas nieokreślony", miał dwa wyjścia - albo wracać do
Polski, albo... zostać obywatelem Ukrainy. Wybrał drugie
rozwiązanie, bo czuje się w obowiązku kontynuowania
dzieła, które rozpoczął. Niestety, otrzymanie obywatel
stwa ukraińskiego wiąże się z koniecznością zrzeczenia
się obywatelstwa polskiego. Oczywiście, obywatele
Ukrainy muszą uzyskać wizę, uprawniającą do wjazdu
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do Polski. W przypadku osoby, która się w Polsce uro
dziła, kształciła, została kapłanem jest może absurdalne,
ale niestety, jest faktem. Księdza Witolda dotyczą te sa
me procedury, które obowiązują osoby, jadące do Polski
na wycieczkę, do pracy czy do rodziny. W ubiegłym roku
ks. Witold miał problem z uzyskaniem wizy wielokrotnej
do Polski... Ma tu Rodziców, rodzinę i przyjaciół.
Oczywiście, ks. Witold jest przede wszystkim dusz
pasterzem, więc pracuje wśród katolików Wołynia, który
tak mocno został doświadczony w czasie ostatniej wojny.
Swoją
pracę
traktuje
jako
misję,
troskę
0 dziedzictwo, o wartości chrześcijańskie w zlaicyzowa
nym świecie. W 1995 r. dostałam od ks. Witolda dwie fi
gurki - Matki Bożej i św. Franciszka. Do tej pory je mam.
Chociaż mieszkam teraz
różnych krajach, jesteśmy
w stałym kontakcie, a na stronie w w w .Duszki.pl od ja
kiegoś czasu publikujemy ,,Wołanie z Wołynia”.
Z okazji 20-lecia kapłaństwa życzymy ks. Witoldowi Jó
zefowi Kowalowowi wiele Łask Bożych i stałej jedności z
Panem i Mistrzem. Gratulując nagrody Stowarzyszenia
Wydawców Katolickich, życzymy natchnienia, wytrwało
ści i światła Ducha Świętego na drogach ewangelizacji.
Szczęść Boże!
P.S. Do życzeń dołączają się parafianie z Ostroga
1członkowie redakcji ,,Wołanie z Wołynia”
„Wołanie z Wołynia” n r 2 (105) maj - czerwiec 2012,, s. 45.

PRZEGLĄD
■ Konstanty Czawaga

J U B IL E U S Z A R C H ID IE C E Z J I L W O W S K IE J
1
lutego we lw ow skiej bazylice m etropolitalnej uroczyście rozpoczęto obchody 600-lecia przeniesienia sto 
licy arcybiskupów obrządku łacińskiego z Halicza do Lwowa.

Abp M ieczysław Mokrzycki i abp w iększy Światosław
zw ierzchnik U KG C (w centrum )

Szewczuk,

W liście pasterskim z okazji tego Jubileuszu abp Mo
krzycki wezwał duchowieństwo i wiernych, aby przeży
wali ten rok w duchu dziękczynienia Bogu za wszelkie
otrzymane łaski: „Świadectwem rozwiniętego życia du
chowego są tak liczne i piękne kościoły zarówno w mie
ście jak i w całej archidiecezji”. Metropolita lwowski przy
pomniał, że od początku powstawały tu też liczne klasz
tory. „Miasto nasze nazywane było urbs monachorum
czyli miastem zakonników. Ich działalność sprawiła, że
Lwów
stał
się
ośrodkiem
życia
duchowego
i umysłowego promieniującym na setki kilometrów i zna
nym w Europie. Należeli oni do wielu rodzin zakonnych”.
Podkreślił, że „zgodnie współistnienie trzech katolickich
obrządków zyskało miastu miano urbs catholicissima to
znaczy miasto w najwyższym stopniu katolickie. Lwów
zaś stał się wzorem wspólnego życia równych wyznań
i obrządków” - zaznaczył abp Mieczysław Mokrzycki.
Podczas inauguracji Jubileuszu w katedrze lwowskiej
abp Mokrzycki powitał przybyłych na uroczystość bisku
pów z Ukrainy i Polski, duchowieństwo obrządku łaciń
skiego, UKGK, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i
Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, władze obwodu
lwowskiego i miasta Lwowa, organizacji polskich na
Ukrainie. Złożył też podziękowanie konsulowi general
nemu RP we Lwowie Jarosławowi Drozdowi za pomoc w
przygotowaniu uroczystości.
Eucharystii
przewodniczył
nuncjusz
apostolski
w Ukrainie abp Thomas Edward Gullickson, w Koncele
brze z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą
lwowskim i arcybiskupem większym kijowsko-halickim
Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraiń
skiego Kościoła greckokatolickiego (UKGK). W uroczy
stej Mszy św. brał udział także bp Mariusz Leszczyński
administrator diecezji zamojsko-lubaczowskiej, konty
nuatorki „archidiecezji w Lubaczowie” - czyli struktur ar
chidiecezji lwowskiej, działających do 1991 r. na terenie
Polski.
W swoim słowie do zgromadzonych w katedrze abp
Mokrzycki zwrócił uwagę, że „u progu Roku Jubileuszo
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wego powinniśmy stanąć w obliczu prawdy o własnym
życiu i ocenić odległość, jaka dzieli nasze czyny od idea
łu, jaki każdy u nas sobie wyznaczył podejmując wezwa
nie Pana, by służyć Mu niepodzielnym sercem. Kościół
nie może przekroczyć Roku Jubileuszowego nie przyna
glając swoich synów do oczyszczenia się przez pokutę
z błędów, niewierności, niekonsekwencji i zaniedbań.
Uznanie słabości dnia wczorajszego to akt lojalności
i odwagi, który pomoże nam umocnić naszą wiarę, po
budzić naszą czujność i gotowość do stawiania czoła
dzisiejszym pokusom i trudnościom - pouczał metropoli
ta lwowski. Wezwał do jubileuszowego rachunku sumie
nia, który „wymaga od nas odwagi wyznania naszego
grzechu, ale może o wiele bardziej potwierdzenia naszej
rezygnacji ze wszystkiego co obce jest naszemu powo
łaniu, co je pomniejsza albo skutecznie zaciemnia” powiedział abp Mokrzycki i dodał: „Trzeba nam to
wszystko jeszcze raz zostawić, aby odzyskać życie Bo
że, aby nauczyć się i dalej kochać pierwszą miłością”.
Powierzając archidiecezję lwowską Świętej Bożej
Rodzicielce Maryi abp Mokrzycki powiedział: „Dzisiaj w
imieniu całej archidiecezji, w Roku Jubileuszu 600-lecia
ustanowienia archidiecezji metropolii we Lwowie, pragnę
zawierzyć Tobie Maryjo nasz Kościół, doświadczony
licznymi cierpieniami, prześladowaniami i wrogością sys
temów totalitarnych. Nie chcę jednak powierzać tylko hi
storii, ona jest już spełniona. Jako pasterz archidiecezji
powierzam Twojej Matczynej trosce teraźniejszość
i przyszłość Kościoła lwowskiego, wszystkie stany
i wspólnoty, jakie współcześnie tworzą żywy Kościół po
łączony jednością z papieżem Benedyktem XVI, zbudo
wany na fundamencie Apostołów, którego głową jest
sam Jezus Chrystus, Twój Syn, o Maryjo!” Abp Mokrzyc
ki podkreślił, że czyni ten Akt przed cudownym obrazem
Matki Bożej Łaskawej, gdzie „historia jest naszą nauczy
cielką, gdzie wiara przetrwała przez pokolenia, gdzie na
dzieja zwyciężyła trwogę”.
W imieniu całej wspólnoty UKGC duchowieństwo
i wiernych archidiecezji lwowskiej powitał jego zwierzch
nik abp Szewczuk, który zaznaczył, że przeniesienie sto
licy arcybiskupów rzymskokatolickich z Halicza do Lwo
wa wzbogaciło duchowość tego miasta, gdzie z czasem
rządziło trzech metropolitów katolickich - obrządku ła
cińskiego, bizantyjskiego i ormiańskiego. Zauważył, że
600 lat historii nie były łatwe dla chrześcijan tej ziemi
i dla zamieszkałych tu wszystkich narodów. „Jednak hi
storia jest nauczycielką życia” - zaznaczył greckokatolic
ki hierarcha. Życzył wszystkim, ażeby „z tej historii nau
czyli się budować razem Królestwo Boże na ziemi, bu
dować jedność i razem dawać świadectwo o jedności
Kościoła Chrystusowego na Ukrainie.
Życzenia z okazji jubileuszu złożył w języku ukraiń
skim nuncjusz apostolski w Ukrainie abp Gullickson.
W Lwowskiej Kurii metropolitalnej powiedział dla „KG”,
że obchody 600-lecia przeniesienia stolicy arcybiskupstwa z Halicza do Lwowa będą trwać w ciągu całego ro
ku i uroczyście zakończą się w Niedzielę Świętej Rodzi-
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ny 30 grudnia br. Jubileusz będą przeżywać biskupi, ka
płani, siostry zakonne, stowarzyszenia i ruchy katolickie.
Zaplanowano uroczystości dla wszystkich stanów Ko
ścioła, różnych duszpasterstw, m.in. dla rodzin, dzieci,
młodzieży, chorych, rolników i więźniów. Punktem kulmi
nacyjnym Roku Jubileuszowego będą obchody Kongre
su Eucharystycznego (dokładniej o tym w wywiadzie
z ks. Dr Janem Szczychem)
W ramach obchodów 600-lecia przeniesienia stolicy
archidiecezji obrządku łacińskiego z Halicza do Lwowa
7 lutego odbył się Jubileusz biskupów Kościoła rzymsko
katolickiego na Ukrainie. Na uroczystą mszę św. w kate
drze lwowskiej przybyli też biskupi Ukraińskiego Kościoła
Greckokatolickiego z jego zwierzchnikiem arcybiskupem

większym Światosławem Szewczukiem na czele i ordy
nariuszem greckokatolickiej diecezji mukaczowskiej sui
juris (swego prawa) bp Milanem Śaśikiem. Stolicę Apo
stolską reprezentowali nuncjusz apostolski na Ukrainie
abp Thomas Edward Gullickson i mons. dr Krzysztof Ny
kiel z Kongregacji Doktryny Wiary. Współbraci w biskup
stwie i gości przywitał abp Mieczysław Mokrzycki, metro
polita lwowski, który przewodniczył Eucharystii. Homilię
wygłosił bp łucki Marcjan Trofimiak.
www.kuriergalicyjski.com * kurier galicyjski *
14-27 lutego 2012 nr 3 (151)

□

B E Z D O M N Y Z W IĄ Z E K P O L A K Ó W N A U K R A IN IE
Z Antonim Stefanowiczem p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie, rozmawiał Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów.
Otrzymałem oficjalną odpowiedż, iż z powodu zadłu
żenia, które na 18 sierpnia 2010 r. stanowiło 261552,83
hrywien (32700 USD), 02 listopada 2010 r. lokal siedziby
ZPU przy ulicy Gogolewskiej 23 w Kijowie został sprze
dany prywatnej firmie. W liście do władz dzielnicowych
zaznaczyłem, iż w sposób bezprawny organizacja mniej
szości polskiej na Ukrainie została wyrzucona na bruk.
Napisałem też jak władze polskie traktują u siebie mniej
szość ukraińską i jak hojnie ją finansują.
Jeszcze na początku lat 90-tych władze polskie sfi
nansowały z budżetu państwa, za sumę 650 tys. USD
kupno całego domu w Warszawie dla Związku Ukraiń
ców w Polsce (ZUP). O czymś takim Polacy na Ukrainie
nawet marzyć nie potrafią. Także przy opłacie czynszu
lokali organizacje mniejszości ukraińskiej nie płacą tyle
co firmy prywatne, jak to jest na Ukrainie.
W Polsce są także stałe dotacje rządowe na zacho
Antoni Stefanowicz
wanie tożsamości narodowej i kultury mniejszości. Np. w
2011 r. organizacje mniejszości ukraińskiej w Polsce
Jak doszło do tego, iż Polacy z ZPU zostali w y
otrzymały na swoją działalność, w tym i na utrzymanie
rzuceni na bruk ze swojego lokalu w Kijowie?
lokali, wydawnictwo gazet itd.: ZUP - ponad 1 mln 590
Po tym, jak prezes ZPU Stanisław Kostecki odszedł tys. złotych, Stowarzyszenie Łemków - 830 tys. zł.,
ze swojego stanowiska i zostałem wybrany przez Zarząd
Związek Ukraińców Podlasia - 337 tys. zł.
11 grudnia 2011 roku pełniącym obowiązki prezesa ZPU,
posypały się na mnie różne problemy, związane z funk
Jakie było finansowanie Związku Polaków na
cjonowaniem ogólnoukraińskiej organizacji mniejszości
Ukrainie przez rząd w 2011 r.?
polskiej. To przede wszystkim sprawy lokalu dla ZPU
- Od rządu ukraińskiego w 2011 roku nie otrzymali
oraz sprawy organizacyjne.
śmy prawie nic. Tylko jakieś nieznaczne kwoty na impre
Przez byłego prezesa ZPU 21 maja 2007 r. została
zy kulturalne i mizerne finansowanie gazety „Dziennik Ki
podpisana umowa Na 154/3 o dzierżawie lokalu dla ZPU
jowski”. Kwestii finansowania Ukraińców w Polsce i Po
w Kijowie przy ul. Gogolewskiej 23. Lokal mieścił się w
laków na Ukrainie nie ma co porównywać. Warto byłoby
suterenie i miał 52 m2. Cenę wynajęcia lokalu uzgodnio
ją omówić na szczeblu państwowym obu krajów. Obec
no na 5690,56 hrywien (wówczas1138 USD), ale z doli
nie są tylko obiecanki finansowania bez żadnego pokry
czeniem opłat komunalnych i inflacji, pod koniec 2009 r.
cia. Gdyby nie finansowanie Stowarzyszenia „Wspólnota
czynsz wynosił już 8200 hrywien. ZPU od stycznia 2008
Polska”, to ZPU nie potrafiłby w ogóle funkcjonować. Ale,
r. nie był w stanie wywiązać się z płatności za lokal.
niestety, z powodu kryzysu finansowego w Polsce, ta
Nie otrzymaliśmy też pomocy w Stowarzyszeniu
pomoc jest co roku uszczuplana.
„Wspólnota Polska” w Warszawie. Nasze długi za dzier
żawę stale rosły. Muszę przyznać, że przez poprzednie
Jaką konkretnie pom oc finansow ą otrzym ał ZPU
go prezesa ta sprawa była zaniedbana: nie było we wła
w 2011 r. od władz ukraińskich?
ściwym momencie ostrej reakcii do władz miejskich w
- Ta kwota za 2011 rok wynosi zero.
sprawie siedziby ZPU. Dla wyjaśnienia sytuacji 18 stycz
nia i 28 lutego 2012 roku zwróciłem się z listem do bur
http://www .kuriergalicyjski.com /index.php/redakcjapoleca/538mistrza szewczenkowskiej dzielnicy miasta Kijowa bezdom ny-zwizek-polakw-na-ukrainie
[01.05. 2012]
□
Serhija Zimina.
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■ Mieczysław Jackiewicz

P E R E G R Y N A C J E S Z C Z Ą T K Ó W Ś W . K A Z IM IE R Z A
Kazimierz (1458-1484) królewicz, syn króla Kazi
mierza Jagiellończyka (1427-1492), od lat dziecię
cych był szczególnie pobożny, hojny dla ubogich,
o bogatym życiu wewnętrznym, ale w miarę ja k dora
stał, nękany był coraz bardziej chorobą płuc. Kazi
mierz zm arł w Grodnie 4 marca 1484 r.
Jego zwłoki przeniesiono z Grodna do Wilna i po
chowano w katedrze. Jak podają kroniki, po przedwcze
snym zgonie królewicza zaczęły się cudowne uzdrowie
nia u jego grobu, który znajdował się w kaplicy św. Trójcy
w kościele katedralnym.
Zwłoki, czczonego przez liczne rzesze świątobliwego
królewicza, nie zaznały spokoju, ponieważ wkrótce po
pogrzebie trumienkę ze zwłokami przeniesiono do kapli
cy Gasztołdowskiej w tejże katedrze.
Dzięki staraniom króla Zygmunta III i duchowieństwa
wileńskiego, opartym na stwierdzonych nadprzyrodzo
nych zjawiskach u grobu królewicza i świadectwom o je
go czystym życiu w roku 1604 papież Klemens VIII zali
czył królewicza Kazimierza do rzędu świętych i przysłał
bullę oraz chorągiew uwielbienia św. Kazimierza. 4 mar
ca 1604 roku odbyły się uroczystości kanonizacyjne św.
królewicza Kazimierza w katedrze wileńskiej. Biskup Be
nedykt Woyna poświęcił kamień węgielny pod pierwszy
kościół ku czci św. Kazimierza przy kolegium jezuitów na
rynku wileńskim. Po raz pierwszy wówczas odbył się po
chód ulicami miasta. Trasa wiodła od katedry do kościoła
św. Stefana, gdzie znajdowała się chorągiew ofiarowana
z okazji kanonizacji przez papieża Klemensa VIII. Uro
czystości tej w zastępstwie króla przewodniczył kanclerz
WKL Lew Sapieha (1557-1633).

Kościół św. Stefana w W ilnie. Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak podają kronikarze, miasto przybrało postać od
świętną. Domy na celniejszych ulicach przybrano w ro
śliny i kwiaty, z okien zwisały się flandryjskie makaty, tu
reckie i perskie kobierce. Na ulicach, którymi procesja
kroczyła, wzniesiono cztery bramy triumfalne, ozdobione
herbami, napisami oraz malowidłami o treści religijnej lub
alegorycznej. Wystrzałem armatnim oznajmiono począ
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tek procesji, w której wzięły udział: rycerstwo, bractwa
pobożne i dobroczynne, magistrat, cechy rzemieślnicze
z chorągwiami, wszystkie zakony duchowne i księża,
świeccy, uczniowie akademii jezuickiej z profesorami
oraz niezliczone tłumy ludu. Przez cały czas trwania pro
cesji grała muzyka, strzelano z dział i rusznic, a we
wszystkich kościołach wileńskich bito w dzwony.
Procesja trwała osiem godzin i przez cały ten czas
kanclerz wielki litewski Lew Sapieha przy pomocy dwóch
diakonów dźwigał olbrzymią chorągiew uwielbienia św.
Kazimierza.
Gdy procesja wyszła z kościoła św. Stefana, pisze
J. I. Kraszewski, i kroczyła ulicą Rudnicką, nagle na ja
snym lazurze nieba ukazał się punkt, który zwrócił na
siebie ogólną uwagę. Punkt ów zbliżał się i rósł, aż po
znano w nim bociana, który spuściwszy się przed samą
chorągwią uwielbienia św. Kazimierza nie spłoszony gę
stymi wystrzałami z dział i rusznic, na chwilę przysiadł na
jej wierzchołku, a potem z wolna leciał nad miastem.
Przed procesją, jakby wskazując drogę pochodowi.
Dziwne to zjawisko tłumaczono wtedy, że, jak bocian
wytępia gady i żmije, tak i w tym jego zjawieniu się w
uroczystej chwili upatrywać należy przepowiednię bli
skiego i niezawodnego wytępienia wszelkich herezji.
W roku 1604, przed kanonizacją, otwarto pierwszy
raz trumnę: ciało świętego znaleziono niezepsute, szaty
całe i włożona w czasie pogrzebu nabożna jego pieśń
„Omni die M a ria e .”.
Kaplicę ku czci św. Kazimierza w katedrze wileńskiej
na miejscu kaplicy Trójcy Świętej rozpoczął król Zygmunt
Waza w 1623 roku, a zakończył jego syn, Władysław IV
w 1636 roku. Jest to arcydzieło dojrzałego baroku. Auto
rami i wykonawcami projektu oraz kunsztownego wystro
ju byli włoscy architekci i rzeźbiarze: Matteo Castello,
Sebastiano Sallo i Constantino Tencalla. Podczas budo
wy kaplicy św. Kazimierza, trumienka z jego zwłokami
wywieziona była do zamku w Miednikach i tam umiesz
czona. Dopiero w 1636, po ukończeniu kaplicy trumienka
ze szczątkami świętego uroczyście przeniesiona została
do katedry i umieszczona w kaplicy św. Kazimierza.
Zdawało się, że przeniesienie zwłok świętego w asyście
duchowieństwa, króla Władysława IV, najwyższych do
stojników i tłumów wiernych do nowo wybudowanej ka
plicy będzie ostatnim etapem wędrówki jego szczątków.
Jednak Władysław IV nakazał otworzyć trumnę przed
złożeniem na ołtarzu i wyprosił dla swej małżonki Cecylii
Renaty jedną kość.
Zdawałoby się, że wreszcie szczątki świętego Kazi
mierza będą miały spokojne miejsce w tej pięknej kapli
cy, ale gdzie tam! Ledwo minęło 19 lat, gdy nawała mo
skiewska w 1655 roku szła na Wilno, by grabić miasto,
zabijać ludzi. Jeszcze zanim hordy moskiewskie weszły

137

PRZEGLĄD
do miasta, kapituła wraz ze skarbcem wywiozła trumien
kę z szczątkami świętego Kazimierza do miasteczka Ró
żana, do pałacu książąt Sapiehów. Miasteczko Różana
znajduje się obecnie na Białorusi, w obwodzie brzeskim,
40 kilometrów na południe od Słucka i 48 km na południe
od Wołkowyska. W XVII wieku pałac Sapiehów był znany
na Litwie i w Polsce, Sapiehowie przyjmowali tam króla
Władysława IV i innych dostojników. Trumienkę umiesz
czono w największej paradnej sali pałacowej, gdzie
przechowywano ją przez sześć lat, to jest do wypędzenia
Moskali z Wilna. Na pamiątkę Sapiehowie w sali tej
umieścili tablicę z napisem „Divo Casimiro sacrum”.
Po powrocie do Wilna w zaledwie siedem lat trumien
ka ze szczątkami świętego Kazimierza stała w kaplicy
w spokoju. Do krótkiego pobytu w Wilnie króla Jana III
Sobieskiego w kwietniu 1688 roku, gdy król Jan Sobieski
po raz pierwszy odwiedził Wilno. Król z królewiczem Ja
kubem oraz świtą wjechał do Wilna przez Bramę Rud
nicką. Niesiono nad królem „baldachim z złocistej mate
rii. Króla prowadzili do miasta członkowie magistratu,
urzędnicy, senatorowie. Miasto ofiarowało królowi,
oprócz przyjęcia, honorarium sto czerwonych złotych,
podane królowi na tacy srebrnej pozłacanej, a królewi
czowi Jakubowi członkowie magistratu podarowali pięć
dziesiąt czerwonych złotych”.
Król zamieszkał nie na zamku, bo nie odbudowano
go po zniszczeniach 1661 r., lecz w pałacu Paca na
Rybnym Końcu. „Chcąc potem lepiej się miastu przypa
trzeć — pisze kronikarz — król wyjeżdżał umyślnie za
Wileńską Bramę na górę Czartową (w XIX-XX w. zwaną
Bouffałową, obecnie Tauro kalnas — M. J.), skąd na całe
prawie Wilno był widok. Odwiedzał zakłady i klasztory.
Poprosił, by otwarto trumienkę i wziął dla siebie jedną
kostkę jako relikwię.
W 1691 roku z ofiar króla i innych osób zamówiono
u złotników w Augsburgu srebrną trumienkę, którą przy
wieziono do Wilna i szczątki świętego włożono do srebr
nej, kunsztownie wykonanej trumienki. Miasto Augsburg
w Niemczech od XVI do XIX wieku włącznie było jednym
z najważniejszych ośrodków sztuki złotniczej nie tylko w
Europie, ale nawet na świecie. Wyroby rzemiosła arty
stycznego z jego warsztatów zawsze stały na najwyż
szym światowym poziomie.
W wieku XVIII szczątków świętego królewicza nie ru
szano, spoczywały one w spokoju. Dopiero w 1838 roku,
gdy odnawiano kaplicę św. Kazimierza, nie wiadomo z
jakiego powodu znowu naruszono spokój zwłok święte
go. Na czas robót srebrną trumienkę przeniesiono do
zakrystii katedry i umieszczono w niszy przerobionej na
ołtarz. Świadek tego zdarzenia pisze, że „w dniu ozna
czonym na otwarcie trumny ozdobiono zakrystię wspa
niałymi gobelinami i tkaninami oraz dywanami i innymi
ozdobami ze skarbca katedralnego. Po uroczystym na
bożeństwie ks. Jan Markiewicz (?-1864), kanonik,
w obecności kapituły i biskupa Andrzeja Kłągiewicza
(1767-1841) nakazał ustawienie trumny niżej, na wznie
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sieniu wspaniale przybranym. Trumnę zamykano na dwa
klucze, z których jeden był zawsze w skarbcu królew
skim, drugi w skarbcu katedry wileńskiej. Ponieważ
w tym czasie nie było możliwości odnalezienia kluczy,
dobrano więc inny klucz do zamku jednego, a drugi za
mek za poruszeniem sam się otworzył. Po podniesieniu
wieka ukazała się skrzynka drewniana zawinięta w je
dwabną materię w paski białe i czerwone. Ta skrzynka
była też zamknięta na zamek, lecz otwarto ją bez trudu.
W tej skrzynce była druga zaszyta w białe płótno, które
rozpruto. Wieko drugiej skrzynki składało się z dwóch
części, jakby drzwiczek zamkniętych dwoma pieczęcia
mi: królewską i kapitulną, przytwierdzonymi w końcach
błękitną wstążką. Nie naruszając pieczęci ks. Jan Mar
kiewicz przeciął wstążkę. Otwarto wieko. Zwłoki były za
winięte w materię amarantowego koloru, a każda cząst
ka zwłok była owinięta papierem giętkim, delikatnym,
lecz trwałym, na którym był dokładny opis po łacinie. Na
czaszce pozostała jeszcze z prawej strony część przyschłej skóry z włosami krótszymi. Dłuższe włosy opadły i
leżały przy czaszce. Miały one kolor taki, jak w perukach
— szarawy, widać było jednak, że były jasne. W szczęce
były 22 zęby. Znajdował się w trumnie protokół wyjęcia
części zwłok dla królowej Cecylii Renaty. Innych protoko
łów o wyjęciu nie odnaleziono.

Dopiero 4 marca 1989 r. św. Kazimierz uroczyście powrócił do ka
tedry, do kaplicy jego imienia. Fot. Marian Paluszkiewicz

I
tym razem podzielono się cząstkami zwłok. Na po
lecenie biskupa Andrzeja Kłągiewicza ks. J. Markiewicz
zręcznie wyjął 2 zęby i kilka mniejszych kosteczek na re
likwie dla ludu. Po czym złożono zwłoki z powrotem,
trumnę zamknięto i odmówiono modlitwy”.
Od 1838 roku trumienkę z szczątkami św. Kazimierza
nie ruszano aż do czasów sowieckich. Po zamknięciu
katedry przez komunistów, wierni stracili dostęp do tru
mienki z relikwiami świętego. Oddano ją duchownym do
piero po śmierci Stalina i w październiku 1953 roku tru
mienkę przeniesiono do kościoła św. św. Piotra i Pawła,
gdzie relikwie świętego patrona Litwy przechowywano do
1989 roku, czyli 36 lat! Dopiero 4 marca 1989 r. św. Ka
zimierz uroczyście powrócił do katedry, do kaplicy jego
imienia.
http://kurierwilenski.lt [20.03.2012] □
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■ Robert Mickiewicz

P O L A C Y M Ó W IĄ „ N IE ” P O L IT Y C E L IT U A N IZ A C J I
Siedem tysięcy osób w yszło w sobotę na ulice Wilna, aby powiedzieć - „S top likw idacji ośw iaty m niejszo
ści narodow ych” .

Fot. Marian Paluszkiewicz

Wbrew obawom, że podczas akcji protestacyjnej zor
ganizowanej przez Komitety strajkowe szkół polskich na
Litwie może dojść do zamieszek nie odnotowano żad
nych poważnych incydentów.
„Boże oni idą i idą. Początek kolumny już chyba, że
na placu Kudirki, a tu jeszcze nie widać jej końca, roz
ciągnęła się chyba, że na kilka kilometrów” - takie ko
mentarze gapiów było słychać w sobotnie popołudnie
w centrum Wilna.
Wielotysięczny pochód w którym szli przedstawiciele
wszystkich rejonów i gmin zamieszkałych przez Pola
ków, przedstawiciele Kłajpedy, litewskich związków za
wodowych pracowników oświaty, w południe ruszył
główną ulicą Wilna, aleją Gedymina spod gmachu Sej
mu, aby dotrzeć na plac Kudirki pod siedzibę rządu Li
twy, gdzie odbył się wiec.
Akcja protestacyjną przeprowadzono w pierwszą
rocznicę przyjęcia ustawy o oświacie, która zdaniem Po
laków jest początkiem końca nauczania na Litwie w języ
kach mniejszości narodowych: po polsku, rosyjsku i białorusku.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Wbrew twierdzeniom litewskich kręgów nacjonali
stycznych akcja protestacyjna Polaków nie była wymie
rzona przeciwko Litwie. „To nie jest akcja przeciwko Li
twie, to protest przeciwko obecnej liberalno - konserwa-
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tywnej koalicji” — oświadczył na wiecu Waldemar Toma
szewski.
Największy niepokój wywołuje zapis ustawy zakłada
jący, że w ciągu dwóch lat ma być ujednolicony egzamin
z języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych
oraz w szkołach litewskich. W ciągu dwóch lat uczniowie
obecnych 10 klas szkół polskich muszą opanować pro
gram na przerobienie którego uczniowie szkół litewskich
mieli 10 lat. Stanowi to 800 godzin różnic programowych
z uczniami ze szkół litewskich.
Nowa ustawa zakłada, także, że od września w szko
łach mniejszości narodowych na Litwie, lekcje dotyczące
historii Litwy, geografii Litwy, a także poznania świata
w częściach dotyczących Litwy mają być wykładane
w języku litewskim. W litewskim języku w całości ma być
wykładamy przedmiot: podstawy wychowania patriotycz
nego. Dotychczas nawet za rządów sowieckich wszyst
kie przedmioty w polskich szkołach na Litwie z wyjątkiem
języka litewskiego oraz języków obcych były wykładane
po polsku. Zgodnie z nową ustawą mają także być za
mykane szkoły polskie w wiejskich miejscowościach zo
stawiając tam szkoły litewskie. Jak obliczono z obecnych
110 szkół polskich pozostanie zaledwie 60. Ma to
wszystko przyczynić się do szybkiej lituanizacji Wileńszczyzny zamieszkałej w większości przez Polaków.
Polacy na Litwie nie godzą się jednak na taki stan
rzeczy.
„Z dziada pradziada byliśmy Polakami i ja chcę, żeby
Polakami zostali również nasze dzieci, chcę aby mogli
zdobyć normalne wykształcenie w języku ojczystym - po
polsku. Nie pozwalają nam na to więc musimy walczyć”
- powiedziała „Kurierowi” Dorota Drobicz która przyje
chała na wiec z Ejszyszek w rejonie solecznickim.
„Dlaczego tu jestem? Mam dwóch synów ich przy
szłość w dużej mierze zależy od tego czy dzisiaj uda
nam się obronić swoje prawa. Jako ojciec nie mogę po
godzić się, że oni już od dziecka ustawowo stają się
obywatelami drugiej kategorii. Ustawa zakłada, że do
egzaminu maturalnego z litewskiego będą musieli przy
gotować się zaledwie w dwa lata w odróżnieniu od ich
rówieśników ze szkół litewskich, którzy mieli na to 10 lat.
Co więcej litewski nie jest ich językiem ojczystym.
Owszem jestem za tym, aby moje dzieci doskonale znali
język litewski, ale nie można do tego zmuszać w taki
sposób jaki robi ten rząd” - powiedział „Kurierowi” Zyg
munt Sienkiewicz ze wsi Awiżenie w rejonie wileńskim.
W przyjętej podczas wiecu rezolucji zażądano odwo
łania nieprzychylnych dla szkół mniejszości narodowych
zapisów w ustawie oświatowej. Rezolucja została prze
kazana do kancelarii rządu.
„Polacy mieszkający na Litwie pozbawieni są praw,
które przynależą się każdemu człowiekowi” - napisali
autorzy oświadczenia. Wyrażają też przekonanie, że „Li
twę i Polskę powinna łączyć przyjaźń i sojusz”, a „dobro
sąsiedzkie stosunki powinny być oparte o przywiązanie
do wspólnych wartości, poszanowanie tożsamości każ-
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dego z narodów, a także praw mniejszości litewskiej
w Polsce i polskiej na Litwie”.
Sporo emocji budził przyjazd do Wilna rodaków
z Polski skupionych w Stowarzyszeniu „Marsz Niepodle
głości”. Kojarzono ich z zamieszkami do jakich doszło
podczas pochodu 11 listopada minionego roku w War
szawie. Obawiano się, że mogą sprowokować podobne
ekscesy, również w Wilnie. „Odsieczą” z Polski Wilnian
straszyli również litewscy nacjonaliści. Jak się okazało
obawy były absolutnie bezpodstawne. „Przyjechaliśmy
do Wilna aby wesprzeć Polaków w walce o prawa, które
im się należą. Uważamy, że władze litewskie dyskrymi
nują Polaków. Historia wykazuje, że podobne akcję do
tej, w jakiej dzisiaj uczestniczymy, jak najbardziej mają
sens. Widzimy tu bardzo dużo ludzi i to jest ważne. Nie
trzeba było nas bać się, nie jesteśmy jak widać kibolami.
Ta akcja przebiega bardzo spokojnie, bo demonstracje w
Polsce mają bardziej żywiołowy przebieg” - powiedział
„Kurierowi” Łukasz Moczydłowski. W sobotę do Wilna
przybyło ponad 50 rodaków z Warszawy.

Wbrew obawom pewien eksces już na początku
przemarszu spowodowali nie polscy narodowcy czy lite
wscy nacjonaliści, a hrabia Aleksander Pruszyński.
Obywatel Kanady i Polski na stałe mieszkający na Biało
rusi przed rozpoczęciem przemarszu zaczął głośno pro
testować, gdy zastępca nadkomisarza policji okręgu wi
leńskiego zwrócił się do uczestników pochodu z prośbą
o przestrzeganie porządku publicznego. Potomkowi pol
skich arystokratów związanych również z Wilnem nie
spodobało się, że pułkownik policji przemawiał w języku
litewskim. „To brak szacunku do zgromadzonych, żą
dam, żeby pan mówił po polsku” - krzyczał Aleksander
Pruszyński, który w 1994 roku próbował kandydować na
urząd prezydenta Białorusi. Jednak oprócz hrabiego
z Białorusi przemówienie w języku litewskim funkcjona
riusza policji nikomu nie przeszkodziło, co stało się jesz
cze jednym świadectwem tego, że Polacy na Litwie nie
maja problemów z językiem państwowym.
http://kurierwilenski.lt/ [17.03.2012] □

■ Tomasz Snarski

T A M J E S T U N IA E U R O P E J S K A ,
G D Z IE S Ą P R Z E S T R Z E G A N E P R A W A C Z Ł O W IE K A
24 kwietnia Kom isja Petycji Parlamentu Europej
skiego, w rezultacie złożonej przeze mnie petycji,
zajmie się problemami Polaków mieszkających na Li
twie. Pragnę bliżej w yjaśnić Czytelnikom „K uriera
W ileńskiego” i w szystkim zainteresowanym powody
złożenia przeze mnie petycji oraz oczekiwania zwią
zane z działaniami Parlamentu Europejskiego w tej
sprawie.
Mimo iż jestem gdańszczaninem, to od zawsze je
stem związany z Wilnem i Litwą. Moja babcia urodziła
się w przedwojennym Wilnie, także moi pradziadowie
i prapradziadowie pochodzi z dawnych Kresów Wschod
nich Rzeczypospolitej. Słysząc informacje o pogarszają
cej się nieustannie sytuacji moich Rodaków na Litwie nie
mogłem pozostać obojętny. Zresztą nieraz byłem na Li
twie, obserwując jednocześnie niepokojące przykłady.
Spotkała mnie nieprzyjemna sytuacja, gdy litewska gaze
ta zmieniła moje nazwisko jako autora relacji z wernisażu
prac litewskich artystów w Gdańsku z Snarski na Snarskis. Zacząłem się bliżej zastanawiać nad tym, co mógł
bym zrobić, co powinienem w tej sytuacji zrobić. Widzia
łem, jak Polacy na Litwie zostali pozostawieni ze swoimi
problemami sami sobie. Dostrzegałem, że oficjalne rela
cje międzyrządowe nie przynoszą satysfakcjonujących
rezultatów. Światłem w ciemności stała się dla mnie
sprawa dr Małgorzaty Runiewicz-Wardyn i dra Łukasza
Wardyna. Wtedy, przy okazji pracy nad artykułem nau
kowym z zakresu praw człowieka, uświadomiłem sobie,
że przecież imię i nazwisko to element ludzkiej tożsamo
ści i godności. Prawa tak podstawowego i oczywistego,
że wręcz żenujące jest upominanie się o nie. Ono po
prostu jest należne każdemu bez względu na jego po
chodzenie, miejsce zamieszkania, wyznawane poglądy
czy wreszcie obowiązujące prawo. Wówczas doszedłem
do prostego, a jednocześnie najbardziej istotnego wnio
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sku: prawo do ludzkiej godności zawiera w sobie prawo
do tożsamości, do bycia Polakiem, także na Litwie.
Od tego momentu, jako młody prawnik, a w przeszło
ści laureat olimpiad wiedzy o Unii Europejskiej, podjąłem
decyzję, że wykorzystam do przedstawienia tej tezy Unię
Europejską, która przecież, przynajmniej w założeniach,
skupia państwa europejskie przestrzegające zasady de
mokracji i praw człowieka. Oczywiście, zasadniczo orga
nizacją zajmującą się tymi sprawami jest Rada Europy,
ale postanowiłem wykorzystać dostępny mi, jako obywa
telowi Unii Europejskiej instrument - prawo powszechnej
petycji do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dobrze
pamiętam, że w tzw. kryteriach kopenhaskich jako waru
nek przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wskazano
m. in. przestrzeganie rządów prawa i praw człowieka.
Pod koniec marca ubiegłego roku postanowiłem skie
rować petycję w sprawie praw Polaków na Litwie do Par
lamentu Europejskiego. Stwierdziłem, że moi Rodacy po
trzebują wsparcia, chociażby gestu solidarności. Wtedy
jeszcze polskie media w kraju milczały o złej sytuacji.
Postanowiłem skierować petycję o treści ogólnej, a zara
zem odwołującej się do praw człowieka, bez niezrozu
miałych szczegółów prawnych, lecz z wyraźnym prze
słaniem: prawa mniejszości polskiej na Litwie nie są
przestrzegane. W petycji wniosłem o podjęcie przez Par
lament Europejski wszelkich możliwych kroków praw
nych, dostępnych dla tej instytucji, mających na celu za
pewnienie Polakom na Litwie tzw. językowych praw
mniejszości, to jest prawa do pisowni imion i nazwisk w
języku ojczystym, prawa do nauki języka ojczystego i do
nauki w języku ojczystym, prawa do dwujęzycznych
nazw ulic i miejscowości, wreszcie prawa do oświaty.
Podkreśliłem moje szczególne zaniepokojenie kon
trowersyjną reformą oświaty, którą wprowadzono z cał
kowitym pominięciem stanowiska mniejszości narodo
wych. W rezultacie, wniosłem tylko i aż o przestrzeganie
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praw człowieka, o normalność, o szacunek dla wielokulturowości i dla europejskich standardów.
Jest wiedzą powszechną, że Parlament Europejski
wielokrotnie podejmował sprawy dotyczące naruszeń
praw człowieka. Pomyślałem, że może dzięki mojej pety
cji uda się uczynić problem dyskryminacji Polaków na Li
twie problemem europejskim, nie tylko polsko-litewskim.
Albo
jesteśmy
wspólnie
w
Unii
Europejskiej
i wszyscy przestrzegamy takich samych zasad, albo in
tegracja europejska przestaje mieć sens. Jakaż była mo
ja radość, gdy otrzymałem informację, iż moja petycja
została przyjęta do rozpoznania, co oznaczało, że
w ocenie Parlamentu Europejskiego poruszone w niej
kwestie pozostają w obszarze zainteresowania Unii Eu
ropejskiej. Mógłbym wówczas przysłowiowo spocząć na
laurach, o to przecież chodzi w petycji, by problem
wszedł pod obrady, został przedyskutowany. To już uda
ło się osiągnąć. Postanowiłem jednak, że to będzie do
piero początek.
Muszę przyznać, że dzięki wniesieniu petycji pozna
łem wspaniałych i oddanych polskości ludzi. Rozpoczą
łem ożywioną korespondencję i wymianę informacji z Eu
ropejską Fundacją Praw Człowieka, z młodymi Polakami
z Wilna, z „Kurierem Wileńskim”. Na początku było trud
no. Pierwszy o sprawie napisał portal Wilnoteka.lt. oraz
Gazeta Wydziału Prawa i Administracji UG. Potem dołą
czyły: „Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Kurier Wileński”,
„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, „Dziennik Bałtycki”, me
dia litewskie, media internetowe. Jednocześnie po kilku
miesiącach od złożenia przeze mnie petycji konflikt pol
sko-litewski osiągnął apogeum - polski premier odwiedził
Wilno i zapewnił wsparcie rządu dla walki o polską
oświatę.
Wówczas przypomniałem sobie, że w petycji pisałem
także nie tylko o indolencji rządu litewskiego, ale także
polskiego. Przecież polski rząd powinien troszczyć się
0 naszych Rodaków na Wschodzie nie tylko przy okazji
wyborów, lecz zawsze. No cóż, pomyślałem, lepsze to
niż nic. Muszę robić swoje. Zacząłem otrzymywać
1wysyłać coraz więcej listów, coraz więcej osób przyłą
czało się do petycji. Europejska Fundacja Praw Człowie
ka rozpoczęła akcję zbierania podpisów, sam zbierałem
podpisy podczas wiecu we wrześniu 2011 roku w Wilnie.
Poparcia dla sprawy udzieliły też Fundacja Wspierająca
Oświatę Polską za Granicą „Samostanowienie” oraz
Fundacja Wspierająca Oświatę Polską.
Sprawą próbowałem zainteresować rozmaite środo
wiska: naukowców, polityków, zwłaszcza eurodeputowanych, zwykłych ludzi. Wielokrotnie musiałem Polaków w
Polsce przekonywać, że Polakom na Litwie nie chodzi o
awanturnictwo, lecz o godność ludzką. Jakże wiele razy
musiałem tłumaczyć, że na Litwie w zasadzie nie ma Po
lonii, lecz są Polacy - autochtoni mieszkający tam od
pokoleń. Że Litwa to ich ojczyzna, a Polska - Macierz.
Chociażby z tego powodu warto było wnieść petycję wielu Polaków po prostu dowiedziało się, że za obecną
wschodnią granicą pozostali ich Rodacy, a my zwyczaj
nie o nich zapominamy, nie troszcząc się zbytnio o swoje
dziedzictwo. Wiem też, że inne osoby z Polski zaczęły
składać podobne do moich petycje.
Już niedługo europosłowie poświęcą kilka chwil
sprawom Polaków na Litwie. Uczynią to w budynku Par
lamentu Europejskiego. Zapewne wielu uzna, że litewska
oświata to wyłączna sprawa państwa litewskiego. Inni
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dodadzą, że o prawa człowieka powinna walczyć Rada
Europy, a nie Unia Europejska. Jeszcze inni przejdą wo
kół problemu całkowicie obojętne. Ja natomiast posta
ram się jak najszerzej przedstawić proste zdanie, że tam
jest Unia Europejska, gdzie są przestrzegane prawa
człowieka. Jeżeli jakieś państwo nie potrafi tego zrozu
mieć, to musi poważnie przemyśleć swoje członkostwo w
tej organizacji.
Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym,
by Parlament Europejski zastanowił się nad prawami
mniejszości na Litwie. Dyskryminacja Polaków na Litwie
przede wszystkim godzi w zasadę solidarności europej
skiej. Państwa członkowskie powinny odnosić się do sie
bie z życzliwością i chęcią współpracy. Całkowity brak
uwzględniania przez Litwę polskich oczekiwań jest po
prostu lekceważeniem sensu integracji europejskiej. Po
drugie, obecna sytuacja łamie zakaz dyskryminacji oraz
prawa obywateli Unii Europejskiej, zwłaszcza prawa Po
laków - obywateli litewskich i zarazem europejskich do
równego traktowania wobec prawa. Po trzecie, negowa
nie
prawa
do
używania
języka
mniejszości
w wielu obszarach życia publicznego niweczy moje pra
wo jako obywatela Unii Europejskiej do swobodnego
przepływu osób. Wiem przecież, że jeśli nic nie ulegnie
zmianie, to gdybym chciał się osiedlić na Litwie, to nie
będę mógł się nazywać Snarski, a moje dzieci będą mu
siały prędzej czy później ograniczać swoją polskość do
życia prywatnego. Tego przecież nie chcę i nie na tym
miał polegać swobodny przepływ osób w obszarze zjed
noczonej Europy.
I
w końcu, niezależenie od wszelkich przepisów, ła
manie praw mniejszości to naruszenie podstawowych
praw człowieka, a jako takie sprzeciwiające się podsta
wowym celom i wartościom
Unii Europejskiej.
A zatem naruszone zostają ogólne zasady prawa euro
pejskiego, przepisy traktatów i aktów z zakresu między
narodowej ochrony praw człowieka, które przecież Unia
Europejska w pełni uznaje. Czy rzeczywiście o taką
wspólnotę europejską nam chodziło? Czy tak ma wyglą
dać wielokulturowa Europa? Poza współpracą pozostaje
nam tylko konfrontacja. Może moja petycja uświadomi
choćby niektórym, że polityczne interesy, ideologie czy
historyczne zaszłości nie są ważniejsze od ludzkiej god
ności, a lekceważenie głosu mniejszości to nie demokra
cja, tylko jej wypaczenie.
Na koniec pragnę podkreślić: moja petycja nigdy nie
była skierowana przeciw komukolwiek. Chciałbym, żeby
ona była głosem upominającym się o prawa człowieka.
Żeby po prostu usłyszano o krzywdzie i niesprawiedliwo
ści. Może chociaż jedna osoba zastanowi się nad pro
blemami Polaków na Litwie. Wówczas będzie nam do
siebie bliżej. O to przecież chodzi we wspólnej Europie.
http://kurierwilenski.lt/[20.04.2012]
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PRZEGLĄD
■ Ewa Lenarczyk

P O N U R E P O N A R Y W IL E Ń S K IE
Na południow y w schód od Wilna, w odległości
9 kilom etrów od śródm ieścia, w śród zielonych
wzgórz znajduje się malownicza okolica zwana Ponarami. Poeci urzeczeni krajobrazem opisali go
w swoich dziełach. Adam M ickiewicz pisał:
„Giedymin, kiedy na Ponarskiej górze
Przy ognisku myśliwskim, na niedźwiedziej skórze
Leżał słuchając pieśni mądrego Lizdejki
A Wilii widokiem i szumem Wilejki
Ukołysany, marzył o wilku żelaznym
Zbudował miasto Wilno, które w lasach siedzi
Jak w ilk pośrodku żubrów, dzików i niedźwiedzi”.

Tu również hasał na majówkach inny wielki Polak Józef Piłsudski. Ziemie te w tamtych czasach należały
do majątku hrabiego Włodzimierza Łęckiego. Po parce
lacji jego dóbr, powstało tam osiedle o wdzięcznej, pol
skiej nazwie Jagiellonów Miasto-Ogród i posiadało swoją
stację kolejową. Również w okolicy Ponar w latach 1857
1862 powstał jedyny w tych rejonach tunel. Jego budowę
zarządził car Aleksander II po wizycie w Szwajcarii. Wte
dy przy katorżniczej pracy zginęło tysiące niedożywio
nych skazańców i okolicznych mieszkańców. Wiele lat
później w tej okolicy także Rosjanie zaczęli budować
stację paliw dla wojska. Powstało
w związku z tym 5 okrągłych dołów o średnicy 8 do 9
metrów, głębokich na 5 metrów, połączonych ze sobą
głębokimi rowami na rury. W jednym z dołów rozpoczęto
nawet betonowanie ścian. Prac nie zakończono, za to
hitlerowcy mieli gotowe miejsce na zbiorowe mogiły.
Od lipca 1941 do lipca 1944 roku wymordowano tam
ponad 100 tysięcy osób i do dnia dzisiejszego tak na
prawdę nikt za to nie odpowiedział. Postawiono pomnik,
napisano kilka książek i cisza o zbrodni, jaka pochłonęła
tysiące ludzkich istnień.
Ja właściwie po raz pierwszy dowiedziałam się o tym
miejscu kaźni w całkiem przyjemnych okolicznościach,
bo na bankiecie przy drinku i litewskiej zakąsce. Słucha
łam rozmowy dwóch panów z wielkim niedowierzaniem,
bo jakże to, nasi sprzymierzeńcy, współrodacy, bracia li
tewscy, a dopuścili się takich zbrodni. Dlaczego? Dla
czego nikt o tym głośno nie mówił i nadal mało kto wie?
Później dostałam książkę Heleny Pasierbskiej „Wileń
skie Ponary”. Jest to monografia o największym miejscu
kaźni na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej w okre
sie okupacji hitlerowskiej w latach 1941-1944. Została
opracowana na podstawie dokumentów archiwalnych, in
formacji rozproszonych w różnych ludzkich wspomnie
niach z myślą o tysiącach Polaków, w tym żołnierzach
Armii Krajowej, którzy ponieśli śmierć w Ponarach.
Mną książka dosłownie wstrząsnęła, bo autorka bar
dzo dokładnie opisuje wydarzenia z tamtych lat.
„Z W ilna prowadziła dziesięciokilometrowa droga śmierci,
z której nikt nie wracał. W Ponarach urządzono miejsce kaźni,
obóz śmierci ogrodzony czterometrową siatką, a strzegły go
specjalne jednostki p o licyjn o -w o jsko w e .
W pobliżu bramy była drewniana budka jako magazyn na
cement i łopaty. W ięźniowie polityczni byli przewożeni cięża
rówkami przykrytymi brezentem, a Żydów prowadzono na pie
szo.
10 lipca 1942 roku rozstrzelano w Ponarach 400 Cyganów,
którzy byli traktow ani na równi z Żydami, ja k i prawosławnych
sta ro w ie rc ó w .
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W iele osób najpierw męczono w kazamatach Łukiszek
i w piwnicach gestapo przy ulicy Ofiarnej. Często maltretowano
ich nawet nad dołem śmierci obiecując dla pozyskania nowych
zeznań ułaskawienie, ale nigdy nikt nie w yszedł stamtąd
z życiem ”.

To fragmenty książki, w której zebrane są fakty
i opisy z tamtych lat. Autorka często cytuje autentyczne
dokumenty podając ich archiwalne sygnatury.
Delegatura Rządu Polskiego RP Departament Infor
macji i Prasy Sekcja Wschodnia informowała dnia 28
marca 1944 roku Rząd w Londynie że: (AAN, sygn.
202/II-73, k.27, 30, 31).
„W ciągu marca oprócz oficjalnego terroru przeprowadzono
przy użyciu sił policyjnych litewskich i niemieckich, oprócz sta
łych aresztowań i łapanek, które trwały bez przerwy całymi ty
godniami - zanotować należy stałe ataki ukrytego terroru, wy
rażającego się przede wszystkim w napadach Litwinów,
zwłaszcza zaś żołnierzy litewskich, na P o la k ó w .”

Żołnierze litewscy rekrutowali się przeważnie
z paramilitarnej organizacji Związek Strzelców Litew
skich, założonej na Litwie w 1919 roku, o wybitnie nacjo
nalistycznym zacietrzewieniu w stosunku do Polaków
i
Żydów. W Wilnie nazywano ich „Strzelcami Ponarskimi”, bo zasłynęli z niebywałego okrucieństwa.
Szaulisi najpierw nosili litewskie mundury wojskowe
z pogonią na czapkach, a później otrzymali mundury SD
koloru zgniłozielonego. Do tego czapki z godłem nie
mieckim i trupią czaszką, a także rude koszule
i
czarne krawaty. Byli oni również specjalnie nagra
dzani za swoją pracę. Oprócz mieszkań na pierwszym
piętrze, deputatów żywieniowych, otrzymywali wódkę.
Wódka lała się wszędzie, a szczególne libacje odbywały
się po egzekucjach lub nawet w czasie ich trwania i zaw
sze przy suto zastawionych stołach. Oprócz zwykłych
egzekucji pijani oprawcy potrafili się zabawiać w sposób
jeszcze bardziej drastyczny niż człowiek może sobie wy
obrazić.
Pisał o tym Zygmunt Fedorowicz, delegat Rządu RP
na
Kraj,
we
wspomnieniach
znajdujących
się
w Ossolineum we Wrocławiu, sygn. 147/57/1. „Kiedyś
grupę harcerek kazano najpierw rozebrać jak wszystkich,
następnie puścili na nie psy, które rzuciły się krwiożer
czo, rozszarpując dziewczęta. Na koniec dobito te, które
jeszcze przejawiały oznaki życia”.
Jednym z takich koronnych świadków był dziennikarz
„Przeglądu Gospodarczego” Kazimierz Sakowicz. Opi
sywał on stylem telegraficznym wiele egzekucji, chował
do butelek i zakopywał koło domu.
W październiku 1943 roku wysiedlono mieszkańców
Ponar i rozpoczęło się zacieranie śladów. Komisja, jaka
była później powołana, zastała tragiczny rozgardiasz.
Ludzkie szczątki, czaszki, kończyny były porozrzucane
wszędzie. Z ziemi wystawały stopy, dłonie, albo strzępy
odzieży, a smród rozkładających się ciał dosłownie dusił.
Tylko tyle przytoczyłam z książki, bo nie chcę więcej
opisywać okropności, jakie usłyszałam i wyczytałam.
Obecnie w miejscu tajemnej kaźni znajduje się tylko po
mnik, a cisza lasów i mediów zatyka nam uszy, żeby
krzykiem nie domagać się sprawiedliwości. Rozgłosu
i pamięci nie tylko o naszych rodakach, bo kto z was
o tym wiedział?
4 maj 2012
http://kurierwilenski.lt □

■ Zbigniew Szczepanek

ZAM KI NA KRESACH
Zamieszczamy kolejne reprodukcje z album u Z a m k i na K resach w m alarstw ie i rysu n ku Z b ig n iew a
S zczep an ka (Pelplin 2008). A utorow i album u oraz Panu Tadeuszowi Serockiemu - W iceprezesowi W ydawnic
twa Diecezji Pelplińskiej „B ernardinum ” serdecznie dziękujem y za ich udostępnienie oraz wyrażenie zgody na
publikację, a także na wykorzystanie tow arzyszących im opisów. Redakcja
Chocim
Historia miasta i zamku Chocimia to typowa historia
miejsca leżącego na styku kilku państw, które wielokrot
nie przechodziło z rąk do rąk z wszelkimi związanymi
z tym konsekwencjami. Należało do Mołdawii, Rusi, Pol
ski i Turcji, bowiem wszystkie te państwa chciały, aby
owo ważne strategicznie miejsce było ich własnością.
Potężny, stojący nad brzegiem szerokiego tu Dniestru
zamek, odegrał w historii każdego z tych państw ważną
rolę. W dziejach Polski zaznaczył się głównie dwiema
ważnymi bitwami z wojskami tureckimi: w 1621 roku, gdy
obroną Chocimia kierował hetman Jan Karol Chodkie
wicz i w roku 1673, kiedy to wielkie zwycięstwo nad Tur
kami odniósł późniejszy król Polski Jan III Sobieski.
Dziś wspaniała chocimska warownia jest prawie cał
kowicie odbudowana i otoczona troskliwą opieką, zaś
swój dobry stan zawdzięcza w dużym stopniu faktowi, że
w bitwie w 1621 roku połowę sił Chodkiewicza stanowili
Kozacy pod dowództwem doświadczonego dowódcy Petra Sahajdacznego, którego pomnik stoi dziś przed zam
kiem, bowiem Sahajdaczny to w ukraińskiej historii po
stać nadzwyczaj czczona.
W XVIII wieku chocimski zamek był w rękach Turków,
którzy z pomocą francuskich inżynierów otoczyli go łań
cuchem nowoczesnych fortyfikacji. Tą potężną fortece
próbowali wielokrotnie zdobyć Rosjanie, ale udało się to
dopiero w wojnie w latach 1806-1812. Po odejściu Tur
ków zburzyli oni stojący przed zamkiem meczet i zbudo
wali stojącą do dziś cerkiew.
Obecnie chocimski zamek jest wielką turystyczna
atrakcją a wśród zwiedzających tłumów znaczną ich
część stanowią turyści z Polski, dla których Chocim jest
jednym z najważniejszych miejsc na dawnych Kresach.
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Żwaniec
Miasteczko o tej nazwie leży nad Dniestrem niedale
ko Chocimia i po przeciwnej stronie tej rzeki. Ma bogatą
i dramatyczną historię.
Już na początku XV wieku był tu kamienny zamek
w kształcie pięciokąta położony nad skalnym urwiskiem
opadającym ku rzece Żwańczyk.
W 1431 roku żwanieckie włości wraz z zamkiem król
Władysław Jagiełło nadał rycerzowi Swyczkowi z Leczyna, który sprzedał je staroście kamienieckiemu Teodorykowi Buczackiemu - Jazłowieckiemu.
Przy końcu XVI wieku zamek przeszedł w ręce Kali
nowskich. W pierwszej ćwierci XVII wieku starosta Ka
mieńca Podolskiego Walenty Kalinowski znacząco roz
budował i umocnił zamek, nadto otaczając go wałami
i fosą.
Podczas wielkiej bitwy pod Chocimiem w 1621 roku
miasto i zamek zostały częściowo zniszczone, ale kolej
ny właściciel, Stanisław Lanckoroński, który przejął za
mek w 1626 roku, w krótkim czasie go odbudował.
W historii miasta Żwaniec i jego zamku z pewnością
najważniejszym był rok 1653, kiedy to późną jesienią
w mieście i na jego obrzeżach rozłożyło się obozem
trzydziestosześciotysięczne wojsko króla Jana Kazimie
rza. Król wraz ze starszyzną zainstalował się w zamku.
Owa armia oblegana była przez przeważające siły kozacko-tatarskie. Podczas tej wyjątkowo mokrej i zimnej
jesieni stacjonujące praktycznie pod gołym niebem pol
skie i najemne wojsko było dziesiątkowane przez zimno,
głód i choroby, a dezercje były zjawiskiem nagminnym.
Sprawę rozwiązał król, który za okup w kwocie 100 000
czerwonych złotych spowodował odstąpienie od oblęże
nia Tatarów, a z Kozakami zawarł ugodę. Po tych wyda
rzeniach zamek był poważnie zniszczony, lecz wkrótce
znów odbudowany.
W 1672 roku załoga zamku przeszła do zamku
w Kamieńcu Podolskim, a żwaniecką fortecę przejęli bez
walki Turcy, którzy tu przebywali do 1699 roku. W latach
1673 i 1684 atakujące zamek polskie wojska spowodo
wały jego kolejne zniszczenia, między innymi na skutek
pożaru.
W XVIII wieku Lanckorońscy zaadoptowali starą wa
rownię na rezydencję mieszkalną.
W1768 roku zamek został zniszczony przez Tatarów,
a zaraz potem ucierpiał na skutek walk Rosjan z konfe
deratami barskimi.
W XIX wieku zamek był w posiadaniu kolejnych
trzech właścicieli i na początku XX wieku był jeszcze
w stosunkowo niezłym stanie, ale lokalna ludność roze
brała go niemal całkowicie na materiał budowlany.
Dziś z dawnego zamku pozostała tylko północna wie
ża i fragmenty bastionu wschodniego. Teren zamku
wzięła w dzierżawę pewna kobieta z miasteczka, która
po usunięciu składanych tam przez lata śmieci, udostęp
nia zamek za drobna opłatą zwiedzającym.
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Zbigniew Szczepanek, Żwaniec.
Baszta północna widziana
z poziomu rzeki.
Ołówek, gwasz na popielatym papierze.
70 x 100 cm
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Z bigniew Szczepanek, Żwaniec. P ró b a reko n stru kcji z a m k u z X V II w ieku. A k w a re la . 4 9 x 6 9 cm

Maria Wieloch i Pola Wojtowicz przy Pomniku
Zob. M. Wieloch, Relacja z uroczystości odsłonięcia w dniu 11.05.2012 w Szczecinie
pomnika „Pamięci M łodzieży Wileńskiej” zam ordowanej w Ponarach, s. 114.

Mistrzynie ludowe z Domu Kultury w Woronowie (Białoruś) Irena Kamińska i Teresa Orsik.
Fot. T. Markiewicz
Zob. T. Markiewicz, Święto pieśni i przyjaźni w Solecznikach na Wileńszczyźnie, s. 115.

