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OD REDAKCJI
Człowiek został powołany do życia mocą Słowa, aby włodarzył ziemią, tworząc kulturę duchową i materialną.
Stwórca powiedział: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (zob. Rdz 1, 28). Słowa te są istotną definicją kultury (zob. Jan
Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 85). W języku łacińskim uprawę nazywa się kulturą. Odnosi się ona do
sfery ducha (nauka, sztuka, moralność czynu i organizacja form współżycia) lub do dziedziny materii (obiekty materialne, umiejętności produkcyjne różnych społeczeństw).
Każdy naród żyje dziełami swej kultury materialnej i duchowej. Duchowość narodu stymuluje materialną kondycję
społeczeństwa. Na polską kulturę narodu złożyła się gnieźnieńska tradycja Maryjna, wyartykułowana w pieśni Bogurodzica – pierwszym hymnie narodowym o znamionach katechetycznych, oraz Stanisławowska tradycja krakowska
o walorach dziejowego posłannictwa narodu. Te dwie tradycje formułowały osobowość Polaków wszystkich pokoleń.
Kultura – mówił Jan Paweł II w UNESCO – jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. […] Kultura jest tym,
przez co człowiek jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej „jest” […]. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi,
którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury”. […] Jestem synem narodu,
który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. […] Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. […] Naprzód, w okresie zrastania się plemion
Polan, Wiślan i innych, to polskość piastowska była elementem jednoczącym: rzec by można, była to polskość „czysta”. Potem
przez pięć wieków była to polskość epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utworzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur,
wielu religii (Paryż, 2 VI 1960).

Była to polskość wieloetniczna. Polskość „czysta”, o świętym początku (Chrzest św. 966) wprowadziła Polskę do
wspólnoty krajów Europy. Po wiekach polskość piastowska była jednoczącą siłą dla polskości wielonarodowej. Zwiastunem tej okazał się już Bolesław Chrobry, gdy z ramienia cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego Ottona III pojawił się u bram Kijowa jako potencjalny władca krajów Europy. Położył w ten sposób fundamenty pod przyszły dom
Rzeczypospolitej – wielu ludów i narodów. Mijały wieki. Wśród blasków i cieni wyłonił się dom I Rzeczypospolitej. Polacy stanowili tu około połowy jej mieszkańców uformowanych jednolicie kulturowo i politycznie. To oni stanowili większość narodu politycznego, czyli szlachty. Polska kultura promieniowała na najdalsze obszary wspólnego państwa
i daleko poza jego granice w imię kulturowego dialogu. Polska z Litwą tworzyła Rzeczpospolitą Obojga Narodów,
o cywilizacji chrześcijańskiej, kultura zaś narodu ruskiego związała się z cywilizacją bizantyjską i wzbogaciła kulturę
sarmacką oraz stała się zaczynem dla powstania narodu ukraińskiego i białoruskiego. Mniejszości narodowe, jak Żydzi, Niemcy, Ormianie, Tatarzy, Karaimi, Węgrzy, Włosi, Holendrzy, tworzyły barwną mozaikę kulturową ze względu
na pochodzenie, tradycję, język i wiarę.
Polska kultura promieniowała na najdalsze terytoria wspólnego państwa, jak również poza jego granice. Oddziaływanie to przebiegało na zasadzie harmonijnej wymiany wartości kulturowych z innymi narodami i ludami Rzeczypospolitej. Piastowska kultura narodu o „czystej” polskości była drogą do jagiellońskiej kultury zróżnicowanej etnicznie,
na zasadzie „dominanty kulturotwórczej”. Mijały stulecia o tragicznych latach i zwycięskich chwilach. Rzeczpospolita
wielu narodów zaczęła się chylić ku upadkowi. Upadały absolutne wartości: prawda, dobro, piękno i świętość, które
tworzą główny zrąb kultury osoby ludzkiej, będącej ontologiczną podstawą kultury duchowej narodu. Filozoficzny ten
model kulturowy już wcześniej został podważony przez nominalizm, niwelujący filozofię systemów i unicestwiający relacyjną drogę do Boga. Pojawił się zatem antropocentryzm. Filozofia mentalistyczna zaś wyrugowała ideę prawdy z filozofii, zerwała związek myśli i rzeczy, będący sprawdzianem poprawności w myśleniu (prawda jest zgodnością myśli
z rzeczą). Pękły kulturowe więzi między stanami Monarchii. Święte zaś początki państwa – mimo nawału protestantyzmu – zachowały się w kulturze ludowej stanu chłopskiego i w jego religijności Maryjnej.
Po upadku I Rzeczypospolitej naród o kulturze piastowskiej wzbogaconej wielokulturowością jagiellońską stanął
do nierównej walki z potęgą zaborców i zwyciężył! Powstała II Rzeczpospolita, ale nie na długo. Najeźdźcy z Zachodu
i Wschodu unicestwili jej byt, ale kultura narodu została. Mocą jej duchowości i siłą oręża – naród zwyciężył. Po roku
1989 powstała III Rzeczpospolita. W jej ramach zaatakowano tym razem nie terytorium państwa, ale kulturę materialną i duchową Polaków. Zniszczono przemysł, by nie powstała klasa robotnicza; sprzedaje się ziemię, by wywłaszczyć
patriotyczny żywioł chłopski; stosuje się strategię supremacji: fałszu (zastępuje się teocentryzm – antropocentryzmem), zła (kreuje się wady dobra, a promuje się zalety zła), brzydoty (przesłania się piękno, a odsłania się ohydę)
i grzechu (Boskie staje się ludzkim). Są to zagrożenia stokroć gorsze niż te, przed którymi przestrzegał ks. Piotr Skarga.
Ocalenie Narodu Polskiego winno iść przez osobę ludzką o kulturowej supremacji: prawdy – w słowie, dobra –
w czynie, piękna – w uczuciu i świętości – w świadectwie życia. Kultura jednostki ludzkiej jest kulturą narodu.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
 Ojciec Święty Leon XIII

INSCRUTABILI DEI CONSILIO
ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO LEONA XIII
O POSTACIACH ZŁA W SPOŁECZEŃSTWIE
ORAZ MISJI KOŚCIOŁA I PAPIESTWA
Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i Biskupów świata katolickiego
pozostających w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską.
Dan w Rzymie u św. Piotra, dnia uroczystego Wielkanocy 21 kwietnia, roku 1878,
w pierwszym roku Naszego Pontyfikatu.

ZŁO I JEGO PRZYCZYNY
1. Nieprzeniknionym wyrokiem Bożym wyniesieni,
jakkolwiek niegodni, na wysoką godność Apostolską, poczuliśmy się ogarnięci od razu przemożnym pragnieniem
i jakby koniecznością zwrócenia się do Was w listach,
aby dać wyraz nie tylko naszego głębokiego uczucia miłości do Was, lecz także, by Was powołanych do podzielania Naszej troskliwości utwierdzić do prowadzenia wraz
z Nami zmagań naszych czasów dla Kościoła Bożego
i dla zbawienia dusz, na mocy powierzonego Nam w boski sposób obowiązku.
2. Od samego początku Naszego Pontyfikatu smutny
przedstawia się Nam obraz zła ogarniającego zewsząd
rodzaj ludzki, a mianowicie tak szeroko widoczne podważanie najwyższych prawd, na których jak na fundamentach opierają się zręby ludzkiego społeczeństwa, ta
zuchwałość umysłów nie znosząca jakiejkolwiek prawowitej władzy, ta wieczna przyczyna sporów, skąd pochodzą wewnętrzne starcia oraz straszne i okrutne wojny,
pogarda dla praw, które rządzą obyczajami i chronią
sprawiedliwość, niewyjaśniona żądza przemijających

4

rzeczy i zapominanie o wiecznych, aż do owego obłąkania, z powodu którego tylu nieszczęsnych nie waha się
tu i ówdzie podnosić na siebie ręce dla zadawania gwałtu, lekkomyślne kierowanie sprawami publicznymi, marnotrawstwo i oszustwo; zuchwałość tych, którzy wtedy,
gdy najbardziej upadają, starają się uchodzić za bojowników o wolność i prawa, a wreszcie owa śmiertelna jakaś zaraza, która szerzy się w wewnętrznych organach
ludzkiej społeczności, nie pozwalając mu trwać w spokoju, i zapowiada nowe przemiany i fatalne skutki.
3. Jesteśmy przekonani, że przyczyna tego zła tkwi
przede wszystkim w lekceważeniu i odrzucaniu tego
wzniosłego autorytetu Kościoła, który w Bożym imieniu
prowadzi ludzkość i jest ostoją i obrońcą prawowitej władzy. Ponieważ wrogowie porządku publicznego dobrze
wiedzą, że nic nie pozwala łatwiej podważać podstaw
społeczeństwa niż stałe i agresywne atakowanie Kościoła, starają się oni wzbudzać nienawiść haniebnymi
oszczerstwami, jakoby Kościół był przeciwnikiem prawdziwego cywilizowanego społeczeństwa, z dnia na dzień
osłabiają jego siłę i autorytet, obalają najwyższą władzę
Rzymskiego Najwyższego Pasterza, który jest na ziemi
strażnikiem i rzecznikiem zasad dobra i prawości. Stąd
wywodzą się prawa podważające boski status Kościoła
katolickiego, wprowadzone, co stwierdzamy z bólem,
w wielu regionach. Stąd pochodzi pogarda dla władzy biskupiej, stawianie przeszkód dla wykonywania posługi
kościelnej, rozwiązywanie zgromadzeń zakonnych, konfiskata dóbr, które dawały utrzymanie dla pracowników
Kościoła i dla biednych, usuwanie spod zbawiennej
zwierzchności Kościoła instytucji charytatywnych i dobroczynnych. Takie jest też źródło niepohamowanej
i przewrotnej wolności nauczania i szerokiego rozpowszechniania rzeczy przewrotnych naruszając jednocześnie i gwałcąc wszelkimi sposobami prawo Kościoła do
wychowywania i kształcenia młodzieży. Nie innemu celowi służy pozbawienie władzy cywilnej, którą Opatrzność boska oddała przed wiekami Najwyższemu Rzymskiemu Kapłanowi, by sprawował na wieczne zbawienie
ludów władzę nadaną mu z własnego wyboru i zamysłu
Chrystusa.
4. Przedstawiliśmy Wam, Czcigodni Bracia, tę
ogromną ilość bolesnych spraw, nie by pogłębiać Wasz
smutek, który ów tak fatalny stan rzeczy w Was budzi,
lecz spodziewając się, że pozwoli on Wam dostrzec, jak
ciężkie są problemy stojące przed Naszą posługą i gorliwością i na jak wielki wysiłek musimy się zdobyć, by
bronić i zachować w miarę swoich sił godność Kościoła
Chrystusowego i jego Stolicy Apostolskiej poniżaną tylu
oszczerstwami w nieprawości obecnych czasów.

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
ZASŁUGI KOŚCIOŁA W DZIELE CYWILIZACYJNYM
5. Jasno daje się zauważyć, Czcigodni Bracia, że
zasady ludzkiej cywilizacji są pozbawione solidnych podstaw bez oparcia na wiecznych zasadach prawdy i niezmiennych prawach sprawiedliwości i słuszności oraz
bez szczerej więzi miłości łączącej wolę ludzi, a także
nie kształtując z umiarkowaniem funkcjonowania urzędów. Czy może ktoś zaprzeczyć, że Kościół przez głoszenie Ewangelii narodom, nie doprowadził do światła
prawdy zbłąkane narody oddane niegodnym przesądom
i pobudził je do poznania boskiego stwórcy rzeczy i swej
wartości? On to usunąwszy upadek niewoli przywołał ludzi do pierwotnej najszlachetniejszej godności swej natury, on też we wszystkich częściach świata wyjaśnił znak
zbawienia, rozwinął nauki i sztuki lub otoczył swoją pieczą, zakładał i chronił najlepsze instytucje miłosierdzia,
by służyły pomocą przy wszelkich niedostatkach, przyczyniając się wszędzie do rozwoju rodzaju ludzkiego
w porządku prywatnym i publicznym, wszelkim wysiłkiem
chronił go przed nędzą i stwarzał warunki odpowiadające
ludzkiej godności i przeznaczeniu. Jeżeli ktoś zdrowo
myślący porówna wiek, w którym żyjemy tak bardzo
wrogi dla Religii i Kościoła Chrystusowego z owymi pomyślnymi czasami, w których Kościół był czczony przez
narody jak matka, to bez trudu zrozumie, że wiek nasz
pełen przewrotów i zniszczenia zmierza do swej zguby.
Natomiast te czasy miały najlepsze instytucje i tym bardziej rozkwitały w spokoju życia wspaniałością dzieł,
w których ludy okazywały większe posłuszeństwo wobec
praw i kierownictwa Kościoła. Skoro więc te liczne
wspomniane przez nas dobra dokonały się przy zbawiennej posłudze Kościoła, stając się prawdziwymi dziełami i ozdobą cywilizowanej ludzkości, to jakżeż Kościół
Chrystusa miałby się odsuwać i pogardzać tym, za co
przysługuje mu chwała wszystkich jako matki i nauczycielki, która ją wykarmiła?
6. Taki rodzaj cywilizacji, który zwalcza święte nauki
i prawa Kościoła trzeba uznać tylko za przejaw świeckiego kultu i pustą nazwę. Jasnym tego dowodem są te ludy, dla których nie zajaśniało światło ewangeliczne i w
których życiu mógł wprawdzie wystąpić jakiś przejaw
bardziej ludzkiej kultury, lecz nie rozwinęły się w nim
trwałe i prawdziwe jej dobra. Trudno uznać za doskonałość cywilizacji takie życie, w którym jakakolwiek prawowita władza jest zuchwale lekceważona ani też uznawać,
że wolność to niepohamowane propagowanie błędów,
swobodne zaspokajanie przewrotnych pożądań, bezkarność haniebnych czynów i przestępstw, prześladowanie
najlepszych obywateli jakiegokolwiek stanu. Takie błędne, fałszywe i przewrotne warunki nie mają z pewnością
siły, by doskonalić ludzką rodzinę i napełniać ją pomyślnością, gdyż "nędzarzami czyni ludy grzech" (Prz 14, 34)
i dlatego mając zdeprawowane umysły i serca spychają
one ludy swoim ciężarem do upadku wszelkiego rodzaju,
osłabiają jakikolwiek prawy porządek i tak szybko doprowadzają stan i spokój państwa do ostatecznego kryzysu.
ZASŁUGI PAPIEŻY
7. Czyż patrząc na dzieła Najwyższego Pasterza
Rzymskiego może być coś bardziej niegodziwego niż
szkalowanie tak ogromnych zasług tego Najwyższego
Kapłana dla dobra powszechnego społeczeństwa? Przecież Poprzednicy Nasi nigdy nie wahali się podejmować
dla dobra ludów wszelkiego rodzaju starć, ciężkich prac,
narażania się na trudności i z oczami wzniesionymi ku
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niebu nie chylili czoła przed groźbami nieprawych ani nie
dawali się odwieść od swego obowiązku obietnicami
i pochlebstwami. Właśnie Stolica Apostolska zebrała
i połączyła razem rozpadłe resztki społeczeństwa starożytnych, była ona tym przyjaznym światłem, którym rozbłysły czasy humanizmu chrześcijan, była ona kotwicą
zbawienia wśród najstraszliwszych burz, jakie miotały
ludzkością, była świętym węzłem zgody, który zapewniał
pojednanie zwaśnionych narodów i różniących się obyczajami, była ona wreszcie wspólnym ośrodkiem, do którego zwracano się po naukę wiary i religii oraz radę i pośrednictwo w sprawie pokoju i prowadzenia spraw. Czy
to mało? Chwałą Najwyższych Pasterzy jest to, że
z bezwzględną stałością stawali jak mur i przedmurze,
by społeczność ludzka nie popadła w dawne przesądy
i barbarzyństwo.
8. Oby nigdy ten zbawienny autorytet nie był lekceważony lub odrzucany! Wtedy cywilna władza nie utraciłaby
owego i wzniosłego splendoru, jaki nadawała mu religia,
która stan posłuszeństwa jednemu czyniła dla człowieka
rzeczą godną i szlachetną, nie rozgorzałoby tyle buntów
i wojen, które napełniły ziemie klęskami i rzeziami, nie
cierpiałyby pod ciężarem wszelkich trudności kwitnące
kiedyś królestwa, które spadły ze szczytów świetności.
Przykładem tego są ludy Wschodu, które zerwawszy najłagodniejsze więzy łączące ją ze Stolicą Apostolską, utraciły blask swej pierwotnej szlachetności, chwałę płynącą
z nauk i sztuk oraz godność swego panowania.
STOLICA APOSTOLSKA A WŁOCHY
9. Natomiast najwspanialszych dobrodziejstw, jakie
zostały wyświadczone przez Stolicę Apostolską w jakiejkolwiek części ziemi, jak o tym świadczą znakomite dokumenty wszystkich czasów, najwięcej doznała ziemia
włoska, która, im bliżej była położona do niej, tym obfitsze otrzymała też owoce. Włochy zawdzięczają z pewnością Najwyższym Rzymskim Pasterzom trwałą chwałę
i rozmach, które je wyróżniły wśród innych narodów. Autorytet papieży i ich ojcowskie wysiłki nieraz ocaliły je od
najazdu wrogów, służyły też pomocą i wsparciem, by
wiara katolicka w każdym czasie była zachowana bez
uszczerbku w sercach Włochów.
10. O takich zasługach Naszych Poprzedników, nie
wspominając o innych, świadczy najbardziej wiekowa
pamięć św. Leona Wielkiego, Aleksandra III, Innocentego III, św. Piusa V, Leona X i innych Najwyższych Pasterzy, dzięki bowiem ich działaniu lub pomocy Włochy wyszły obronną ręką z największego zagrożenia ze strony
barbarzyńców, zachowały dawną nieskażoną wiarę,
a wśród ciemności i upadku zacofanych epok oni podsycali światło nauki i wspaniałość sztuk oraz ich żywotność. Dowodem tego jest nasze drogie Miasto, Siedziba
Najwyższych Pasterzy, które najwięcej otrzymało z tych
owoców, by ta arka była nie tylko twierdzą wiary, lecz
także schronieniem dobrych sztuk i przybytkiem mądrości, ciesząc się podziwem i uznaniem całego świata. Gdy
wielkość tych dóbr została potwierdzona na wieczną
pamiątkę dokumentami historii, to nietrudno zauważyć,
że tylko wyrazem wrogiego nastawienia woli i niegodnego szkalowania są wypowiedzi w mowie i piśmie przeznaczone dla oszukania ludzi, jakoby Stolica Apostolska
stała na przeszkodzie rozwoju cywilizacji i pomyślności
Włoch.
Cdn.
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
 Ojciec Święty Jan Paweł II

IDEOLOGIE ZŁA

Skąd zatem wzięty się ideologie zła? Jakie są korzenie nazizmu i komunizmu? Jak doszło do upadku tych
systemów?
Wszystkie te pytania mają głębokie znaczenie filozoficzne i teologiczne. Trzeba zrekonstruować „filozofię zła”
w jej wymiarze europejskim i nie tylko europejskim. A rekonstrukcja ta wyprowadza nas poza ideologie. Zmusza
nas, by wejść w świat wiary. Trzeba dotknąć tajemnicy
Boga i stworzenia, a w szczególności tajemnicy człowieka. Są to tajemnice, którym starałem się dać wyraz
w pierwszych latach mego posługiwania na Stolicy św.
Piotra poprzez encykliki Redemptor hominis, Dives in
misericordia oraz Dominum et vivificantem. Cały ten tryptyk odpowiada w istocie trynitarnej tajemnicy Boga.
Wszystko, co zawiera się w encyklice Redemptor hominis, przyniosłem z sobą z Polski. Również refleksje zawarte w Dives in misericordia były owocem moich doświadczeń duszpasterskich zdobytych w Polsce, a w sposób szczególny w Krakowie. Przecież tam znajduje się
grób siostry Faustyny Kowalskiej, której Chrystus pozwolił
być szczególnie natchnioną wyrazicielką prawdy o Bożym miłosierdziu. Prawda ta ukształtowała w Faustynie
niezwykle bogate życie mistyczne. Była to osoba prosta,
niewykształcona, a mimo to ludzie czytający Dzienniczek
jej objawień zdumiewają się nad głębią mistycznego doświadczenia, które w nim się zawiera.
Mówię o tym dlatego, że objawienia siostry Faustyny,
skoncentrowane na tajemnicy Bożego miłosierdzia, odnoszą się do czasu przed II wojną światową. To jest właśnie ten czas, w którym powstawały i rozwijały się owe
ideologie zła, jakimi były nazizm i komunizm. Siostra
Faustyna stała się rzeczniczką przesłania, iż jedyną
prawdą zdolną zrównoważyć zło tych ideologii jest ta, że
Bóg jest Miłosierdziem – prawda o Chrystusie miłosier-
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nym. I dlatego, powołany na Stolicę Piotrową, czułem
szczególną potrzebę przekazania tych rodzimych doświadczeń, które z pewnością należą do skarbca Kościoła powszechnego. Encyklika o Duchu Świętym Dominum
et vivificantem ma już swój rzymski rodowód. Dojrzewała
nieco później. Zrodziła się z medytacji nad Ewangelią
św. Jana, nad tym, co Chrystus mówił podczas Ostatniej
Wieczerzy Właśnie w tych ostatnich godzinach ziemskiego życia Chrystusa otrzymaliśmy chyba najpełniejsze objawienie o Duchu Świętym. Wśród słów, które wypowiedział wówczas Jezus, znajduje się także stwierdzenie bardzo znamienne dla interesującej nas kwestii.
Mówi On, że Duch Święty „przekona świat o grzechu”
(J 16, 8). Starałem się wniknąć w te słowa i to doprowadziło mnie do pierwszych stron Księgi Rodzaju, do wydarzenia, które zostało nazwane „grzechem pierworodnym”. Św. Augustyn z niezwykłą wnikliwością scharakteryzował naturę tego grzechu w następującej formule:
amor sui usque ad contemptum Dei – „miłość siebie aż
do negacji Boga” (De civitate Dei, XIV, 28). Właśnie amor
sui – miłość własna – popchnęła pierwszych rodziców ku
pierwotnemu nieposłuszeństwu, które dało początek rozszerzaniu się grzechu w całych dziejach człowieka. Odpowiadają temu słowa z Księgi Rodzaju: „Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5), czyli będziecie sami
stanowić o tym, co jest dobrem, a co złem.
I ten właśnie pierworodny wymiar grzechu nie mógł
znaleźć współmiernej rekompensaty w innej postaci, jak
poprzez przeciwstawne amor Dei usque ad contemptum
sui – „miłość Boga aż do negacji siebie”. Tutaj właśnie
dotykamy tajemnicy odkupienia człowieka, a do tego poznania prowadzi nas Duch Święty. To On pozwala nam
tak głęboko wniknąć w mysterium Crucis, a równocześnie pochylić się nad otchłanią zła, którego sprawcą i zarazem ofiarą stał się człowiek na początku swoich dziejów. Do tego właśnie odnosi się wyrażenie: „przekonać
świat o grzechu”. A celem tego „przekonywania” nie jest
potępienie świata. Jeżeli Kościół w mocy Ducha Świętego nazywa zło po imieniu, to tylko w tym celu, ażeby
wskazywać możliwość jego przezwyciężenia. Amor Dei
usque ad contemptum sui ma takie właśnie wymiary. Są
to właściwe wymiary miłosierdzia. Bóg w Jezusie Chrystusie pochyla się nad człowiekiem, aby podać mu dłoń,
ażeby go dźwignąć za każdym razem, gdy upada, ażeby
go stale podnosić i wspomagać w podejmowaniu z mocą
nowej drogi. Człowiek nie potrafi powstać o własnych siłach. Potrzebuje pomocy Ducha Świętego. Jeżeli odrzuca tę pomoc, wówczas dopuszcza się grzechu, który
Chrystus nazwał „bluźnierstwem przeciwko Duchowi”,
oznajmiając równocześnie, że jest on nieodpuszczalny
(por. Mt 12, 31). Dlaczego nieodpuszczalny? Dlatego, że
wyklucza w samym człowieku pragnienie odpuszczenia.
Człowiek odpycha miłość i miłosierdzie Boga, gdyż sam
uważa się za Boga. Mniema, że sam sobie potrafi wystarczyć.
Wspomniałem krótko trzy encykliki, które wydały mi
się koniecznym komentarzem do całego magisterium II
Soboru Watykańskiego, a także do złożonych sytuacji
pojawiających się w tym momencie dziejowym, w którym
wypadło nam żyć.

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
W ciągu lat zrodziło się we mnie przeświadczenie, że
ideologie zła są głęboko zakorzenione w dziejach europejskiej myśli filozoficznej. W tym miejscu muszę dotknąć pewnych faktów, które związane są z dziejami Europy, a zwłaszcza jej kultury Kiedy ukazała się encyklika
o Duchu Świętym, pewne środowiska na Zachodzie bardzo negatywnie na nią zareagowały. Z czego wynikała ta
reakcja? Pochodziła ona z tych samych źródeł, z których
przed ponad dwustu laty zrodziło się tak zwane europejskie oświecenie – w szczególności oświecenie francuskie, nie wykluczając jednak angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego czy włoskiego. Od nich wszystkich różniło
się oświecenie w Polsce. Rosja zaś chyba nie przeżyła
wstrząsu oświeceniowego. Kryzys tradycji chrześcijańskiej przyszedł tam inną drogą i na początku XX wieku
wybuchł z tym większą gwałtownością w postaci radykalnie ateistycznej rewolucji marksistowskiej.
Aby lepiej naświetlić ten problem, trzeba wrócić jeszcze do okresu przed oświeceniem, a przede wszystkim
do tej rewolucji, jakiej w myśleniu filozoficznym dokonał
Kartezjusz. Cogito, ergo sum – „myślę, więc jestem”,
przyniosło odwrócenie porządku w dziedzinie filozofowania. W okresie przedkartezjańskim filozofia, a więc cogito
(myślę) czy raczej cognosco (poznaję), była przyporządkowana do esse (być), które było czymś pierwotnym. Dla
Kartezjusza natomiast esse stało się czymś wtórnym,
podczas gdy za pierwotne uważał cogito.
W ten sposób dokonała się nie tylko zmiana kierunku
filozofowania, ale również radykalne odejście od tego,
czym dawniej była filozofia, czym była w szczególności
filozofia św. Tomasza z Akwinu: filozofia esse. Wcześniej
wszystko było interpretowane przez pryzmat istnienia
(esse) i wszystko się przez ten pryzmat tłumaczyło. Bóg
jako samoistne Istnienie (Ens subsistens) stanowił nieodzowne oparcie dla każdego ens non subsistens, ens
participatum, czyli dla wszystkich bytów stworzonych,
a więc także dla człowieka. Cogito, ergo sum przyniosło
zerwanie z tamtą tradycją myśli. Pierwotne stało się teraz ens cogitans (istnienie myślące). Od Kartezjusza filozofia staje się nauką czystego myślenia: wszystko to, co
jest bytem (esse) – zarówno świat stworzony, jak
i Stwórca – pozostaje w polu cogito jako treść ludzkiej
świadomości. Filozofia zajmuje się bytami o tyle, o ile są
treścią świadomości, a nie o tyle, o ile istnieją poza nią.
W tym miejscu trzeba nieco czasu poświęcić tradycjom filozofii polskiej, a szczególnie temu, co stało się
w niej po dojściu do władzy partii komunistycznej. Z uniwersytetów usuwano wszelkie formy myślenia filozoficznego, które nie odpowiadały modelowi marksistowskiemu. Dokonywano tego w sposób prosty i radykalny:
usuwano ludzi, którzy reprezentowali ten sposób uprawiania filozofii. Bardzo znamienne, że wśród tych, których pozbawiono katedr, znajdowali się przede wszystkim reprezentanci filozofii realistycznej, włącznie
z przedstawicielami realistycznej fenomenologii, jak prof.
Roman Ingarden, oraz szkoły Iwowsko-warszawskiej, jak
prof. Izydora Dąmbska. Trudniej było z reprezentantami
tomizmu, ponieważ znajdowali się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na wydziałach teologicznych w Warszawie i w Krakowie oraz w seminariach duchownych.
I ich jednak w inny sposób dotknęła boleśnie ręka ustroju. Marksistowskie władze z nieufnością odnosiły się też
do cenionych myślicieli, którzy zachowali krytycyzm wobec materializmu dialektycznego. Spośród nich pamię-
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tam zwłaszcza Tadeusza Kotarbińskiego, Marię Ossowską i Tadeusza Czeżowskiego. Z uniwersyteckiego programu zajęć nie można było oczywiście usunąć logiki
czy metodologii nauk. Można było natomiast na różne
sposoby utrudniać i ograniczać wpływ „nieprawomyślnych” profesorów na formację studentów.
Otóż te wydarzenia, które miały miejsce w Polsce po
dojściu do władzy marksistów, przyniosły skutki podobne
do tych, jakie wyniknęły w związku z procesami, które już
wcześniej wystąpiły w Europie Zachodniej w okresie
pooświeceniowym. Mówiło się między innymi o „zmierzchu realizmu tomistycznego”, a równocześnie próbowano to rozumieć jako odwrót od chrześcijaństwa jako źródła filozofowania. W ostateczności kwestią, która była
podana w wątpliwość, była sama możliwość dotarcia do
Boga. W logice cogito, ergo sum Bóg mógł pozostać jedynie jako treść ludzkiej świadomości, natomiast nie
mógł pozostać jako Ten, który wyjaśnia do końca ludzkie
sum. Nie mógł więc pozostać jako Esse subsistens,
„samoistne Istnienie”, jako Stwórca, Ten, który obdarowuje istnieniem, i jako Ten, który obdarowuje sobą w tajemnicy wcielenia, odkupienia i łaski. „Bóg Objawienia”
przestał istnieć jako „Bóg filozofów". Pozostała tylko
„idea Boga”, jako temat do dowolnego kształtowania
przez ludzką myśl.
W ten sposób zawaliły się również podstawy „filozofii
zła”. Zło bowiem, w znaczeniu realistycznym, może zaistnieć tylko w relacji do dobra, a zwłaszcza w relacji do
Boga, najwyższego Dobra. O takim właśnie złu mówi
Księga Rodzaju. W tej perspektywie można zrozumieć
grzech pierworodny, a także każdy grzech osobisty
człowieka. To zło zostało odkupione przez Chrystusa na
krzyżu. Ściśle mówiąc, został odkupiony człowiek, który
za sprawą Chrystusa stał się uczestnikiem życia Bożego.
To wszystko, cały ten wielki dramat dziejów zbawienia,
zanikło w umysłowości oświeceniowej. Człowiek został
sam: sam jako twórca własnych dziejów i własnej cywilizacji; sam jako ten, który stanowi o tym, co jest dobre,
a co złe, jako ten, który powinien istnieć i działać etsi
Deus non daretur – nawet gdyby Boga nie było.
Skoro człowiek sam, bez Boga, może stanowić
o tym, co jest dobre, a co złe, może też zdecydować, że
pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona. Takie decyzje, na przykład, były podejmowane w Trzeciej Rzeszy
przez osoby, które po dojściu do władzy na drodze demokratycznej uciekały się do nich, aby realizować przewrotny program ideologii narodowego socjalizmu, inspirującej się przesłankami rasowymi. Podobne decyzje
podejmowała też partia komunistyczna w Związku Radzieckim i w krajach poddanych ideologii marksistowskiej. W tym kontekście dokonała się eksterminacja Żydów, a także innych grup, jak na przykład Romów, chłopów na Ukrainie, duchowieństwa prawosławnego i katolickiego w Rosji, na Białorusi i za Uralem. Podobnie dokonywały się prześladowania wszystkich osób niewygodnych dla ustroju: na przykład kombatantów września
1939 roku oraz żołnierzy Armii Krajowej w Polsce po
II wojnie światowej, a także przedstawicieli inteligencji,
którzy nie podzielali światopoglądu marksistowskiego
czy nazistowskiego. Chodziło tu zazwyczaj o eliminację
w wymiarze fizycznym, ale czasem także moralnym:
mniej lub bardziej drastycznie osoba była pozbawiana
przysługujących jej praw.
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W tym miejscu nie sposób nie dotknąć sprawy bardzo dzisiaj nabrzmiałej i bolesnej. Po upadku ustrojów
zbudowanych na „ideologiach zła” wspomniane formy
eksterminacji w tych krajach wprawdzie ustały, utrzymuje
się jednak nadal legalna eksterminacja poczętych istnień
ludzkich przed ich narodzeniem. Również i to jest eksterminacja zadecydowana przez demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana w imię cywilizacyjnego postępu społeczeństw i całej ludzkości. Nie brak innych
poważnych form naruszania prawa Bożego. Myślę na
przykład o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego,
aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji. Można, a nawet trzeba się zapytać, czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze „ideologia zła”, w pewnym
sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet
prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko
rodzinie.
Dlaczego się to wszystko dzieje? Jaki jest korzeń
tych ideologii pooświeceniowych? Odpowiedź jest jednoznaczna i prosta: dzieje się to po prostu dlatego, że odrzucono Boga jako Stwórcę, a przez to jako źródło sta-

nowienia o tym, co dobre, a co złe. Odrzucono to, co
najgłębiej stanowi o człowieczeństwie, czyli pojęcie „natury ludzkiej” jako „rzeczywistości”, zastępując ją „wytworem myślenia” dowolnie kształtowanym i dowolnie zmienianym według okoliczności. Sądzę, że gruntowne
przemyślenie tej sprawy mogłoby nas zaprowadzić poza
cezurę kartezjańską. Jeżeli sensownie chcemy mówić
o dobru i złu, musimy wrócić do św. Tomasza z Akwinu,
to jest do filozofii bytu. Można na przykład metodą fenomenologiczną analizować doświadczenia, takie jak doświadczenie moralności, religii czy też człowieczeństwa,
wzbogacając w znaczący sposób nasze poznanie. Nie
można jednak zapominać, że te wszystkie analizy poniekąd milcząco zakładają rzeczywistość bytu ludzkiego, to
znaczy bytu stworzonego, a także rzeczywistość Bytu
Absolutnego. Jeżeli nie wychodzimy od tego „realistycznego” założenia, poruszamy się w próżni.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci,
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005, s. 13-21.



 Ojciec Święty Benedykt XVI

MIŁOŚĆ JEST SILNIEJSZA OD NIENAWIŚCI I ZŁA
(PSALM 110)
KATECHEZA PODCZAS AUDIENCJI GENERALNEJ 16.11.2011
Drodzy bracia i siostry!
Dziś pragnę zakończyć moje katechezy poświęcone
modlitwie opartej na Psałterzu, rozważając jeden z najbardziej znanych «Psalmów królewskich» – Psalm, który
cytował sam Jezus i do którego szeroko nawiązywali autorzy Nowego Testamentu i interpretowali go w odniesieniu do Mesjasza, do Chrystusa. Jest to Psalm 110
według tradycji żydowskiej, 109 według tradycji greckołacińskiej; Psalm, którym często posługiwał się Kościół
starożytny i wierni we wszystkich epokach. Modlitwa ta
początkowo była być może związana z intronizacją króla
z rodu Dawida; jej wymowa nie ogranicza się jednak do
konkretnych okoliczności towarzyszących wydarzeniu historycznemu, ale ma szerszy zasięg – opiewa zwycięskiego Mesjasza, zasiadającego w chwale po prawicy
Ojca.
Psalm rozpoczyna uroczysta deklaracja:
«Wyrocznia Boga dla Pana mego: / 'Siądź po mojej
prawicy, / aż Twych wrogów położę / jako podnóżek pod
Twoje stopy» (w. 1).
Bóg sam intronizuje króla w chwale, sadzając go po
swojej prawicy, co oznaczało wielki zaszczyt i absolutny
przywilej. Król zyskuje w ten sposób udział w Bożym panowaniu jako pośrednik między Nim i ludem. To panowanie króla urzeczywistnia się także w zwycięstwie nad
przeciwnikami, którzy zostają umieszczeni u Jego stóp
przez samego Boga; zwycięstwo nad wrogami odnosi
Pan, ale król ma w tym swój udział i jego triumf staje się
świadectwem i znakiem Bożej mocy.
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Gloryfikacja króla, jaką stanowi początek tego Psalmu, została uznana w Nowym Testamencie za proroctwo
mesjańskie; dlatego ten werset należy do najczęściej
przytaczanych przez autorów nowotestamentowych, już
to w formie wyraźnego cytatu, już to jako aluzja. Sam
Jezus cytuje ten werset, gdy mówi o Mesjaszu, by wykazać, że Mesjasz jest większy od Dawida, jest Panem
Dawida (por. Mt 22, 41-45; Mk 12, 35-37; Łk 20, 41-44).
Piotr przytacza go w swojej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy, głosząc, że w zmartwychwstaniu Chrystusa urzeczywistnia się właśnie owa intronizacja króla i że odtąd
Chrystus zasiada po prawicy Ojca, ma udział w panowaniu Boga nad światem (por. Dz 2, 29-35). To Chrystus
jest bowiem intronizowanym Panem, Synem Człowieczym, zasiadającym po prawicy Boga, nadchodzącego
na obłokach niebieskich, jak Jezus sam o sobie mówi
podczas procesu przed Sanhedrynem (por. Mt 26, 6364; Mk 14, 61-62; por. także Łk 22, 66-69). On jest
prawdziwym królem, który poprzez zmartwychwstanie
wszedł do chwały po prawicy Ojca (por. Rz 8, 34; Ef 2, 5;
Kol 3, 1; Hbr 8, 1; 12, 2), wyniesiony wyżej niż aniołowie,
zasiada w niebie ponad wszelkimi mocami, mając
wszystkich nieprzyjaciół u swoich stóp, aż do momentu,
kiedy śmierć – ostatni wróg – zostanie przez Niego ostatecznie pokonana (por. 1 Kor 15, 24-26; Ef 1, 20-23; Hbr
1, 3-4.13; 2, 5-8; 10, 12-13; 1 P 3, 22). Staje się jasne,
że ten król, który jest po prawicy Boga i ma udział w Jego panowaniu, nie jest jednym z ludzi, którzy byli następcami Dawida, ale nowym Dawidem, Synem Bożym,
który zwyciężył śmierć i rzeczywiście ma udział w chwale
Bożej. Jest naszym królem, który daje nam także życie
wieczne.
Między królem wysławianym w omawianym przez
nas Psalmie i Bogiem istnieje zatem nierozerwalna więź;
obaj wspólnie sprawują jedyne rządy, tak iż Psalmista
może powiedzieć, że to sam Bóg «rozciąga» berło władcy, powierzając mu zadanie, jakim jest panowanie nad
nieprzyjaciółmi, jak mówi werset 2:
«Twoje potężne berło / niech Pan rozciągnie z Syjonu: / 'Panuj wśród swych nieprzyjaciół!'»
Sprawowanie władzy jest zadaniem, które król
otrzymuje bezpośrednio od Pana, musi być za to odpowiedzialny jako Jego posłuszny podwładny, stając się
w ten sposób wśród ludu znakiem potężnej i opatrznościowej obecności Boga. Panowanie nad nieprzyjaciółmi,
chwała i zwycięstwo są darami, które władca otrzymał
i które powodują, że jest on pośrednikiem w zwycięstwie
Boga nad złem. Panuje on nad nieprzyjaciółmi, przeobrażając ich, zwycięża ich swoją miłością.
Dlatego też w następnym wersecie wysławiana jest
wielkość króla. Werset 3 w rzeczywistości nastręcza
pewnych trudności interpretacyjnych. W oryginalnym
tekście hebrajskim znajduje się odniesienie do zwołania
wojska, na co lud odpowiada wielkodusznie, gromadząc
się wokół swego władcy w dniu jego koronacji. W greckim tłumaczeniu LXX (Septuaginty), które pochodzi z IIIII w. przed Chrystusem, jest natomiast odniesienie do
Bożego synostwa króla, do jego narodzin bądź poczęcia
za sprawą Pana, i ten wybór interpretacyjny przejęła cała
tradycja Kościoła, toteż werset ten brzmi następująco:

ROK XXII, NR 6-8 (171-173) 2012.

«Przy Tobie panowanie / w dniu Twej potęgi. /
W blaskach świętości, / z łona jutrzenki / jak rosę Cię
zrodziłem».
Ta Boża wyrocznia, dotycząca króla, stwierdza zatem, że zrodził się on z Boga, w blasku i w sposób tajemniczy, jego pochodzenie jest zagadkowe i niezgłębione, wiąże się z sekretnym pięknem jutrzenki i wspaniałością rosy, która w świetle poranka lśni na polach i je
użyźnia. Zarysowuje się w ten sposób nierozłącznie
związana z rzeczywistością niebieską postać króla, rzeczywiście pochodzącego od Boga, Mesjasza, który niesie ludowi Boże życie i jest pośrednikiem w zakresie
świętości i zbawienia. Również tutaj widzimy, że wszystko to nie urzeczywistnia się w postaci króla z pokolenia
Dawida, ale w Panu Jezusie Chrystusie, który rzeczywiście pochodzi od Boga; On jest światłem, które niesie
Boże życie światu.
Ten sugestywny i tajemniczy obraz kończy pierwszą
zwrotkę Psalmu, po której następuje druga wyrocznia,
otwierająca nową perspektywę, wskazującą na związany
z królewskością wymiar kapłański. Werset 4 mówi:
«Pan przysiągł / i nie pożałuje: / 'Tyś Kapłanem na
wieki / na wzór Melchizedeka'».
Melchizedek był kapłanem, królem Szalemu, który
pobłogosławił Abrahama i ofiarował mu chleb i wino po
zwycięskiej wyprawie wojennej, którą odbył patriarcha,
by wyzwolić swego bratanka Lota z rąk nieprzyjaciół, którzy go pojmali (por. Rdz 14). W postaci Melchizedeka
władza królewska i kapłańska łączą się ze sobą, i ogłasza to teraz Pan, składając deklarację, która obiecuje
wieczność: król wysławiany w Psalmie będzie kapłanem
na zawsze, pośrednikiem Bożej obecności wśród ludu,
poprzez błogosławieństwo, które od Boga pochodzi i które w sprawowaniu liturgii spotyka się z błogosławiącą
odpowiedzią człowieka.
List do Hebrajczyków wyraźnie nawiązuje do tego
wersetu (por. 5, 5-6.10; 6, 19-20) i wokół niego skupia
się cały rozdział 7, w którym rozwinięta jest refleksja nad
kapłaństwem Chrystusa. Jezus – jak mówi List do Hebrajczyków w świetle Psalmu 110 [109] – jest prawdziwym i ostatecznym kapłanem, który w pełni wyraża cechy kapłaństwa Melchizedeka i doprowadza je do doskonałości.
Melchizedek, jak mówi List do Hebrajczyków, był
«bez ojca, bez matki, bez rodowodu» (7, 3a), zatem kapłanem nie odpowiadającym regułom dynastycznym kapłaństwa lewitów. On więc «pozostaje kapłanem na
zawsze» (7, 3c), prefiguracją Chrystusa, doskonałym arcykapłanem, który «stał się takim nie według cielesnego
przepisu Prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia» (7, 16). W Panu Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, który wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca, urzeczywistnia się proroctwo zawarte w omawianym
przez nas Psalmie i kapłaństwo Melchizedeka osiąga
pełnię, ponieważ staje się absolutne i wieczne jako rzeczywistość nieprzemijająca (por. 7, 24). Ofiara z chleba
i wina, złożona przez Melchizedeka w czasach Abrahama, znajduje wypełnienie w geście eucharystycznym Jezusa, który w chlebie i winie ofiarowuje samego siebie
i, zwyciężywszy śmierć, prowadzi do życia wszystkich
wierzących. Wieczny kapłan, «święty, niewinny, nieska-
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lany» (por. 7, 26), On, jak mówi dalej List do Hebrajczyków, «zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy
przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się
wstawiać za nimi» (7, 25).
Po tej Bożej wyroczni, zawartej w wersecie 4 wraz
z uroczystym przyrzeczeniem, następuje zmiana scenerii
i poeta, zwracając się bezpośrednio do króla, ogłasza:
«Pan po Twojej prawicy» (w.5a). O ile w pierwszym wersecie król zasiadał po prawicy Boga, co było znakiem
największego prestiżu i honoru, to teraz Pan jest po prawicy władcy, aby go osłaniać tarczą w bitwie i chronić
przed wszelkim niebezpieczeństwem. Król jest bezpieczny, Bóg jest jego obrońcą i razem walczą i zwyciężają wszelkie zło.
Ostatnie wersety Psalmu otwiera zatem wizja zwycięskiego władcy, który jest wspierany przez Pana, bo od
Niego otrzymał władzę i chwałę (por. w. 2), walczy z nieprzyjaciółmi, rozgramia wrogów i osądza narody. Scena
ta opisana jest za pomocą mocnych wyrażeń, obrazujących dramatyczną walkę i pełne zwycięstwo króla. Władca, osłaniany przez Pana, pokonuje każdą przeszkodę
i pewnym krokiem zmierza do zwycięstwa. Mówi nam:
tak, w świecie jest wiele zła, trwa nieustanna walka między dobrem i złem, i zło zdaje się silniejsze. Nie, to Pan
jest silniejszy, nasz prawdziwy król i kapłan Chrystus,
ponieważ walczy całą potęgą Boga i, mimo wszystkiego,
co powoduje, że powątpiewamy w pozytywne zakończenie historii, zwycięża Chrystus i zwycięża dobro, zwycięża miłość, a nie nienawiść.
I tu pojawia się sugestywny obraz, który zamyka
omawiany przez nas Psalm i jest również słowem enigmatycznym.
«Po drodze będzie pił ze strumienia, / dlatego głowę
podniesie» (w. 7).
W opisie bitwy wysuwa się na pierwszy plan postać
króla, który w chwili zawieszenia broni i odpoczynku gasi
pragnienie w strumieniu wody, znajdując w nim pokrzepienie i nową siłę, by móc wyruszyć triumfalnie w dalszą
drogę, z podniesioną głową, na znak ostatecznego zwycięstwa. To bardzo enigmatyczne słowo stanowiło oczywiście wyzwanie dla ojców Kościoła, ze względu na to,
że mogło być różnie interpretowane. I tak na przykład
św. Augustyn mówi: tym strumieniem jest człowiek, ludzkość; Chrystus napił się z tego strumienia, stając się
człowiekiem, i w ten sposób, wchodząc w człowieczeństwo ludzkiej istoty, podniósł głowę i teraz jest głową Ciała mistycznego, jest naszą głową, ostatecznym zwycięzcą (por. Objaśnienia psalmów, Ps 109, 3, tł. Jan Sulowski, ATK Warszawa, 1986: PL 36, 1462).
Drodzy przyjaciele, przyjmując zgodną z Nowym Testamentem interpretację tego Psalmu, tradycja Kościoła
ceniła go wysoko i uważała za jeden z najbardziej znaczących tekstów mesjanicznych. A przede wszystkim ojcowie nieustannie nawiązywali do niego w ujęciu chrystologicznym: królem opiewanym przez Psalmistę jest w
ostatecznym rozrachunku Chrystus, Mesjasz, który ustanawia królestwo Boże i zwycięża potęgi tego świata, jest
nim Słowo zrodzone przez Ojca przed wszelkim stworzeniem, przed jutrzenką, Syn wcielony, który umarł
i zmartwychwstał i zasiada w niebie, wieczny kapłan, który w tajemnicy chleba i wina daje odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem, król, który podnosi głowę,
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odnosząc poprzez swe zmartwychwstanie zwycięstwo
nad śmiercią. Wystarczy przypomnieć jeszcze jeden
fragment komentarza do tego Psalmu, gdzie św. Augustyn mówi: «Jedyny zatem Syn Boży miał przyjść do ludzi, przyjąć na siebie postać człowieka. Dzięki temu, że
przyjął ją, miał się stać człowiekiem, umrzeć, zmartwychwstać, wstąpić do nieba, zasiąść po prawicy Ojca,
i na narodach wypełnić to, co przyrzekł. (...) Otóż to
wszystko miało zostać zapowiedziane proroczo, zwiastowane naprzód, miało być mocno zalecone jako mające nadejść, i to tak, żeby nadchodząc natychmiast nie
wzbudziło przerażenia, lecz, żeby wierząc tego oczekiwać. Z tych właśnie obietnic składa się ten psalm. Zapowiada on proroczo wyraźnie i bez wątpienia Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Zapowiada go tak,
żebyśmy w ogóle nie mogli wątpić, że w tym psalmie jest
zapowiedziany Chrystus» (Objaśnienia psalmów, Ps
109, 3, tł. Jan Sulowski, ATK Warszawa, 1986, ss. 145146: PL 36, 1447).
Paschalne wydarzenie Chrystusa staje się w ten
sposób rzeczywistością, a Psalm zachęca nas do patrzenia na nią, do patrzenia na Chrystusa, by zrozumieć
sens prawdziwej królewskości, którą trzeba żyć w duchu
służby i daru z siebie, na drodze posłuszeństwa i miłości
«aż do końca» (por. J13, 1 i 19, 30). Modląc się tym
Psalmem, prośmy zatem Pana, abyśmy i my mogli chodzić Jego drogami, naśladując Chrystusa, króla Mesjasza, gotowi wejść za Nim na górę krzyżową, by razem
z Nim wejść do chwały, patrzeć na Niego, zasiadającego
po prawicy Ojca, zwycięskiego króla i miłosiernego kapłana, który daje przebaczenie i zbawienie wszystkim ludziom. I my również, którzy staliśmy się za sprawą Bożej
łaski «wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym» (1 P 2, 9), będziemy mogli czerpać
z weselem ze zdrojów zbawienia (por. Iz 12, 3) i głosić
całemu światu cuda Tego, który nas «wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła» (1 P 2, 9).
Drodzy przyjaciele, w tych ostatnich katechezach
przedstawiłem wam kilka Psalmów, cennych modlitw,
które znajdujemy w Biblii, odzwierciedlających różne sytuacje życiowe i różne stany ducha, jakie mogą wystąpić
w naszej relacji z Bogiem. Chciałbym więc jeszcze raz
zachęcić wszystkich do modlitwy Psalmami, na przykład
wprowadzając zwyczaj korzystania z Liturgii Godzin Kościoła – jutrzni rano, nieszporów wieczorem, komplety
przed zaśnięciem. Nasza więź z Bogiem może się tylko
wzbogacić dzięki codziennej wędrówce do Niego i urzeczywistniać się z większą radością i ufnością. Dziękuję.
Po polsku:
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Szczególnie pozdrawiam kolegium rektorów uczelni Wrocławia,
Opola, Częstochowy i Zielonej Góry. Dziękuję za nadany
mi przez to gremium honorowy Laur Akademicki. W tym
wyróżnieniu dostrzegam wyraz uznania dla Kościoła za
promocję edukacji i kultury. Ich magnificencjom, rektorom uczelni, ich wspólnotom akademickim, wam wszystkim, tu obecnym, i waszym bliskim z serca błogosławię.

http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/benedykt_xvi/audiencje.php
[22.08.2012]
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 Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU
Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece
i obronie.
Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu
Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed Obliczem
Boga na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką Najlepszego Ojca
wszystkich narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej
mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim
i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym
zostałaś Królową Polski, oto my, Dzieci Narodu Polskiego i Twoje Dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości,
wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.
My, Biskupi polscy i Królewskie Kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich,
Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe
wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu,
omytego w wodach Chrztu świętego.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko,
co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony
polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie
wysiłki naszej, drgnienia serc i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy,
że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców
naszych.
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia
Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym
chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych
zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków
naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu
polskiego uznajemy.
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Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej
duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego Życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej
i był świątynią Boga;
 aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego;
 aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla
pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady!
Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego
się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia
i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli
o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę
Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci
stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby
przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie
Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów
chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za
Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.

11

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości
i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie
było nienawiści, przemocy i wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem
domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych
i płaczących.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój
z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych
i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć
będziemy w sercach naszych i w polskiej Ziemi cześć
Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico Dziewico,
wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie
w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy
polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie
ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza
w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać
w życie nasze przyrzeczenia.
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas
zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego
chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś
narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty
pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących
i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa,
Boga naszego.
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej
Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze Przyrzeczenia, umocnij je w sercach
naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość
i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do
Bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia
sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota
Twojego.
Amen.
Komańcza, 26 VIII 1956
http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/homilie.php
[22.08.2012] 

 Ks. Abp Kazimierz Majdański

PODSUMOWANIE SYMPOZJUM NAUKOWEGO
RODZINA JAKO ZASADA INTEGRACJI EUROPY
wygłoszone w Instytucie Studiów nad Rodziną,
UKSW w Łomiankach, 9 V 2003 r.
Drodzy Przyjaciele,
od najstarszych, od Ks. Biskupa Dyrektora,
poprzez naszych Czcigodnych i Drogich Nauczycieli,
aż do najmłodszych Studentów I roku!
Pozdrawiam, Najdrożsi, wszystkich, którzy tutaj są.
Obecne wystąpienie określone zostało w programie
sympozjum jako podsumowanie zawarte w słowie końcowym. Niech by to było podsumowanie dla autora wypowiedzi wykonalne: niech by to było podsumowanie czy
też próba syntezy własnych refleksji na podany temat.
Były one przedstawiane w różny sposób w ostatnich latach. W obecnej zaś wypowiedzi zostały wykorzystane
fragmenty tych refleksji1.
Wypowiedź zawiera siedem punktów.
1. Czy wolno zaufać Europie?
Pytanie o podłożu historycznym. Niech nam nikt nie
niszczy Bożego pokoju w naszym ojczystym Domu. Po-
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lacy umiłowali pokój od kołyski swoich dziejów. Niech,
więc nam i dziś nie mąci pokoju spór, jaki ktoś rozniecił,
mówiąc nam o wejściu do Europy, w której przecież
zawsze byliśmy.
Kto nam zamknął drzwi do Europy i kto chce je nam
otworzyć za jakąś niebywałą cenę? – Nie tylko za cenę
naszej suwerenności i za cenę utraty naszej ojczystej
ziemi, ale także za cenę wiary w Boga i za cenę wierności Jego przykazaniom, z przykazaniem: „Nie zabijaj!” –
włącznie. To jest srogi terroryzm.
Ta klęska idzie przez cały świat, ale w sposób
szczególny dotyka Europy, właśnie Europy. Cywilizacja
śmierci, której patronuje najbardziej egoistyczny styl życia, jakim jest hedonizm, zbiera na naszym kontynencie
obfite żniwo. Trzeba przy tym przypomnieć, że hedonizm
jest tak potężną siłą niszczycielską, że zmiótł z powierzchni ziemi imperium rzymskie.
Należy, więc wyjaśnić – i to czynię, w poczuciu pełnej odpowiedzialności: Nie mógłby za taką Europą opowiadać się Najwyższy Pasterz Kościoła. Nie mógłby się
opowiadać za takim programem dla własnej Ojczyzny.
Niech, więc będzie pokój. Ten pokój, w imię, którego
byliśmy zawsze życzliwi i sąsiadom, i przybyszom z daleka, choć gorzej bywało z sąsiadami i z przybyszami.
Niech nikt nie niweczy Bożego pokoju tego Narodu,
który po wielekroć ocalił Europę i od hord tatarskich, i od
potęgi ottomańskiej, i – nie tak dawno – od nawałnicy, którą niosła Armia Czerwona. Czy trzeba przypominać, że
w czasie najokrutniejszej II wojny światowej wziął ten Naród na siebie ciężar obrony przed potęgą Hitlera i Stalina?
Może ma jakiś szczególny obowiązek o tym mówić
były więzień okresu II wojny światowej, straszliwie, wraz
z tylu Polakami, prześladowany. Za co?! – Nikt tego nigdy nam nie powiedział. A chodziłoby o sprawiedliwe
świadectwo jednego z wysoko cywilizowanych krajów
europejskich, który sięga po ster w europejskiej wspólnocie i woła o naprawienie przez nas tych krzywd, które
sam zadał w sposób niezwykle okrutny.
Bo jeszcze nie zadośćuczyniono nam ogromu nieprawości, wojennych i powojennych, a już słychać donośne
głosy mówiące o tym, że to my krzywdziliśmy. Kogo? Czy
tych, którzy Polskę śmiertelnie ugodzili: i od Zachodu, i od
Wschodu? Pokój – to dar Boga. Niech, więc nikt nie odrzuca ani Boga, ani Jego darów, a wśród nich – daru pokoju. Nie da nam pokoju zachłanny biznes, egoistyczna
wygoda i nienasycona konsumpcja. Skoro zaś pokój jest
darem Boga, to na spotkanie z prawdziwym pokojem
trzeba iść z wiarą i z modlitwą. Tak nas uczy Papież, obwołując obecny rok Rokiem Różańca – od października,
który minął, do października, który przyjdzie.
2. Czy wolno zaufać Europie bezbożnej?
Pytanie o podłożu najgłębszym: wiary w Boga i wierności Jego przykazaniom. Doświadczenia ludzkości mówią o tym, że budowanie „raju na ziemi” bez Boga rodziło
zawsze totalitaryzm panowania „kłamcy i zabójcy” (por.
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J 8,44) – szatana. Takie były i są źródła cywilizacji
śmierci – przeciw człowiekowi, przeciw rodzinie, przeciw
narodowi! Kto bowiem obroni człowieka, gdy zabraknie
Prawdy i autorytetu Boga? Gdy zabraknie autorytetu Jego przykazań i gdy przykazanie najwyższe: o miłowaniu
Boga i człowieka, zniknie z kart pisanej obecnie dla całej
Europy konstytucji?
Gdy zaś mówimy o budowaniu jedności, chrześcijanin zna słowa modlitwy Chrystusa: „Aby byli jedno” (por.
J 17,21). Chodzi o jedność z Nim i w Nim.
Trzeba tu odróżnić dwa skrajnie odmienne sposoby
jednoczenia: Trwa ciągle, w Duchu Świętym, jedność
Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku Zielonych
Świąt, jedność Kościoła. Ale istnieje także „jedność” budowniczych wieży Babel.
Toczą się obecnie zmagania o nową wizję świata.
Opowiada się ta wizja za człowiekiem, ale jednocześnie
niszczy go totalnie. Niszczy człowieka wraz z jego podstawowym środowiskiem życia i rozwoju: z rodziną,
a także z rodziną rodzin, jaką jest naród.
W prowadzonym sporze o człowieka chodzi o prawdę. Ale „co to jest prawda?” (J 18,38) – bywa często powtarzane pytanie Piłata, który sądził Chrystusa-Prawdę.
Poganin, sądzący Chrystusa, był sceptykiem. Współczesny człowiek idzie dalej, znacznie dalej, twierdząc, że nie
ma prawdy powszechnej, ale że jest wiele prawd,
z prawdą przez niego wyznawaną, subiektywną i indywidualną, a jednocześnie – narzucaną innym.
Taki pogląd powoduje niesłychany chaos we wszystkich wymiarach życia i powołania człowieka.
Jest to wyniesienie człowieka po to, by go strącić z
piedestału jego niezwykłej godności: istoty stworzonej na
obraz Boga.
3. Świadectwo własne i doświadczenie powszechne.
Żyję, aby świadczyć. Świadek zaś ma obowiązek
przestrzegać. Byłem ofiarą straszliwych prób budowania
potęgi ludzkiej – przeciw Bogu. Działo się to właśnie
w centrum cywilizowanej Europy.
W tamtym czasie wystarczyło nosić sutannę, by być
człowiekiem skazanym, więzionym i okrutnie torturowanym. Dziś zaś wystarczy być prawdziwą, Bożą rodziną,
by byli wyśmiewani i rodzice, i dzieci. Czy to nie jest
prześladowanie najlepszych ludzi, a może i psychiczne
ich torturowanie? – W Polsce! Toteż Europa wymiera
i Polska wymiera. Ale jeszcze – jak słyszymy – w zbyt
małym tempie. Życie zaś daje tylko Pan Bóg.
4. Obowiązek ewangelizacji.
Istnieje u nas świadomość obowiązku ewangelizacji
i jest on – w różny sposób – wypełniany. Ale jaki jest
stan naszego chrześcijaństwa? Bierzemy za przykład –
zupełnie świadomie – dzieciobójstwo, symbol cywilizacji
śmierci. Było i jest nadal u nas masowo uprawiane, choć
niewielu o tym wie, a wielu nie chce wiedzieć. Czy Pol-
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ska jest jeszcze Polską, czy też chce naśladować Chiny?
„Żeby Polska była Polską”!
Wołaliśmy w Jasnogórskich Ślubach Narodu (jak
zresztą wołamy często w uroczystych deklaracjach):
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że
odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia”.
– Myśmy się, razem z Ks. Biskupem Dyrektorem, w tej
dziedzinie napracowali w diecezji, której służyliśmy. Z jakim skutkiem? „Walczyć będziemy w obronie każdego
dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie
nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią
własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli
śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy
za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu”2 .
Co się stało, że Polska, która przetrwała największe
klęski dzięki rodzinie, dziś wymiera? I w jaki dzieje się to
sposób? Za jaką cenę? Ewangelizacja Europy? – Tak,
ale najpierw własne nawrócenie. Nie pozorne. Autentyczne! Ewangelizacja Europy? – Tak, przez „nie” wypowiedziane wobec prób konstruowania „nowego ładu”,
skierowanego przeciw Bogu, i przez „nie” wypowiedziane
wobec wchodzenia w struktury grzechu.
Rodzina – zasadą integracji Europy? Tak. Nawet
„zasadą ocalenia i odnowienia Europy”, ale rodzina –
wierna Bożemu zamysłowi o niej.
5. Rodzina – przyszłość Polski i świata.
Jednakże, jak na razie, rodzina bardzo słabnie i jest
bezlitośnie atakowana. Także rodzina polska. Powoli,
więc starzejemy się i wymieramy. Znaczy to, że także
i u nas zaczyna zwyciężać cywilizacja śmierci. A przecież pragnęliśmy zawsze i pragniemy dziś, w ogromnej
większości naszego społeczeństwa, służyć cywilizacji
życia i miłości. Pragnęliśmy zawsze, pragnijmy, więc tym
bardziej dziś, żyć w przymierzu z Bogiem życia i z Matką
Boga. Ujmujemy, wraz z Papieżem z Polski, na nowo w
dłonie Różaniec. Ta modlitwa mówi nam już od pierwszych tajemnic o tym, że to Bóg pomyślał rodzinę i dał
Rodzinę Swojemu Synowi.
6. Niezłomna nadzieja. Rodzino!
Nie jesteś pomysłem człowieka, który chce cię zniszczyć. Jesteś pomysłem Boga, który ocala. Same nawet
zagrożenia mówią, Rodzino, o twojej wielkości. Mówią,
bowiem o tym, jak ściągasz na siebie, jakby jakiś piorunochron świata, wszystko to, co chciałoby pozrywać
prawa miłości i życia. Nieprzyjaciel potężny? – Tak, ale
nie najpotężniejszy.
Fale współczesnego potopu potężne? – Tak, ale
z Potopu ocaliła ludzkość jedna rodzina. Bóg zawarł
z nią Przymierze i roztoczył tęczę. Jesteś, Rodzino, tylko
pozornie bezbronna. Jesteś „arką przymierza z Bogiem
w Chrystusie”3 (to jest wyrażenie Papieża ze spotkania
w Szczecinie). Wiedz też, Rodzino, że masz święte pra-
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wo liczyć na najofiarniejszą posługę ze strony Kościoła.
Wszak „rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła”. Zdanie to znajduje się w niezwykłym Liście do
Rodzin, przez który Jan Paweł II, Papież rodzin, chciał
„zapukać do drzwi każdego domu”, by głosić wszędzie
„ewangelię rodziny” (n. 1 i 2). Ale to jeszcze nie wszystko: „Łaska sakramentalna – najpierw chrztu i bierzmowania, a potem małżeństwa – wtargnęła w wasze serca
niczym świeży strumień nadprzyrodzonej miłości. Ta miłość rodzi się w łonie Trójcy Świętej, której żywym i wymownym wizerunkiem jest ludzka rodzina”4 . Oto bogactwo początków rodziny i jej drogi do Domu Ojca. A skoro
ma, rodzina, takie w sobie moce – to niech się sprzymierzą z sobą wszystkie rodziny, wierne miłości i życiu. Wołamy: Przyjdźcie do naszych Ognisk Świętej Rodziny! –
Niech się rodziny sprzymierzą z sobą – w imię Boga miłości i życia oraz w imię Najświętszej Rodziny. Jak znaleźć ocalenie? – Tak, jak przyszło ono na świat.
Trzeba zaglądać częściej, niż tylko w okresie Bożego
Narodzenia, do Groty Betlejemskiej i do Nazaretu,
z każdym bratem-człowiekiem i z całą Ojczyzną, i jeszcze szerzej, i umówić się: Odnajdźmy na nowo Chrystusa w Świętej Rodzinie, do której mamy nie mniejsze
prawo niż Pasterze Betlejemscy i wszyscy ludzie prości,
a także Mędrcy wszystkich czasów. Ta Rodzina pragnie
być nasza. – Niech będzie!
7. Nasza misja.
Jaka jest misja naszego środowiska formacyjnonaukowego? – Równie wzniosła, co konieczna. Wiemy
o tym od Papieża Jana Pawła II, który nie przestaje
uczyć o tym także w swoich licznych Listach do nas: Konieczne jest ocalenie Prawdy o rodzinie! Bożej Prawdy.
Innej nie ma. I ta właśnie Prawda jest ratunkiem dla
świata. Mówił Ojciec Święty pięć dni temu w Madrycie:
„Będą się rodziły nowe owoce świętości, jeśli rodzina
będzie umiała pozostać zjednoczona, niczym prawdziwe
sanktuarium miłości i życia” (4 V 2003 r.). Fiat. Niech się
tak stanie. Niech się stanie!
http://www.nonpossumus.pl/
[22.08.2012]
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
 Ks. Abp Stanisław Wielgus

KAPŁAN WOBEC OFENSYWY IDEOLOGII NEOMARKSIZMU
I POSTMODERNIZMU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Konferencja JE księdza biskupa Stanisława Wielgusa, ordynariusza płockiego, wygłoszona do księży
profesorów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Luty 2004

Jako ludzie żyjący od lat życiem Kościoła i tak bardzo
zintegrowani z kapłańskim posłannictwem, odnotowujący
przy tym wszelkie – pozytywne i negatywne – zjawiska
w życiu religijnym współczesnego człowieka, dostrzegamy niezwykle dynamiczne zmiany natury ideowej
zwłaszcza młodych pokoleń, w tym także młodzieży seminaryjnej, z którą od lat pracujemy jako profesorowie
i wychowawcy. Jest, moim zdaniem, wiele przyczyn tych
zmian.
Przyspieszony, dokonujący się w postępie geometrycznym rozwój nauki i technologii powoduje między innymi zmianę obrazu świata w mentalności współczesnego człowieka. Niegdyś był to obraz niezmienny. Wszystko wydawało się ludziom trwałe, nienaruszalne, takie
samo przez całe lata, a nawet wieki. W ostatnich wiekach, dzięki lawinowo następującym odkryciom naukowym w różnych dziedzinach wiedzy – zwłaszcza
w naukach matematyczno-przyrodniczych, medycznych
i technicznych, ustalenia naukowe – zarówno dotyczące
makrokosmosu, jak i mikrokosmosu – poddawane są
ciągłej, niekończącej się rewizji. Pociąga to za sobą
ustawiczne zmiany cywilizacyjne i kulturowe w zakresie
życia codziennego. Zmiany te są przy tym coraz szybsze
i coraz głębsze. Wystarczy przywołać w tym względzie
wpływ na życie współczesnego człowieka rewolucji elektronicznej i informatycznej, która dokonała się tak niedawno i jeszcze trwa, by nie mieć co do tego większych
wątpliwości.
W
konsekwencji
tych
ustawicznych
zmian
w świadomości współczesnych społeczeństw coraz po-
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wszechniej utrwala się przekonanie, że także prawdy
wiary i zasady moralne należy traktować jako rzeczywistość podlegającą heraklitejskiemu prawu zmienności.
Nie tylko zmieniający się pod wpływem odkryć naukowych obraz świata wpływa na to zjawisko.
Ogromny wpływ na dynamiczne i relatywistyczne
traktowanie rzeczywistości religijnej miały i mają określone – oświeceniowej zwłaszcza proweniencji – filozofie
i ideologie. W naszych czasach taki wpływ na świadomość milionów ludzi ma ideologia materialistycznego
neomarksizmu, kwestionująca konsekwentnie jakikolwiek
transcendentny wymiar rzeczywistości; odrzucająca istnienie Boga oraz świata ducha, a człowieka sprowadzająca do jednego z gatunków zwierząt istotnie nieróżniącego się od innych. Pod wpływem neomarksizmu – który
rozwija się dynamicznie, przybierając różne nazwy,
w tym nazwę „Nowej Lewicy”, od drugiej zwłaszcza połowy XX wieku, znajdują się w licznych krajach zachodnich szczególnie, ale także i u nas, ważne ośrodki polityczne, dominujące na rynku media oraz co należy
szczególnie podkreślić, środowiska uczelniane, zwłaszcza z obszaru filozofii, politologii, socjologii, pedagogiki
czy psychologii.
Drugą ideologią, wpływającą w sposób jeszcze bardziej skuteczny na zmianę obrazu Boga, religii i Kościoła
w świadomości wielu współczesnych ludzi, jest postmodernizm, który głosi agnostycyzm i relatywizm, i to zarówno w sferze moralności, z której eliminuje pojęcie
grzechu oraz różnicę między dobrem i złem, jak
i w sferze poznawczej – głosząc, że niezmienna
i obiektywna prawda nie istnieje, a także w sferze religijnej, kiedy stawia znak równania między wszystkimi religiami, sektami i wierzeniami. Postmodernizm odrzuca jakiekolwiek stałe zasady moralne, jakąkolwiek etykę kodeksową i jakiekolwiek zakazy czy nakazy moralne. Zgadza się na religię, ale taką, która byłaby elementem światopoglądu konsumpcyjnego, to znaczy pełniłaby funkcje
terapeutyczne, podejmowałaby działania charytatywne
i dawałaby ludziom potrzebne im przeżycia, a zwłaszcza
poczucie bezpieczeństwa; która funkcjonowałaby wyłącznie w horyzontalnym, doczesnym wymiarze życia
ludzkiego, i która nie miałaby wymiaru wertykalnego,
skierowanego ku Bogu i objawionemu przez Niego prawu
moralnemu. Jeśli Bóg istnieje, to po to, mówią postmoderniści, aby służyć człowiekowi. W tym ujęciu to nie
człowiek ma służyć Bogu, lecz Bóg człowiekowi, dając
mu poczucie bezpieczeństwa i akceptując jego wolność
do wszystkiego i od wszystkiego. Religia w postmodernistycznym ujęciu ma dostarczać radosnych przeżyć.
Ma być źródłem przyjemności i zabawy dla człowieka ze
współczesnego społeczeństwa nastawionego wyłącznie
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na zabawę, mocne przeżycia, seks i zakupy. Religia powinna bawić, pocieszać i uzdrawiać. Jeśli natomiast stawia jakiekolwiek wymagania, jeśli domaga się opanowania swoich instynktów, ofiarności, służby i wyrzeczenia –
należy ją odrzucić jako fałszywą. Kościół w postmodernizmie traci swój autorytet w kwestiach moralnych,
ponieważ jego zdanie traktowane jest jako głos niewiele
znaczącej politycznie, ekonomicznie i medialnie społeczności. Przestaje być sumieniem społeczeństwa. W takim
postmodernistycznym ujęciu traci także autorytet
w kwestiach religijnych odnoszących się do prawdziwości
i integralności nauczania wiary. Wielu ludzi ulegających
tym bardzo lansowanym przez niezliczone media i ich
autorytety wpływom mówi dziś wyraźnie: religia – tak, ale
Kościół z jego integralnym depozytem – nie. Odczuwając
potrzebę religii, ludzie ci popadają w najdziwniejsze kulty
i sekty. Ulegają najbardziej irracjonalnym wpływom. Odrzucając wiarę w prawdziwego Boga, zaczynają wierzyć
w byle co. Rynek odpowiada na zamówienie. Księgarnie,
media i najrozmaitsze kluby pełne są ezoterycznych, irracjonalnych wydawnictw i treści. Pojawia się nowa postać
bliżej nieokreślonej religii, będącej zlepkiem z odłamków
najróżniejszych wierzeń, magii, astrologii, parapsychologii,
spirytyzmu itd., a przy tym ostrej, bezwzględnej krytyki Kościoła katolickiego, któremu – gdy konsekwentnie broni
obiektywnej prawdy, rozumu i niezafałszowanej wiary –
zarzuca się fanatyzm i nienawiść. Modelową religią tego
typu jest oparty na astrologicznych, całkowicie irracjonalnych dywagacjach, New Age ze swoim majaczeniem przechodzeniu ludzkości z pełnej nienawiści i wojen
chrześcijańskiej „epoki Ryb” w pochrześcijańską, ogarniętą wiecznym pokojem i miłością „epokę Wodnika”. Te
mrzonki nie są zresztą czymś nowym. Mają swoje zakorzenienie w pradawnych mitach o utraconym „złotym wieku”, a w sposób szczególnie jednoznaczny wyraziły się
w wizjach dwunastowiecznego autora Joachima de Fiore
(rozróżniającego trzy epoki w historii ludzkości: Ojca, Syna
i epokę wiecznego pokoju Ducha Świętego, rozpoczynającą się jakoby w jego czasach). Zatem nie jest to żaden
„New Age”, lecz „Old Age”. Te i inne elementy postmodernistycznej ideologii trafiają dziś do wielu współczesnych
ludzi, nierzadko katolików, powodując istotne zmiany w ich
rozumieniu religii Chrystusowej. Z tej ideologii rodzi się
między innymi nieintegralne traktowanie wiary katolickiej,
co wyraża się w słyszanych przez nas nieraz sformułowaniach: Jestem katolikiem, ale nie odpowiada mi ta i ta
prawda wiary, albo to i tamto przykazanie itd. Skoro
wszystko się zmienia – myślą tacy ludzie – to zmianom
musi podlegać także depozyt wiary katolickiej,
a zwłaszcza obraz Boga, a także obraz religii, Kościoła,
człowieka, prawa moralnego itd. Z takiej postawy zrodził
się niebezpieczny dziś, fałszywie rozumiany pluralizm teologiczny, stawiający znak równania między wszelkimi religiami, a także pluralizm etyczny, eliminujący pojęcie
obiektywnego dobra moralnego, zła i różnicy między nimi.
Współczesny angielski poeta Steave Turner w swoim
pełnym ironii wierszu zatytułowanym „Credo” tak przedstawia światopogląd współczesnego zachodniego, poddanego ideologii postmodernizmu człowieka:
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Wierzy tylko w to, że Jezus był dobrym człowiekiem, podobnie jak Budda, Mahomet i my sami.
Wierzy, że był niezłym kaznodzieją, choć nie uważa, żeby
wszystkie jego morały były dobre i potrzebne.
Wierzy, że wszystkie religie są w zasadzie takie same, ponieważ wszystkie wierzą w miłość i dobroć, a różnią się jedynie
takimi drobiazgami, jak: stworzenie świata, grzech, niebo, piekło, Bóg i zbawienie.
Wierzy w to, że po śmierci jest tylko nicość, a jeśliby tam
jednak coś było, to bez wątpienia będzie to niebo dla wszystkich; no, może z wyjątkiem Hitlera, Stalina i Dżyngis-chana.
Wierzy w seks przed małżeństwem, w czasie małżeństwa
i po nim.
Wierzy, że cudzołóstwo to frajda.
Wierzy, że „seks inaczej” też.
Wierzy, że tabu jest tabu.
Wierzy, że wszystko idzie ku lepszemu. Wbrew temu, na
co wskazują dowody.
Wierzy, że coś jednak jest w horoskopach, w UFO
i w wygiętych na odległość przez medium łyżeczkach.
Wierzy w końcu głęboko w to, że nie ma żadnej prawdy
absolutnej – z wyjątkiem prawdy, że nie ma absolutnej prawdy.

Całe to szczególne credo głoszone jest dziś powszechnie przez tzw. poprawność polityczną wyrosłą
z postmodernizmu, a bezpośrednio z amerykańskiego
pragmatyzmu i darwinizmu socjologicznego, na którą
niedawno tak ostentacyjnie powoływał się redaktor naczelny pewnej znanej gazety, gdy składał zeznania
w sprawie Rywina i oburzyło go wyrażenie „pedał” wypowiedziane przez pewną posłankę. „Poprawność polityczna” zrodziła się w latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku w Stanach Zjednoczonych. Autorem tego określenia, zresztą nieadekwatnego językowo, był amerykański
językoznawca i antropolog Franz Boas, słynny obrońca
Indian. Ze słusznego protestu wobec niesprawiedliwości,
political correctness przekształciła się (odchodząc od
prawa naturalnego, Dekalogu i rozumu) w demagogiczną
ideologię, zawzięcie ścigającą i wszelkimi sposobami
atakującą rzekomych wrogów wolności i równości, w tym
na pierwszym miejscu Kościół katolicki. Jak powiada
w swojej znakomitej książce pt. „Umysł zamknięty” wybitny filozof amerykański Allan Bloom, political correctness
– która ma, według zamierzeń lewicowych liberałów, zastąpić etos chrześcijański – jako swój główny, nienaruszalny dogmat głosi relatywistyczną tezę o względności
prawdy. Głosi ją jako wymóg moralny, od którego spełnienia zależy wolność społeczeństw. Jeśli ktoś oświadcza, że wierzy w prawdę niezmienną, absolutną – automatycznie jest publicznie napiętnowany jako zwolennik
nietolerancji, fanatyzmu, fundamentalizmu, zabobonu
itp.; jako ktoś, kto podżega do nienawiści, wojny, ksenofobii. Wyznawcy poprawności politycznej wyrażają przekonanie, że bez relatywizmu nie można zbudować popperowskiego otwartego społeczeństwa, które ich zdaniem stanowi najdoskonalszy model życia społecznego
i politycznego. Nic dziwnego, że za największe zagrożenie dla otwartego społeczeństwa sterowanego przez liberalną demokrację uważają zwolenników prawdy absolutnej. Wychowani na antychrześcijańskiej filozofii oświeceniowej marksistowscy bądź marksizujący lewicowi intelektualiści, artyści, nauczyciele, dziennikarze, politycy od
pięćdziesięciu lat wmawiają ludzkości, że jak wykazuje
historia, w przeszłości świat był szalony, ponieważ żyli na
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nim ludzie, którzy uważali, że znają prawdę obiektywną
i niezmienną. Ich przekonania prowadziły do wojen,
prześladowań, niewolnictwa, ksenofobii, antysemityzmu,
rasizmu, szowinizmu itd. Zatem, aby pozbyć się tego „zarzewia zła”, należy przestać się spierać o to, kto ma rację, jaka jest prawda, i przyjąć za pewnik, że nikt nie ma
racji poza tymi, którzy głoszą, że racji nikt nie ma. Stąd
teza, że wszystkie kultury są jednakowo wartościowe,
podobnie
wszystkie
obyczaje,
zachowania
itp.
W zakłopotanie wprawia głoszących taką tezę ludzi pytanie: Czy tyle samo wart jest obyczaj palenia żywcem
wdów wraz z ich zmarłymi mężami, co obyczaj udzielania
im opieki i ochrony?
Tak zwana liberalna edukacja, prowadzona
w Ameryce i w Europie Zachodniej przez szkoły, uczelnie, media i inne siły, ma na celu jedno: wyrobienie
w ludziach cnoty otwartości na wszystko oraz skuteczne
zniszczenie modelu człowieka racjonalnego, odróżniającego dobro od zła i prawdę od fałszu, przedsiębiorczego,
uczciwego, oddanego własnej rodzinie, kochającego
swój kraj – przez eliminację wartości: narodowych, rodzinnych, rasowych, klasowych, religijnych, kulturowych,
w tym wszelkich wartości osadzonych w ludzkiej naturze.
Liberalna edukacja nie przyjmuje żadnego niekwestionowanego zespołu przekonań uchodzących za naturalne
dla wszystkich ludzi. Jak kosz na śmieci jest za to otwarta na wszystkie style życia, ideologie i ludzkie zachowania. Jest to realizacja istniejącego od samego początku
w myśli liberalnej pędu ku niczym nieograniczonej wolności, by żyć, jak się komu podoba. Piewcy tego poglądu
formułują go jednoznacznie. Izajasz Berlin twierdzi, że
najgroźniejsze dla wolności są wartości moralne, bo zawężają możliwości człowieka. Zmarły niedawno John
Rawls domaga się, aby w życiu społecznym zapanował
w sposób bezwzględny priorytet wolności, traktowany jako imperatyw, który musi być realizowany aż do osiągnięcia celu.
Taką nieograniczoną wolność można osiągnąć jedynie wtedy, gdy nie istnieją żadne pewniki: ani religijne,
ani moralne, ani filozoficzne, ani żadne inne. Dlatego
z takim uporem i nakładem wszelkich środków liberalna
edukacja podejmuje najróżniejsze działania, aby wmówić
ludziom, że nie są w stanie wiedzieć, czym jest dobro
i czym jest prawda; aby ich przekonać, że nie ma żadnych absolutów. Absolutna jest tylko wolność. Dla osiągnięcia swojego celu, tzn. dla wyeliminowania tzw. przesądów blokujących ludzką wolność, liberałowie wykorzystują nauki społeczne, historię, filozofię i inne dziedziny
wiedzy. Na przykład antropologia w ich ujęciu nie ma na
celu przekazania studentom wiedzy na temat kultur
z określonych miejsc i epok, lecz uświadomienie im, że
ich preferencje, tj. wyższość jednej kultury nad drugą, były przypadkowym wytworem miejsca i czasu. Jak pisał
John Rawls, żaden naród i żadna jednostka nie może się
uważać za wyżej rozwiniętą od innych. W konsekwencji
światowej sławy uczony czy artysta nie może być uważany za wybitniejszego od osobnika, którego całe życie
zeszło na pasożytniczym bytowaniu i spożywaniu alkoholu. Czynienie jakichkolwiek rozróżnień jest naganne moralnie z punktu widzenia poprawności politycznej. Tak

ROK XXII, NR 6-8 (171-173) 2012.

więc w duchu liberalnej edukacji należy zdławić – przy
pomocy nauczycieli, kramarcznej i pokracznej hollywoodzkiej kultury i odpowiednich mediów – ludzki rozum
i ludzką naturę. Do tego celu należy także ustanowić odpowiednie prawo. Żądzą, pasją i tak zwanym zaangażowaniem zastąpić rozum. Naturalną duszę ludzką zastąpić
duszą sztuczną. Sztucznie wymusić poważanie dla
wszelkich mniejszości, zwłaszcza seksualnych; zdyskredytować religię chrześcijańską i dotychczasową kulturę,
opartą na myśli greckiej, prawie rzymskim oraz chrześcijaństwie. Postarać się o wyeliminowanie z życia publicznego symboli religijnych, sam kult religijny i życie religijne
spychając – w najlepszym razie – do zamkniętej, prywatnej sfery. To dlatego prezydent Chirac i jego „współbracia” tak zaciekle walczą przeciw wzmiance o Bogu
i chrześcijaństwie w preambule do konstytucji europejskiej. To dlatego w sierpniu 2003 r. w stanie Alabama
usunięto z tamtejszego sądu 2,5-tonowy postument
z tekstem Dekalogu. To dlatego usuwa się krzyże ze
szkół w krajach rdzennie katolickich (Włochy, Bawaria).
To dlatego różne instytucje europejskie i amerykańskie
wydają swoim pracownikom zakazy zamieszczania informacji o śpiewaniu kolęd i wysyłania kartek świątecznych z jakimikolwiek symbolami religijnymi. To dlatego
wspomniany wyżej Chirac 17 grudnia 2003 r. opowiedział
się za usunięciem ze szkół wszelkich symboli religijnych
i dywaguje na temat dopuszczalności noszenia krzyżyków na szyi. Być może pragnie powtórzenia tego, co robiły bezbożne rewolucje: francuska, bolszewicka, meksykańska, hiszpańska i inne, które niszczyły wszelkie symbole religijne, amputowały krzyże itp., zapominając
o tym, że aby zniszczyć religię, trzeba by zniszczyć człowieka, bo to przede wszystkim w jego sercu są wyryte religijne symbole.
Ludzkość dwudziestego wieku przeżyła dwa straszliwe, bezbożne ze swej istoty totalitaryzmy, gwałtownie
i krwawo zwalczające religię: komunizm i hitleryzm.
Obecnie mamy do czynienia z innym antyreligijnym
totalitaryzmem, a mianowicie totalitaryzmem bezideowości. Wszystkie powyższe totalitaryzmy pochodzą
z jednego
intelektualnego
źródła,
a mianowicie
z antychrześcijańskiej myśli oświeceniowej, która nienawidzi religii i dąży konsekwentnie do ustanowienia „państwa ateistów”. Narody niestety mało się uczą z przeżytej
historii albo szybko zapominają o tym, co przeżyły.
Niemcy po II wojnie światowej – mając świadomość niewyobrażalnych wprost zbrodni, do jakich doprowadzili,
żyjąc i działając według hitlerowskiego prawa oderwanego od Boga i Jego Dekalogu – aby się ustrzec tego na
przyszłość, wprowadzili do swojej konstytucji odwołanie
się do Boga. Dziś zaczynają to bagatelizować. Prośmy
Boga, aby oni i inne narody uświadomiły sobie starą historyczną prawidłowość, że ten, kto łatwo zapomina
o dokonanych w przeszłości zbrodniach, będzie je musiał
przeżyć raz jeszcze.
W ten sposób liberalna edukacja wykorzenia prawdziwy cel wychowania, jakim jest wszechstronne ukształtowanie człowieka, by wiódł godziwe życie. Należy
stwierdzić, że tego rodzaju „otwartość”, która neguje rolę
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rozumu, dokonuje destrukcji w zakresie nauki, filozofii,
teologii i religii w społeczeństwie. To, że ludzie wypowiadają różne poglądy, nie jest dowodem na to, że żaden
z tych poglądów nie jest prawdziwy i że wszystkie są sobie równe. Zawsze wiedziano o tym, że istnieje wiele
sprzecznych ze sobą poglądów na dobro, ale traktowano
to jako bodziec do prowadzenia badań na temat, co rzeczywiście jest dobre, a co złe. Współcześni relatywiści
uważają takie badania za niemożliwe. W ten sposób
uśmiercają prawdziwą otwartość i głoszą jej karykaturę.
Otwartość poprawności politycznej bowiem to tylko
schlebianie bieżącym gustom, kompletny subiektywizm
i naśladowanie najbardziej prymitywnych wzorców. Rodzący się z takiej postawy i rozpowszechniany dziś subiektywizm religijny wyjaławia duchowo i sam nic nie
wnosi. Społeczeństwa, które mu ulegają, nie wychowują
już dzieci, lecz tylko je hodują. Nie mają im do zaofiarowania nic istotnego, jeśli chodzi o wizję rzeczywistości,
wzorce do naśladowania czy poczucie głębszej więzi
z bliźnimi. Aby przetrwać i wypełnić swoje zadania, rodzina wymaga delikatnego połączenia natury i nadnatury,
wymiaru ludzkiego i wymiaru boskiego. Podstawą rodziny jest zrodzenie dzieci, lecz jej celem jest wychowanie
kulturalnych ludzkich istot, nauczenie odróżniania dobra
od zła, wpojenie szacunku dla autorytetu boskiego
i ludzkiego, nauczenie praw boskich i ludzkich. Rodzina
powinna znać przeszłość i mieć program na przyszłość.
Powinna umieć oprzeć się oszustwom we wszystkich
wymiarach. Powinna być związana z Bogiem, nastawiona na trwałość, wierność i miłość. Powinna szanować
prawo moralne, od którego nie mogą jej odwieść pragmatyczne cele. Jeśli tego nie ma, jeśli cel rodziny widzi
się we wspólnych posiłkach, zabawach, podróżach i we
wspólnym oglądaniu telewizji, a nie we wspólnym myśleniu i w rozwoju moralnym, to wszystko rozpada się
w gruzy.
Przez wieki dla wielu narodów podstawą życia
i kultury była Biblia, jednocząca wszystkich: starych
i młodych, wykształconych i niewykształconych, bogatych
i biednych. Biblia dawała wizję rzeczywistości. Wyznaczała hierarchię wartości. Wskazywała na Absolut
i boskie prawo moralne. Jest kluczem do zrozumienia całego dziedzictwa kultury euroatlantyckiej. Bez Biblii ginie
idea porządku wszechrzeczy. Pozostaje konsumpcja,
seks, zakupy i sukces. Bez Biblii rodzice nie są w stanie
nauczyć swoich dzieci cnoty moralnej i intelektualnej.
Bez Biblii i Boga rodzice tracą kontrolę nad swoim domem. Często nie chce im się już tej kontroli sprawować.
Oddają ją „Wielkiemu Bratu”. Liberalne media dla celów,
o których była mowa, i dla pieniędzy podlizują się każdemu, hołdują instynktom, hedonizmowi i podkopują
wszystko to, co składa się na budowanie charakteru
i cnoty. W dużej mierze dzięki nim to, co tandetne, płytkie, często bezdennie głupie i ordynarne, stało się strawą
duchową i wzorcem postępowania dla milionów ludzi.
Tymczasem bez Biblii, bez Boga, umysł ludzki pustoszeje, staje się animalny. Nikomu nie uda się jakakolwiek
prawdziwie moralna edukacja młodego pokolenia, jeżeli
nie zostanie jego umysłowi i jego wyobraźni ukazana wi-
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zja moralnego kosmosu, z nagrodą za dobro i z karą za
zło, które są jednoznacznie określone. Jak mogą wychowywać rodzice, którzy sami nie wiedzą, w co wierzą,
a dzieciom swoim nie są w stanie powiedzieć nic więcej,
jak tylko to, że chcą ich szczęścia i spełnienia marzeń.
To jest cały testament duchowy, który mają im do przekazania, i cała hierarchia wartości. W ostatnich dziesiątkach lat namnożyło się przy tym wielu nauczycieli wartości – nierozumiejących, czym naprawdę one są,
i mylących wychowanie moralne z propagandą tzw.
aborcji, antykoncepcji, homoseksualizmu i całej rewolucji
seksualnej, która w imię wyzwolenia człowieka od tak
zwanych zniewoleń religijnych, narodowych, rodzinnych
i moralnych wyrzuciła seks poza sferę moralności, czyniąc z niego adorowanego przez kramarczną współczesną kulturę bożka. W konsekwencji powszechna dziś
erotyzacja życia przenika, za pomocą liberalnych mediów, świadomość całych społeczeństw, sięgając także
niestety dusz kandydatów do kapłaństwa i samych kapłanów. Nowa, liberalna moralność odrzuca nie tylko
chrześcijańską cnotę wstrzemięźliwości seksualnej, lecz
wszystkie chrześcijańskie, a także arystotelesowskie
cnoty. Ona nie zamierza kształtować człowieka żyjącego
sub specie aeternitatis, liczącego się z Bogiem i Jego
moralnym prawem. Ona chce wychowywać ludzi pragmatycznych, żyjących sub specie huius saeculi, bez jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością transcendentną,
mających na uwadze wyłącznie swoją korzyść. Przeciwieństwem tak pojętych cnotliwych ludzi nie są ludzie źli,
występni, podli, lecz zwłaszcza duchowni, którzy pragną
ograniczać ludzką wolność przez przypominanie
o czekającym każdego sądzie Bożym i obowiązku przestrzegania Dekalogu i prawa naturalnego (por. A. Bloom,
Umysł zamknięty, Poznań 1997, s. 27 in., 134 in., 193
in., 230 in.).
Wszystkie powyższe wątki, dotknięte zaledwie
w moim wystąpieniu, a także wiele innych tu nierozważanych, składają się na to, co nazywamy procesem sekularyzacji współczesnego świata. Bez żadnej wątpliwości dotknął on wiele społeczeństw, dawniej chrześcijańskich i głęboko żyjących sferą sacrum. W ciągu kilkudziesięciu zaledwie lat niektóre narody, które identyfikowały się z katolicyzmem, żyły życiem sakramentalnym,
wydawały tysiące gorliwych kapłanów, myślały kategoriami ewangelicznymi – stały się kompletnie pogańskie.
Co jest naprawdę straszne, społeczeństwa te nie tylko
odeszły od katolicyzmu, ale tracą już całkowicie potrzebę
Boga i co za tym idzie – potrzebę zbawienia. Nastawienie życiowe wielu ludzi, pozostających pod wpływem
wcześniej przedstawionych ideologii liberalnych, jest zdeterminowane przez przekonanie, że można żyć bez – po
chrześcijańsku rozumianego – Boga, a może nawet żyć
lepiej.
W okresie oświecenia i w okresie oddziaływania ateistycznych, redukcjonistycznych nurtów pooświeceniowych, takich jak marksizm, scjentyzm, pozytywizm i inne
(co miało miejsce w wieku XIX i XX), które odrzucały religię objawioną w imię rozumu i nauki, chrześcijańscy apologeci bronili wiary, przytaczając argumenty, że sama
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nauka człowiekowi nie wystarczy do zrozumienia otaczającego go świata i siebie samego; że zwłaszcza nie jest
w stanie odpowiedzieć na światopoglądowe pytania egzystencjalne: Skąd jestem? Po co żyję? Dlaczego cierpię? Jaki jest sens mojej egzystencji? Skąd zło? I na tym
podobne pytania.
Poczynając od drugiej połowy XX wieku, wraz
z rozczarowaniem, jakie przyniosły ludzkości scjentystyczne prądy myślowe, przyrzekające znaleźć
w rozumie i w nauce panaceum na wszelkie zło – w tym
także odpowiedzi na wszelkie dręczące człowieka pytania, nowoczesny sekularyzm nie odwołuje się już do nauki, ponieważ oskarża ją o spowodowanie – świadome
lub bezwiedne – niewyobrażalnego we wcześniejszych
epokach zagrożenia dla egzystencji gatunku ludzkiego,
dla środowiska naturalnego i dla całej ludzkiej cywilizacji
wskutek stworzenia broni masowej zagłady i wielu innych
wynalazków, które można wykorzystać do złych moralnie
działań, jeśli opanują je terroryści lub inni ludzie złej woli.
Współczesny sekularyzm nabrał cech pragmatyzmu, który ze sfery swojego zainteresowania oficjalnie wyłącza
wszystko to, co nie przynosi konkretnej, praktycznej korzyści współczesnemu człowiekowi. Przestał się zajmować pytaniami egzystencjalnymi. Nie interesuje go odpowiedź na żadne ostateczne pytanie. Jego centralnym
punktem zainteresowania staje się odpowiedź na pytanie: Jak uniknąć cierpienia (w różnych jego postaciach)
oraz niesprawiedliwości. Jak powiada znany niemiecki
profesor teologii fundamentalnej i dogmatycznej Peter
Neuner (Psychospołeczne i polityczne uwarunkowania
chrześcijaństwa dziś, w: Chrześcijaństwo jutra. Materiały
II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin, 18-21 września 2001, red. M. Rusecki, Lublin
2001, s. 239 in.), język religijny znika z życia wielu dawniej chrześcijańskich narodów. Liczni ludzie żyjący we
współczesnych zsekularyzowanych społeczeństwach nie
lękają się już śmierci bez Boga, bez sakramentów świętych. W swoim codziennym życiu całkowicie obywają się
bez Niego i nie mają przy tym poczucia jakiejkolwiek straty. Także w konfrontacji ze śmiercią i kwestiami ostatecznymi, dotyczącymi ich własnej egzystencji, nie popadają w jakieś szczególne zwątpienie, rozpacz czy poczucie beznadziejności. Sprawdza się to, mówi Neuner, co
w XIX wieku powiedział August Comte: Dla wielu ludzi
Bóg odszedł, nie pozostawiając żadnych śladów.
To wszystko są fakty, z którymi kapłani w krajach zachodnich spotykają się na co dzień. Polscy kapłani, pracujący zwłaszcza w wielkich miastach, również spotykają
się z nimi coraz częściej.
W tej sytuacji rodzi się pytanie: czy współczesny kryzys religii, wyrażający się w sekularyzmie, jest zjawiskiem linearnym i nieodwracalnym?
Mamy nadzieję, że tak nie jest. Kryzys wiary i postaw
z niej wynikających towarzyszy Kościołowi od początku
jego istnienia. Ślady tego zjawiska odnajdujemy już
w czasach apostolskich. Nie można, jak powiada holenderski profesor teologii pastoralnej z Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen Johannes A. Van der Ven (Współczesne kontestacje chrześcijaństwa. Sekularyzacja czy
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desekularyzacja?, w: Chrześcijaństwo jutra, s. 187 in.),
patrzeć na historię chrześcijaństwa z perspektywy „utraconego raju”, ponieważ nigdy ono czymś takim nie było.
W pierwszych trzech wiekach swojego istnienia Kościół
był religią mniejszości. Jak mówi socjolog Rodney Stark,
około 100 roku po narodzeniu Chrystusa żyło na świecie
nie więcej niż 7 tysięcy chrześcijan, a ok. roku 200 –
mniej więcej 200 tysięcy, na ok. 60 milionów ówczesnej
populacji. Po edykcie mediolańskim z 313 roku chrześcijaństwo stało się religią państwową i chrześcijan znacznie przybyło. Ale już św. Augustyn (zm. 430 r.) skarżył
się, że spośród chrześcijańskich mieszkańców Hippony
z drugiej połowy IV wieku tylko niewielu regularnie
uczęszczało do kościoła, a niektórzy pojawiali się w nim
tylko
z okazji
największych
świąt.
Nawet
w średniowieczu, kiedy chrześcijaństwo zakorzeniło się
już bardzo mocno, w wielu europejskich krajach pobożność większości chrześcijan pozostawiała bardzo wiele
do życzenia. Tym bardziej w czasach nowożytnych. Pastor Krumacher z Berlina skarży się w 1847 roku, że tylko
6 proc. mieszkańców tego miasta chodzi do kościoła. Nie
podobna w sposób naturalny przewidzieć, co będzie
z religią w przyszłości; czy będzie się rozwijać, czy też
zanikać.
Jak zgodnie twierdzą dziś uczeni, nie istnieją żadne
prawa rządzące religią, które pozwalałyby przewidzieć jej
przyszłość. Formułowane w XIX i jeszcze w XX wieku
prawa społeczne i kulturowe okazały się jeszcze jedną
ze scjentystycznych fikcji i zniknęły już z badań naukowych. Wszystko wskazuje raczej na to, że sekularyzm
nie rozwija się linearnie, że osiągnąwszy w ostatnich
dziesięcioleciach XX w. w wielu społeczeństwach swoje
apogeum, dziś się załamuje, a religijność wraca do tych
społeczeństw szeroką falą. Niektórzy uważają, że współczesny świat emanuje wprost religijnością. Zdaniem takich wybitnych socjologów, jak Peter Berger i Thomas
Luckmann (patrz P. Neuner, op.cit., s. 241), religia
w Europie i Ameryce – mimo zdawać by się mogło spektakularnego zwycięstwa sekularyzmu w życiu publicznym
– wcale się nie cofa i bynajmniej nie znika z życia milionów ludzi. Stała się tylko mniej uchwytna, mniej określona i mniej kościelna, poddała się bowiem wpływom
postmodernizmu. Obraz Boga, utracony w procesie sekularyzacji przez wielu ludzi, wraca do ich świadomości,
ale jest to już obraz przetransformowany, obraz Boga
niechrześcijański, który charakteryzuje się, jak mówi cytowany już Van der Ven (s. 195), następującymi cechami
[…].
Cdn.
www.pustyniawmiescie.pl/wielgus.htm
[22.08.2012]
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LIST DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Z radością dowiedziałem się o zaproszeniu, jakie
wystosował Pan do Ojca Świętego Benedykta XVI. Rzecz
jasna, dla wielu chrześcijan naszego kraju wizyta papieża
w Polsce jest bardzo doniosłym wydarzeniem: mogą
bezpośrednio zobaczyć Następcę Świętego Piotra, Biskupa Rzymu, Głowę Kościoła Katolickiego. Na pewno
Pański gest docenią polscy katolicy, protestanci, prawosławni, a także przedstawiciele religii żydowskiej. Ojciec
Święty wiele przecież robi, by pokój, prawda i sprawiedliwość zapanowały w świecie, zwłaszcza w Europie, zupełnie niezależnie od wyznania.
Czy nie uważa Pan Prezydent, że z okazji takiej
wizyty, przepięknym, a jednocześnie powitanym z największą radością przez Dostojnego Gościa darem byłoby
rozładowanie wreszcie konfliktu wokół koncesji na multipleksie dla Telewizji Trwam?
Benedykt XVI w grudniu 2011 r., listem swojego
Sekretarza Stanu, Księdza Kardynała Tarcisio Bertone,
wyraził swoje ogromne uznanie dla tej stacji i roli, jaką
pełni; zaś 8 lipca podczas rozważań po modlitwie na
Anioł Pański osobiście zapewnił o swoim błogosławieństwie dla uczestników XX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.
Od wielu miesięcy miliony Polaków zabiegają
o zmianę decyzji pana Jana Dworaka. Była to bowiem
decyzja niesprawiedliwa, kłamliwie uzasadniona (okazuje
się, że dostęp do multipleksu otrzymały podmioty niezdolne do opłacenia koncesji) i na dodatek ograniczająca
wolność ludzi wierzących w Polsce. Ta sytuacja trwa
zdecydowanie za długo, czego wydaje się nie rozumieć
ekipa rządząca krajem. Wielka szkoda.
Proszę Pana Prezydenta o włączenie swojego autorytetu w obiektywną ocenę sytuacji, która od długiego czasu rodzi napięcia, antagonizuje społeczeństwo, wywołuje poczucie niesprawiedliwości, a przez to utrwala wzajemną
wrogość. Jestem pewien, że próba rozwiązania tego niepotrzebnego nikomu konfliktu zostanie poparta przez wielu
parlamentarzystów PO, a także posłów lewicy; że doceni ją opinia krajowa, polonijna i europejska.
A nasz Dostojny Gość z Watykanu miałby wiele powodów do szczerego uznania wobec Prezydenta Państwa.
Zapewniam Pana Prezydenta o głębokim szacunku

+ Wiesław Mering, Biskup Włocławski
Przewodniczący Rady KEP
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Włocławek, 23 lipca 2012 r. (L.dz. 1314/2012)
http://www.diecezja.wloclawek.pl
[22.08.2012]
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KULTURA A SUWERENNOŚĆ NARODU
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
I
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA KULTURY
Etymologicznie rzecz biorąc, sens terminu „kultura” wywodzi się z opisu uprawiania ziemi i doskonalenia duchowości (łac. colere – uprawiać, pielęgnować, doskonalić [aspekt pragmatyczny] oraz dzieła człowieka jako bytu osobowego, wyposażonego w rozum, wolę i uczucie [aspekt apragmatyczny]. Z upływem czasu na oznaczenie uprawy roli
zaczęto używać wyrażenia „agri-cultura”. Natomiast, już od Cycerona, poczęto używać „animi cultura” na oznaczenie
kultury duchowości ludzkiej. Pojęcie to nawiązywało do starogreckiej idei paideia, rozumianą jako gruntowne wychowanie człowieka w płaszczyźnie indywidualnej i społecznej. W czasach starorzymskich poczęto używać wyrażenie
„cywilizacja” na oznaczenie rozkwitu życia społecznego na wzór „Civis Romanus”, gdzie obywatele mieli pełne prawa
do osobistego rozwoju w dziedzinie wygód życia miejskiego.
Dzieje sensu terminu „kultura” przyniosły liczne jego zróżnicowania definicyjne: a) enumeratywno-opisowe (wyliczanie właściwości), b) historyczne (eksponowanie tradycji), c) normatywne (ideały, reguły zachowań), d) psychologiczne – socjologiczne (wychowanie, socjalizacja), e) strukturalne (organizacja społeczna), f) genetyczne (symbole,
idee). Różnorodność ta zaowocowała w mnogości przykładów definicyjnych (ponad 170), z racji licznych dyscyplin
naukowych posługujących się tym terminem (często w sensie nieostrym). Liczne te zróżnicowania, o kontekście definicyjnym, prowadzą do pytania filozoficznego o następującym brzmieniu „dzięki czemu”, czyli „dlaczego?” kultura jest
następstwem osobowego życia człowieka?
Udzielono odpowiedzi w duchu kantowskim i w stylizacji klasycznej. W ujęciu Immanuela Kanta (1724-1804) byt
sam w sobie jest niepoznawalny. Jedynie wrażenia są nam dane poznawczo i to za pomocą subiektywnych, apriorycznych form. Natomiast poznajemy li tylko wartości, gdyż one pierwotnie istniały w naszym duchu. Wartości zaś są
odczytywane przez symbole. Cały świat wartości, w tym ujęciu, został bowiem wprowadzony w dziedzinę bytu w kategoriach symboli (obrazów, szeroko pojętych znaków). Jawi się tu wizja człowieka zamkniętego w świecie symboli, czyli w „jaskini świadomości” bez wyjścia. W platońskiej jaskini ciała dusza pozostaje jednak w relacji do realnych idei.
Kantyzm, jako nurt myślowy po Kartezjuszu (1596-1650), należy do filozofii podmiotu, która głosząc subiektywizm,
zniweczyła walor realności kultury, który jest przecież istotnym znamieniem duchowej aktywności człowieka w przestrzeni natury. „U podstaw wszelkich kulturowych działań i wytworów ludzkiej – pisze Mieczysław A. Krąpiec – leży praca
intelektu, polegająca pierwotnie na interioryzacji zastanej treści natury – świata realnie istniejącego w postaci osób i rzeczy, podlegających różnorodnym procesom i zdarzeniom. Owa pierwotna interioryzacja treści natury już jest pierwszym,
wstępnym etapem pojawienia się kultury” (Kultura, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2005, s.136).
Z terminem kultura koresponduje kategoria „cywilizacji”. Termin ten w całej pełni zaistniał w dokumentach Kościoła. Posługiwał się on nim na oznaczenie rzeczywistości społecznej, w dziedzinie oświaty, wychowania, edukacji, polityki, nawet w obszarze przebudowy ustrojów świata. Pojęcie cywilizacji wydaje się mieć charakter bardziej mentalistyczny aniżeli geograficzny.
Druga wojna światowa przyniosła pewne zmiany w stylizacji sensu tego terminu. Pius XII, obok terminu „cywilizacji
chrześcijańskiej” odwoływał się do pojęcia „kultury”, mówiąc: „cywilizacja chrześcijańska, […] nie osłabiając zdrowych
pierwiastków najróżnorodniejszych kultur rodzimych, uzgadnia je w rzeczach istotnych, stwarzając w ten sposób szeroką skalę jedność uczuć i prawideł moralnych – najmocniejszą podstawę prawdziwego pokoju […] pomiędzy wszystkimi członkami wielkiej rodziny ludzkiej” (Orędzie radiowe w 5 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 IX 1944). Jan
XXIII akcentował naturalne prawo człowieka „do korzystania z wartości moralnych i kulturalnych” i potrzebę „przepojenia kultury i cywilizacji prawdziwymi założeniami i zasadami chrześcijańskimi” (Pacem in terris, 12; 147). Idee te przygotowały grunt do nowego ujęcia problemu kultury na gruncie Soboru Watykańskiego II: „Mianem »kultury« w sensie
ogólnym oznacza się wszystko, czym człowiek doskonali i rozwija wielorakie uzdolnienia swego ducha i ciała; stara
się drogą poznania i pracy poddać sam świat pod swoja władzę; […] wreszcie w dziełach swoich w ciągu wieków wyraża, przechowuje i zachowuje wielkie doświadczenia duchowe i dążenia na to, aby służyły one postępowi wielu,
a nawet całej ludzkości” (Gaudium et spes – Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 53).
Wieloaspektowe ujęcie sensu terminu „kultura” jest następstwem jego zróżnicowania w ramach opisu życia materialnego i duchowym osoby ludzkiej w jej wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w perspektywie strukturalnej, funkcjonalnej i dziejowej. Świadczą o tym wybrane teksty z bogatej twórczości Jana Pawła II. One to bowiem tworzą kontekst
do dokładnego rozumienia sensu terminu „kultura”. A oto próba wyboru wypowiedzi Jana Pawła II z Jego apostolskiego nauczania w świecie współczesnym:
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Każdy wierzący wie, że początków historii człowieka trzeba szukać w Księdze Rodzaju. Również początków
ludzkiej kultury trzeba szukać na tych stronach.
Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 83.

Trzeba, abyśmy mieli przed oczyma ten zarys pierwotnego stanu człowieka, […] gdzie jest mowa o tym, że Bóg
stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje i powiedział: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (por. Rdz 1, 28). Te
słowa bowiem są najpierwotniejszą i najbardziej kompletna definicją ludzkiej kultury.
Pamięć i tożsamość, s. 85.

Na pierwszych stronach Księgi Rodzaju dotykamy samej istoty tego, co się nazywa kulturą, wydobywając jej
znaczenie najbardziej pierwotne i podstawowe, od którego możemy z konieczności dojść do tego, co stanowi podstawę naszej cywilizacji przemysłowej.
Pamięć i tożsamość, s. 86.

Istotne bowiem dla ludzkiej kultury jest nie tylko ludzkie poznanie świata zewnętrznego, ale również siebie
samego.
Pamięć i tożsamość, s. 86.

W kulturę człowieka od samego początku wpisany jest bardzo głęboko element piękna. Piękno wszechświata
jest jak gdyby odbite w oczach Boga, o którym powiedziano: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz. 1, 31). […]. To wszystko leży u podstaw kultury wyrażającej się w dziełach sztuki, czy to będą dzieła malarstwa, rzeźby, architektury, czy dzieła muzyczne, czy inne rezultaty twórczej wyobraźni i myśli.
Pamięć i tożsamość, s. 87.

Każdy naród żyje dziełami swojej kultury. My, Polacy, na przykład, żyjemy tym wszystkim, czego początek odnajdujemy w pieśni Bogurodzicy – najstarszej zapisanej polskiej poezji, jak też starodawnej melodii z nią związanej.
[…]. Właśnie Bogurodzica należy w jakiś szczególny sposób do tradycji gnieźnieńskiej w polskiej kulturze. Jest to tradycja Wojciechowi. […]. Pieśń Bogurodzica stała się hymnem narodowym, który jeszcze pod Grunwaldem prowadził
zastępy polskie i litewskie do walki z Krzyżakami. Równocześnie istniała już pochodząca z Krakowa druga tradycja,
związana z kultem św. Stanisława. Wyrazem tej tradycji jest łaciński hymn Gaude Mater Polonia, śpiewny do dzisiaj
w języku łacińskim, tak jak Bogurodzica śpiewana jest w języku staropolskim. Te dwie tradycje przenikają się.
Pamięć i tożsamość, s. 88.

To wszystko, co tu powiedziałem, znów każe mi wrócić do przemówienia w UNESCO, które poświęciłem roli
kultury w życiu narodów. Siłą tamtego przemówienia było to, że nie było ono teorią kultury, ale świadectwem o kulturze – zwyczajnym świadectwem człowieka, który na podstawie własnego doświadczenia dawał wyraz temu, czym była
kultura w dziejach jego narodu i czym ta kultura jest w dziejach wszystkich narodów.
Pamięć i tożsamość, s. 88-89.

Trzeba się pytać, jak to wspólne ogólnoludzkie bogactwo wszystkich kultur może pomnażać się w czasie i jak bardzo trzeba przestrzegać właściwego stosunku pomiędzy ekonomią a kulturą, ażeby nie zniszczyć tego dobra, które jest
większe, które jest bardziej ludzkie, na rzecz cywilizacji pieniądza, na rzecz dyktatury jednostronnego ekonomizmu.
Pamięć i tożsamość, s. 89.

Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. […] Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. […] Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej »jest«
[…]. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród
istnieje »z kultury« i »dla kultury«. I dlatego właśnie jest ona tym znamiennym wychowawcą ku temu, aby »bardziej
być«we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina. […] Jestem synem tego narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy
życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako
naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własną kulturę,
która się okazała w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg.
Pamięć i tożsamość, s. 89-90.

Ufam, że mnie słyszą, żyjemy przecież w epoce tak zdecydowanie zadeklarowanej wolności wymiany: wymiany
informacji, wymiany dóbr kultury! A przecież my tutaj sięgamy do samego korzenia tych dóbr!
Homilia w czasie Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej
3 czerwca 1979, Gniezno, p. 6.

Dzisiaj, tak samo jak dawniej, chrześcijanie tego kontynentu, których kultury przeniknięte są duchem chrześcijańskim, wiedzą, jakie czeka ich zadanie, niezależnie od ich przynależności wyznaniowej.
Orędzie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie
skierowane do wszystkich przywódców kontynentu, 8 grudnia 1991, Watykan

Wszędzie tam, gdzie ludzka praca warunkuje rozwój kultury, gospodarki (ekonomii), życia społecznego, wszędzie
tam docierał benedyktyński program ewangelizacji, który łączył pracę z modlitwą, a modlitwę z pracą.
Homilia, 23 marca 1980, Nursja, p. 5.

22

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Po pierwszej wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości […]. Na ziemiach zaś przygranicznych
pozostała duża liczba mieszkających tam Polaków. Zorganizowali się oni we wspólny związek kulturalny polski, mający na celu kultywowanie chrześcijańskich i polskich tradycji i kultury.
Na pewno na tym spotkaniu są obecni, ci którzy w okresie międzywojennym byli członkami teatrów amatorskich,
zespołów śpiewaczych, szkółek, różnego rodzaju organizacji religijnych, które pogłębiały wiarę, miłość Boga i miłość
macierzystej kultury.
Spotkanie z Polonią w Niemczech, 16 listopada 1980, Moguncja, p. 4.

W tym też duchu wypowiadają się biskupi europejscy w orędziu skierowanym do świata z okazji jubileuszowego roku świętego Benedykta, Patrona Europy. Czytamy w tym orędziu między innymi: „Wolność i sprawiedliwość
wymagają, aby ludzie i narody mogły rozwijać swoje odrębności. Każdy naród, każda mniejszość etniczna posiada
własną tożsamość, własną historię i kulturę. Te szczególne wartości maja wielkie znaczenie dla ludzkiego postępu
i pokoju” (Deklaracja biskupów Europy z 28 września 1980).
Także Prawda objawiona, Ewangelia, dociera do człowieka w oprawie pewnej kultury. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że zatracenie odziedziczonych wartości kulturowych może w konsekwencji doprowadzić także do utraty
wiary, zwłaszcza jeżeli nowe wartości kulturowe, które się przyjmuje w nowym otoczeniu, pozbawione są chrześcijańskiego charakteru, którym cechowała się kultura rodzima.
Spotkanie z Polonią w Niemczech, 16 listopada 1980, Moguncja, p. 6.

Właśnie oparcie w tradycji, kulturze, która, tak jak polska kultura, przesiąknięta jest wartościami religijnymi,
sprawi, że „egoistyczna cywilizacja i egoistyczna technologia pracy nie będą mogły zredukować człowieka do roli narzędzia produkcji” (Przemówienie w Salwador da Bahia), albo też do narzędzia konsumpcji.
Spotkanie z Polonią w Niemczech, 16 listopada 1980, Moguncja, p. 7.

Natomiast człowiek świadomy swej tożsamości płynącej z wiary, z chrześcijańskiej kultury, dziedzictwa ojców
i dziadów, zachowa swą godność, znajdzie poszanowanie u innych i będzie pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, w którym wypadło mu żyć.
Spotkanie z Polonią w Niemczech, 16 listopada 1980, Moguncja, p. 7.

Święci Cyryl i Metody umieli wyprzedzić pewne zdobycze, które Kościół w pełni sobie dopiero w czasie Soboru
Watykańskiego II, jeśli chodzi o wcielenie orędzia ewangelicznego w poszczególne kultury, poprzez przyjęcie języka,
obyczaju i ducha plemienia z zachowaniem całej ich wartości.
Akt Europejski, 9 listopada 1982, Santiago de Compostela, p. 6.

Kościół, jako Stolica Apostolska i jako wspólnota katolicka, gotów jest służyć, gotów jest dać swój wkład w dążenie do osiągnięcia autentycznego dobrobytu materialnego, kulturalnego i duchowego narodów.
Akt Europejski, 9 listopada 1982, Santiago de Compostela, p. 6.

Kulturalna wspólnota kontynentu europejskiego – trwająca nadal, mimo wszelkich kryzysów i podziałów – nie
jest zrozumiała bez treści chrześcijańskiego orędzia. Ono, wspólnie połączone z duchem starożytnym, tworzy wspólne dziedzictwo, któremu Europa zawdzięcza swoje bogactwo i swoja siłę, kwitnący rozwój sztuki, wiedzy, oświaty
i badań naukowych, filozofii i kultury ducha. W kręgu dziedzictwa wiary chrześcijańskiej kulturę europejską szczególnie ukierunkował chrześcijański obraz człowieka.
Przemówienie podczas Nieszporów Europejskich, 10 września 1983, Wiedeń, p. 2.

Niełatwym zadaniem każdej instytucji służącej kulturze jest formułowanie autentycznych wymogów środowiska
społecznego, co znajduje wyraz w opracowaniu propozycji dróg zrównoważonego rozwoju kulturalnego i zarazem,
społecznego.
Nabożeństwo ekumeniczne, 26 lutego 1984, Bari, p. 4.

Kultura rodzi się w dążeniu człowieka ku prawdzie; a prawda z kolei pobudza do dalszych poszukiwań, odpowiadających głębokim potrzebom człowieka. Jak stwierdziłem niejednokrotnie, istnieje organiczna i konstytutywna
więź pomiędzy chrześcijaństwem i kulturą; podstawowa więź Ewangelii z człowiekiem w samym jego człowieczeństwie. Aby tworzyć kulturę, należy traktować człowieka „jako szczególną, samoistną wartość „ jako podmiot związany
z osobową transcendencją” (por. Przemówienie w UNESCO, 2 czerwca 1980 R., 10).
Nabożeństwo ekumeniczne, 26 lutego 1984, Bari, p. 4.

Ludzie kultury i nauki! Wy, na których spoczywa delikatne i zaszczytne zadanie poszukiwania prawdy we
wszystkich jej najprzeróżniejszych wyrazach i kształtowania w jej duchu oraz kierowania ku niej młodego pokolenia
Apulii, nie lękajcie się Chrystusa, ale otwórzcie przed Nim wasze umysły, a także umysły waszych uczniów!
Nabożeństwo ekumeniczne, 26 lutego 1984, Bari, p. 5.

Nasze spotkanie jest czymś naturalnym, ponieważ moją misją, którą dzielę z braćmi w biskupstwie i całym ludem chrześcijańskim, jest dawanie światu świadectwa o wierze, która naznaczyła historię i kulturę tego kontynentu
bardziej niż jakiekolwiek innej części globu; o wierze, którą tak znaczna część mężczyzn i kobiet Europy uznaje za
podstawową orientację swego życia.
Wizyta w siedzibie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 20 maja 1985, Bruksela, p. 1.
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Trzeba również wspomnieć działalność świętych Cyryla i Metodego, misjonarzy z Bizancjum, którzy niosąc
chrześcijaństwo ludom słowiańskim, potrafili, wiedzeni genialną intuicją, zaakceptować i rozwinąć ich kulturę w zgodzie ze Stolicą Apostolską.
Wizyta w siedzibie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 20 maja 1985, Bruksela, p. 2.

Nasi przodkowie otwarli również drogi prowadzące ku nowym zamieszkanym ziemiom.[…] Zabierali z sobą
krzyż, dzielili się swoją chrześcijańską nadzieją, krzewili postęp intelektualny i techniczny. Byli jednak również zdobywcami, narzucali własną kulturę, przywłaszczali sobie bogactwa innych grup etnicznych, których tradycjami nazbyt
często gardzili i które równie często poddawali brutalnemu uciskowi.
Wizyta w siedzibie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 20 maja 1985, Bruksela, p. 2.

Trzeba mieć świadomość tego, jak ważne jest, aby owa odnowiona ewangelizacja wyrastała ze wspólnych korzeni Europy. […] Pod tym kątem ważne są historyczne daty chrztu niektórych narodów […] takich jak Polska (966)
i Węgry (972), a także […] tysiąclecie chrztu Rusi Kijowskiej (988). Te daty prowadzą nas do korzeni chrześcijańskich,
w których odnajdujemy szczególne bogactwo i natchnienie dla nas, wyrastają bowiem z tej samej wiary i odnoszą się
do tego samego, niepodzielnego Kościoła, z nich też czerpały życiodajne soki kultura i humanizm chrześcijański o wyjątkowych wartościach.
Do uczestników VI Sympozjum Biskupów Europejskich, 11 października 1985, p. 3.

Z drugiej strony należy także pamiętać, że owe wspólne korzenie maja zarazem charakter dwoisty. Wyrosły z
nich bowiem dwa nurty chrześcijańskiej tradycji teologicznej, liturgicznej i ascetycznej oraz dwa modele kultury, które
choć różne, nie są sobie przeciwstawne, a wręcz uzupełniają się wzajemnie i ubogacają się; św. Benedykt nasycił tradycję chrześcijańską i kulturalną Zachodu duchem logicznej i racjonalnej tradycji łacińskiej; Cyryl i Metody, czczeni jako
ojcowie tradycji ludów słowiańskich, są przedstawicielami starożytnej kultury greckiej, opartej na intuicji i mistycyzmie.
Do uczestników VI Sympozjum…, p. 4

Uniwersytet – owa znamienita instytucja europejska, której powstanie jest dziełem Kościoła – nie jest w stanie
opracować planu kulturalnego, który zasługiwałby na przyjęcie. Oznacza to, że we współczesnym społeczeństwie kultura przestała sprawować funkcję przewodnią. Dziś żyje się i walczy przede wszystkim o władzę i dobrobyt, nie zaś
o ideały.
Do uczestników VI Sympozjum…, p. 11

Badania nad społeczeństwem i kulturą wykazały, że z serc wielu ludzi nam współczesnych, […] płynie nieoczekiwane, czasem stłumione i pełne bólu wołanie o wartości religijne i o sens życia.
Do uczestników VI Sympozjum…, p. 12

Chciałbym przede wszystkim podkreślić misję prezbiterów, zakonników i zakonnic. […] Musimy tych naszych
głównych współpracowników otaczać jak największą troską i opieką, kierując nimi mądrze, z miłością i dalekowzrocznością, wspierając w ciężkich doświadczeniach, dodając otuchy w trudnościach, zapewniając im właściwą odnowę zarówno w dziedzinie życia duchowego, jak i w dziedzinie kultury.
Do uczestników VI Sympozjum…, p. 15

W delikatnym i trudnym dziele, jakim jest tworzenie dziś odnowionej syntezy Ewangelii i życia, orędzia ewangelicznego i współczesnej kultury, musimy jako pasterze zachować subtelny, wymagający i czujny zmysł krytyczny.
Do uczestników VI Sympozjum…, p. 16

Duch Święty [interpretuje JP II słowa Chrystusa do Apostołów Dz 1, 8] wyprowadzi was na ulice Jerozolimy, ale
potem pchnie was dalej, aż po krańce ziemi, do wszystkich ludzi, narodów i ludów, do wszystkich języków, kultur, ras
i kontynentów.
Homilia w bazylice San Appolinare Nouvo, 11 maja 1986, Rawenna, p. 3

Wasza obecność podkreśla znaczenie historycznego powołania tego miasta, w którym zbiegły się drogi Wschodu
i Zachodu w okresie gorączkowego scalania się kultur: germańskiej, longobardzkiej i dunajskiej z kulturą Rzymu, które
dało początek nowemu społeczeństwu średniowiecznej Europy.
Homilia w bazylice San Appolinare Nouvo, p. 5

Już bowiem na początku ery chrześcijańskiej Rawenna stanowi duchowy pomost pomiędzy Wschodem i Zachodem, który w ciągu kolejnych stuleci był przemierzany w jednym i w drugim kierunku: w ten sposób rozpoczęła się
trwająca nieprzerwanie wymiana w dziedzinie wiary, kultury i cywilizacji pomiędzy narodami i Kościołami, która tak
bardzo przyczyniła się do konsolidacji Europy zjednoczonej w wierze, ale zachowującej wielość lokalnych tradycji.
Homilia w bazylice San Appolinare Nouvo, p. 5

Odbudowa kultury europejskiej jest decydującym i pilnym przedsięwzięciem naszych czasów.
Homilia w bazylice San Appolinare Nouvo, p. 7

Korzenie jedności Europy tkwią we wspólnym dziedzictwie wartości, którymi żyją poszczególne kultury narodowe. Istotą tego dziedzictwa są prawdy wiary chrześcijańskiej.
Apel do mieszkańców Europy, 7 września 1986, p.2
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Katedra w Spirze, niegdyś największa świątynia chrześcijańskiego Zachodu, jest związana z dziejami tego kontynentu tak ściśle, jak mało która budowla Europy. W ciągu ponad 900 lat swego istnienia była świadkiem okresów
wielkiego rozwoju wspólnej kultury europejskiej w dziedzinie wiary, wiedzy i sztuki.
Homilia, 4 maja 1987, Spira, p. 5

Jestem głęboko przekonany o tym, że jeśli Europa pragnie odzyskać swą podstawową jedność, musi się zwrócić ku tym wartościom, które za sprawą chrześcijaństwa od samego początku kształtowały się w obrębie jej kultury
i w jej społeczności.
Audiencja dla Komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej
do stosunków parlamentami krajowymi, 17 marca 1988, Rzym, p.4.

Z pewnością trudno ściśle określić, czym jest europejska tożsamość. Odległe i zróżnicowane są początki tej
cywilizacji, pochodzą z Grecji i z Rzymu, ze źródeł celtyckich, germańskich i słowińskich oraz z chrześcijaństwa, które
ją dogłębnie ukształtowało. Wiemy, jak różnorodne są języki, kultury oraz tradycje prawne tych narodów, regionów, jak
różne instytucje.
Przemówienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
8 października 1988, Strasburg, p.3

Często słyszymy narzekania na młodzież, że w jakimś stopniu nie czuje się związana z dziedzictwem kulturowym […] Europy. Wyczuwa się również pewien niepokój o zachowanie tego dziedzictwa. […] niezrównane dziedzictwo kulturowe tego kontynentu ma być zachowane nie tylko po to, żeby służyło dalekiemu i obojętnemu spojrzeniu, jakim ogarnia się zabytki. Jest rzeczą ważną, aby można było powierzać i przekazywać z pokolenia na pokolenie świadectwo żywej kultury oraz odkrycia i doświadczenia, które stopniowo formowały człowieka w Europie.
Przemówienie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, p. 10.

Teraz, gdy to Zgromadzenie, będące ośrodkiem europejskiej integracji od początków Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali […] słusznie jawi się waszym rodakom jako instytucja, która kierować będzie ich przyszłością jako demokratyczna
wspólnota państw pragnących coraz ściślej integrować gospodarkę, ujednolicać prawodawstwo w wielu dziedzinach,
dać swym obywatelom większy zakres wolności w perspektywie wzajemnej współpracy i ubogacania się kultur.
Przemówienie w Parlamencie Europejskim,
11 października 1988, Strasburg, p. 1

Czyż Kościół mógłby nie interesować się budowaniem Europy, skoro od stuleci żyje pośród tworzących ją narodów, które niegdyś doprowadziły do źródeł chrztu i dla których wiara chrześcijańska jest i pozostaje elementem kulturowej tożsamości?
Przemówienie w Parlamencie Europejskim, p. 2

Wspólna struktura polityczna – będąca wyrazem wolnej woli obywateli Europy i niezagrażająca bynajmniej tożsamości poszczególnych narodów – stanie się w większym stopniu gwarantem równości praw wszystkich regionów,
szczególnie w dziedzinie kultury. Zjednoczone ludy Europy nie dopuszczą do dominacji jednej kultury nad innymi, ale
popierać będą równe prawo każdego do ubogacenia pozostałych swą odmiennością.
Przemówienie w Parlamencie Europejskim, p. 4

Pragnieniem moim […] jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do
granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia. Jakże miałbym tego nie pragnąć, skoro inspirowana wiarą chrześcijańską kultura tak głęboko naznaczyła dzieje wszystkich ludów naszej Europy, ludów greckich i łacińskich,
germańskich i słowiańskich, mimo wszelkich dziejowych tragedii, ponad systemami społecznymi i ideologiami?
Przemówienie w Parlamencie Europejskim, p. 5

Panie Przewodniczący! Orędzie Kościoła dotyczy Boga i ostatecznego przeznaczenia człowieka, a więc spraw,
którymi kultura europejska jest do głębi przeniknięta. Czyż można bowiem wyobrazić sobie Europę pozbawioną tego
transcendentnego wymiaru?
Przemówienie w Parlamencie Europejskim, p. 7

Twierdzenie, że „to, co należy do Boga”, pozostaje w gestii wspólnoty religijnej, a nie państwa […].
Wszystkie prądy myślowe naszego starego kontynentu winny podjąć refleksję nad ponurymi konsekwencjami ewentualnego wykluczenia Boga z życia publicznego – Boga jako ostatecznego kryterium etyki […]. Nasza europejska kultura obfituje w przykłady przekraczania w obydwie strony granicy między tym, „co cesarskie”, i tym, „co Boskie”. […].
Integralizm religijny – […] – nie rozróżnia sfery wiary i sfery świeckiej; wydaje się on nie do pogodzenia z ukształtowanym przez orędzie chrześcijańskie geniuszem właściwym Europie. Moją zatem powinnością jest stanowcze głoszenie
prawdy, że gdyby religijne i chrześcijańskie podłoże kultury tego kontynentu zostało pozbawione wpływu na etykę
i kształt społeczeństwa, oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości mieszkańców Europy. I to wszystkich – wierzących i niewierzących.
Przemówienie w Parlamencie Europejskim, p. 9-11
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CO SKARGA POWIEDZIAŁBY DZIŚ POSŁOM?
Rok 2012 jest Rokiem Księdza Piotra Skargi (1536-1612), jezuity z Grójca, pierwszego rektora Akademii Wileńskiej (1579-1584), twórcy wielu instytucji dobroczynnych, wielkiego patrioty, kaznodziei nadwornego króla Zygmunta
III w latach 1588-1612, sławnego z ośmiu kazań sejmowych o charakterze społeczno-politycznym (por. Kazania sejmowe i wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, opr. M. Korolko, Warszawa 2012; pierwsze wydanie w 1597 r., potem w 1600 i 1610 r.). Postawmy sobie zatem pytanie: co ksiądz Skarga ma
do powiedzenia naszym posłom i nam wszystkim dziś?
A jak jest u nas obecnie? Dziś w Polsce już zaczyna
zanikać samo pojęcie ojczyzny i sens miłości społecznej.
Dziś ideałem Polaka ma być człowiek osobistego interesu i rodzaj „eurovolksdeutscha”, który nienawidzi Ojczyzny, a kocha Europę i kraje bogatsze. Wprawdzie nasi
prowodyrzy polityczni miewają usta pełne frazesów o Ojczyźnie, np. przy okazji różnych rocznic patriotycznych,
ale raczej tylko po to, by znów zmylić maluczkich w chwilach, gdy tracą poparcie i ich władza jest zagrożona
z powodów gospodarczych.

Miłość Ojczyzny
1. Jest wymowne, że już pierwsze kazanie jest niezwykle aktualne. Mówi ono, że posłowie potrzebują mądrości, inteligencji, wiedzy, nauki, doświadczenia i wielkiej znajomości historii. Według Skargi, wiedza historyczna jest do rządzenia wręcz konieczna. Trzeba też
czytać chrześcijańskie i pogańskie księgi o polityce i należy umieć słuchać Boga i ludzi, a przede wszystkim być
głęboko moralnym w życiu osobistym i społecznym.
Dalsze kazania są już poświęcone sześciu głównym
– jak mówi kaznodzieja – chorobom Rzeczypospolitej
i państwa. Pierwszą chorobą jest brak miłości do Ojczyzny, a nawet często wyraźna nieżyczliwość i burzenie
dziedzictwa nierozumem, niedbałością i złością ludzką.
Tymczasem miłość jest podstawową siłą duchową, społeczno-polityczną i moralną. Jest to miłość do Boga, Ojczyzny i bliźniego, obejmuje ona wszystkich obywateli
państwa, a szczególnie lud, potrzebujących i ubogich.
Posłowie mają być wzorem takiej miłości. Rzeczpospolita bowiem jest Matką wszystkich bez względu na
pochodzenie, stan i wyznanie. Kiedy zaś szlachta chlubi
się swoją „wolnością szlachecką”, to musi wiedzieć, że tę
wolność dała im Polska. Ona to dała im także bogactwa,
dostatek, pokój obywatelski, bezpieczeństwo i sławę
w świecie.
„Rzeczpospolita – mówi Skarga – zowie się miastem
(państwem), za którą umrzeć i ze wszystkim się oddać,
i w niej wszystkie nasze pociechy położyć i onej je poświęcić winni jesteśmy”. Wszystko to bez żądania zapłaty. Ale dużo jest – żali się Skarga – zdrajców, którzy nie
kochają Ojczyzny, zwłaszcza kiedy nie daje im ona osiągać prywatnych korzyści.
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Niezgoda rujnuje
2. Drugą chorobą Rzeczypospolitej za czasów Skargi
była wielka niezgoda: walki, bunty, rozruchy, rokosze,
najazdy, wojny domowe i rozłamy w Kościele. Nie ma
zgodnego działania między panami, szlachtą, mieszczanami, ludem i posłami. Jeśli tak będzie dalej, to według
Skargi zginie Naród i język polski, Polacy staną się innym narodem, pójdą w niewolę, popadną w nędzę.
Wszelka niezgoda płynie przede wszystkim z niemoralności panów i szlachty: z chciwości, pychy, pławienia
się w luksusach, z egoizmu i z zazdrości, że innym się
lepiej powodzi. Ale szczególnym rozsadnikiem niezgody
jest podzielony, skłócony i nieodpowiedzialny Sejm. Natomiast podstawę do zgody dają: jeden król, wspólne
sprawiedliwe prawa, prawdziwa wolność obywateli i jeden nierozbity Kościół katolicki.
Zdaje się, że dzisiaj mamy sytuację znacznie gorszą.
Polaków i obywateli polskich dzielą radykalnie przeciwstawne poglądy na Ojczyznę, świat, religię, moralność
i wszystkie najwyższe wartości. A Sejm przy tym nie łączy, lecz jeszcze pogłębia podziały. Niektóre jednostki
i ugrupowania, idąc za postmodernizmem i skrajnym liberalizmem, chciałyby zniszczyć całą przeszłość, a więc
Kościół katolicki, Polskę, rodzinę, kulturę, etykę chrześcijańską i transcendentny sens życia.
I faktycznie coraz więcej chaosu zakrada się do gospodarki, prawa, polityki, administracji, bankowości,
służb państwowych, sądownictwa, wojska, turystyki,
sportu, szkolnictwa, lecznictwa, a przede wszystkim do
świata pojęć i poglądów.
Rząd przeprowadził nowelizację ustawy emerytalnej
wbrew 80 proc. obywateli, a teraz wypowiada walkę Kościołowi i medium katolickiemu, występując przeciwko 90
proc. katolików w państwie. Przecież to już nie tylko niezgoda, lecz szaleństwo. Przy tym czyniący to twierdzą,
że zostali do tego upoważnieni, bo „wygrali wybory”. Jest
to logika złego.
W dawnej Grecji, matce demokracji, reformator Solon (635-560 przed n.Chr.) nie mógł zrozumieć, dlaczego
Ateńczycy po jego doskonałych reformach wybrali jednak znowu na tyrana Pizystrata, oszusta i cynika. Solon
pisał potem: „Także od mężów zbyt wielkich poczyna się
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grodu upadek, we władzę monarchów nie raz lud przez
nierozum swój wpadł. Gdy za wysoko go wyniósł, niełatwo go potem powstrzymać, ale o wszystko już wpierw
troskać się trzeba i bać” (W. Klinger, Antologia liryki
greckiej, Wrocław 1959, s. 29). I tak oto dzieje się dziś
na szeroką skalę w rzekomo demokratycznej Polsce.
Państwo i Kościół
3. W kazaniach IV i V ksiądz Skarga omawia trzecią
ciężką chorobę ówczesnej Rzeczypospolitej: rozdarcie
chrześcijaństwa i powściągliwy, a nawet w pewnych
dziedzinach niechętny stosunek państwa do Kościoła.
Autor karci tych katolików, którzy przeszli lub przechodzą na luteranizm, kalwinizm, neoarianizm i inne
odłamy owego czasu. Widzi w tym nie tylko zdradę wiary, ale i zło społeczno-polityczne wobec Polski, szerzone
także i przez niektórych posłów. Kościół bowiem jeden,
niepodzielony, prawowierny i ewangeliczny jest najmocniejszą podstawą ducha polskiego.
Przy tym wspomniane odłamy nie są żadną „reformacją”, jak same siebie nazywają, czyli nie są reformą
Kościoła katolickiego, lecz jego rozbijaniem, niszczeniem
i gruntownym przetwarzaniem na nową modłę społeczno-rewolucyjną.
Rozłam religijny bardzo zagraża Rzeczypospolitej,
gdyż religia jest od wieków duszą państwa: „W państwie
religia to serce w ciele ludzkim, a królewski stan jako
głowa”. Religia poza tym daje wielkie dobra: mądrość
życiową i społeczną, motywację etyczną, optymizm,
sens życia i poświęceń, ofiarność dla bliźnich i całego
państwa.
Wiara katolicka doskonali obywateli wszechstronnie,
daje ducha społecznego, umacnia prawo ludzkie i przynosi pokój, pogodę i łagodność. Odłamy zaś kształtują
się głównie w walce z Kościołem i między sobą, niszczą,
palą, grabią, niekiedy mordują, wywołują wojny religijne.
Nienawidzą Kościoła, który porzucili, choć katolicy szanują ich, dają im wolność w państwie katolickim i dopuszczają do najwyższych urzędów cywilnych i wojskowych.
Zarzuca się księdzu Skardze, że opowiadał się za
panowaniem Kościoła nad państwem. Ale nie jest to
słuszne. Po moich analizach uważam, że jest on raczej
zwolennikiem starej teorii dwóch mieczy jeszcze z wieku
V (Leon Wielki, Gelazy I). Jest jedno społeczeństwo
chrześcijańskie, ale o dwu niezmieszanych władzach: o
władzy świeckiej (in saecularibus) i o władzy kościelnej
(in spiritualibus). Prowadzi to następnie do teorii diady,
jakby elipsy o dwu ogniskowych.
Kościół i państwo to dwa centra: różne, niezmieszane ze sobą, autonomiczne, ale nie są całkowicie rozdzielone, stanowią jedność w dwoistości, gdzie się wzajemnie warunkują, doskonalą i dopełniają dla człowieka.
Z tego samego powodu państwo nie może być przeciwne Kościołowi, bo Kościół jest nieodzowny dla jego dobra. Powinno wspierać wiarę, instytucję Kościoła i jego
dzieła społeczne.
Ciekawe, że już wtedy Skarga zauważył, iż w myśl
„mądrości politycznej” niektórzy chcą, by władza państwowa nie dbała o religię, a jedynie o pokój społeczny
i o mienie doczesne. Tymczasem państwo, pomagając
Kościołowi, pomaga tej samej społeczności i sobie samemu.
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Kościół bowiem pełni bardzo wiele funkcji z natury
państwowych: zajmuje się szkolnictwem, oświatą, szpitalnictwem, prowadzi przytułki, organizuje akcje charytatywne, przekazuje kulturę i tradycję, kształtuje moralność
indywidualną i społeczną, formuje wyższe osobowości
obywatelskie i w ogóle ludzkie.
Trzeba zauważyć, że i dziś Kościół katolicki jest
wielką szkołą ludzką, obywatelską i duchową. Trudno te
wszystkie aspekty wyliczyć. Jeśli sam nie jest rozdarty,
to i dziś stanowi podstawę jedności i spójności społecznej i duchowej, nie tylko dla swych wyznawców, ale – jeśli jest w znaczącej większości – także dla innych wyznań i religii, również dla ateistów.
Tworzy bowiem substancjalną strukturę społeczną,
z której korzystają i inni jakby ze wspólnego okrętu życia
społecznego w państwie. Tak było u nas np. w stanie wojennym, gdy Kościół był domem dla wszystkich, także dla
ateistów i członków partii marksistowskiej, a duchowni katoliccy byli dla nich jak bracia. Nikt nie dociekał różnic.
Inna rzecz, że potem bardzo liczni okazali się żmijami wyhodowanymi w kościołach. Ale większość katolicka
nie poniża mniejszości w żadnej mierze, bo jeśli jest autentyczna, nie liberalistyczna, to umacnia u owych „innych” ich tożsamość i godność.
Jednakże stosunek ideologicznych władz do Kościoła katolickiego jest bez porównania gorszy niż za czasów
księdza Skargi. Przede wszystkim liczni politycy i całe
niektóre partie, idąc za ideologią postmodernistyczną i liberalistyczną, zrywają całkowicie wszelkie więzy państwa z religią, usuwają wszelkie ślady tradycji katolickiej
na forum publicznym i żądają, by każdy człowiek w życiu
publicznym, zwłaszcza państwowym, zachowywał się we
wszystkim jak ateista.
W ogóle ateizm robi się nowym totalitaryzmem,
a nawet światopoglądowym terroryzmem. Przede
wszystkim taki jest ateizm polityczny i państwowy. Pozwala on „łaskawie” wyznawać wiarę tylko prywatnie,
wewnątrz duszy, bez objawiania jej na zewnątrz, a grupowo to tylko jako folklor przeszłości bez żadnego realnego znaczenia w życiu publicznym.
Jeśli nie jest to otwarcie głoszone czy też do końca
realizowane, to na razie tylko z obawy, by wierzący nie
zrzucili z siebie tej napastniczej i opresyjnej czapy nad
społeczeństwami.
Obok czystego ateizmu publicznego pojawiają się
idee nawiązujące do oświecenia, żeby stworzyć jedną,
„nowoczesną”, wykoncypowaną przez samego człowieka
religię światową, skupiającą w sobie i utopię, i sztukę,
i marzenia człowieka o nowym wymiarze życia doczesnego (A. King, B. Schneider, P. Koslowski i inni). Lecz
nie zauważają oni, że taka religia byłaby ateistyczna.
Presja „nowej religii” jest tak sugestywna, że nawet
niemało duchownych katolickich, na świecie i u nas,
chciałoby się wyrzec „tradycyjnego i anachronicznego”
katolicyzmu i stworzyć jakieś nowe jego formy, odmieniając i dogmaty, i struktury, i funkcjonowanie. I często nie
sposób z takim „reformatorem” polemizować lub przywoływać go do rozsądku, bo zaraz uruchamia się cały świat
medialny, który potrafi każdego obrońcę prawowiernego
Kościoła bezkarnie zniszczyć. Kościół katolicki traci coraz bardziej stan prawny w państwie.
Bardzo wielu ludzi jeszcze nie dostrzega całej tendencji ateizacji społeczeństwa, ale tylko dlatego, że nie
umie dotrzeć do podstawowych przesłanek ateistycz-
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nych, kryjących się pod różnymi zjawiskami zewnętrznymi, zwykle maskującymi owe założenia.
Wolność dla Telewizji Trwam
4. Czwarta choroba Rzeczypospolitej, zdaniem
Skargi, to nieokiełznana wolność, osłabiająca poważnie
centralną władzę królewską.
Skarga potępia tyranię i władzę absolutną (dominium
absolutum), jaką mają Turcy, Tatarzy i Moskwa, ale popiera silną władzę centralną jako konieczną dla większego państwa. Skrajna wolność niszczy państwo, gdyż
podstawowe prawa nie funkcjonują. Wolność bowiem
jest różnoraka. Jest wolność „święta” jako wolność od
grzechu i zła.
Dobra jest wolność od służenia obcym bogom i pogańskim królom. Pożyteczna jest „złota wolność” jako
wolność od tyrana i władcy absolutnego, która jest
w Polsce od 600 lat.
Ale jest także niestety „wolność diabelska”, która pod
płaszczykiem „wolności szlacheckiej” prowadzi do swobody czynienia wszelkiego zła i nawet do zbrodni.
„Bądźmy – mówi Skarga – niewolnikami praw naszych, abyśmy wolni być mogli”. Faktycznie zdarza się,
że posłowie łamią prawa, grabią dobra królewskie i na
sejmach czynią, co chcą: wszczynają zwady, wrzaski,
dobywają broni, są stronniczy, interesowni, atakują religię, kupują sobie urzędy, dbają nie o dobro Rzeczypospolitej, tylko o prywatne, a przede wszystkim uchwalają
nic nieznaczące lub zgoła głupie prawa i dekrety.
Marszałek jest wybierany przez trzy tygodnie. Posłowie nie zajmują się ratowaniem Polski, wojskiem czy
umacnianiem zamków w czasie wielkich zagrożeń.
A każdy chce rządzić królem i pouczać go, no i chce
rządzić całą resztą Sejmu. Obrady to tylko wielka strata
pieniędzy.
Niektórzy wszystko burzą albo nieodpowiedzialnymi
głosami swoimi, albo tajnie wysługują się interesownie
innym. Skarga potępia ostro zerwanie Sejmu z 24 marca
1597 roku. Jego zdaniem, Rzeczpospolita zginie z powodu zła moralnego i wolności diabelskiej posłów i innych obywateli.
A co mamy dziś w Polsce? Grabienie dóbr królewskich zostało znakomicie zastąpione perwersyjną prywatyzacją. Od rządów Jana Krzysztofa Bieleckiego, od
1991 r., do końca roku 2011, już za rządów Donalda Tuska, zlikwidowano ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych i sprzedano za bezcen, w pierwszej kolejności obcokrajowcom, ponad 8400 strategicznych zakładów
przemysłowych.
Donald Tusk zaś planuje sprzedać jeszcze w tym roku dalszych 300 (por. Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna”
RP, „Nad Odrą” 22/2012, nr 3-5, s. 91-92). Jedynie Jan
Olszewski sprzedał tylko jeden zakład. Jak tak dalej pójdzie, w myśl obłąkanej ideologii liberalnej UE, to niedługo będzie sprzedana cała Polska, łącznie z ziemią, miastami i wioskami, a także i z nami wszystkimi. Ocaleje
tylko aktualny rząd.
Również demokracja szlachecka była za czasów
Skargi na pewnych poziomach dużo lepsza niż dzisiaj.
Obecnie niemal wszystkie ustroje w świecie nazywają
się demokracjami, ale nimi nie są. Zresztą ostatnio także
samo pojęcie demokracji zostało niepostrzeżenie odwrócone o 180 stopni. Arystoteles zdefiniował demokrację w
ten sposób, że „wszyscy panują nad każdym i kolejno
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nad wszystkimi”, czyli że większość rządzi całością.
Tymczasem liberałowie dzisiejsi w sposób ukryty i podstępny sugerują, że „prawdziwa demokracja” jest wtedy,
kiedy wyróżniona czymś jednostka lub grupa nie podlega
w niczym większości, a ma pierwszeństwo przed większością i może narzucić swoją sprawę większości, np.
jeden przeciwnik krzyża może pozbawić krzyża milionów
ludzi, bo to „łamie jego prawo”. Nawet liczni politycy nie
dostrzegają, że wiele teorii politologicznych zdaje się być
produktem ludzi złej woli.
Ale podajmy przykład. Otóż nawet bardzo inteligentny poseł Jarosław Gowin nie widzi sofizmatu, gdy twierdzi, że prokuratura będzie u nas demokratyczna, bo nie
będzie podlegała rządowi, lecz Sejmowi. Zobaczmy!
Sejm ma być demokratyczny i obiektywny. Tymczasem u nas Sejm to jedna partia (z przystawką) i ona rządzi całym Sejmem, opozycja nie jest nawet słuchana.
Partia rządząca wyłania klub poselski i rząd. Klub i rząd
zależny jest od premiera. W rezultacie prokuratury, sądy,
trybunały i inne instytucje podlegają ostatecznie nie Sejmowi, lecz panującej partii, a raczej samemu premierowi,
i nie podejmują ryzyka, żeby się jemu sprzeciwić.
Stąd prokuratura podległa Sejmowi w polskiej „demokracji”, będzie podległa partii PO i Donaldowi Tuskowi. Jeżeli zaś chodzi o wolność, to mamy ową skargowską „wolność diabelską”, przede wszystkim – jak mówi
ks. bp Antoni P. Dydycz – wolność kłamania.
Oto doskonałym probierzem demokracji i wolności
w Polsce jest dzisiaj sprawa przyznania Telewizji Trwam
miejsca na cyfrowym multipleksie. Odmowa tego miejsca
jest fałszem i kłamstwem. Widzą to dokładnie: prezydent,
premier, parlament, rząd, trybunał, prokuratura, sądy,
media, dziennikarze, sama KRRiT z przewodniczącym
i całe odpowiedzialne społeczeństwo... I co? I nic!
Padły tylko „demokratyczne” słowa w jednej telewizji
(25.05.2012 r.): „wasze modlitwy nic nie pomogły”. U nas
prawo nie może wygrać z bezprawiem, a prawda z zakłamaniem. Jest to przypadek ciężkiej choroby intelektualnej i moralnej. I taka ma być już cała Polska we
wszystkich jej dziedzinach. Niektórzy powiadają: zróbmy
wielką demonstrację w Warszawie!
Nie wyczuwają, że zapiekłość owych ludzi jest tak
wielka, że mogą nawet użyć broni. Toteż prosimy serdecznie ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolitę Warszawy, by wystąpił mocno w obronie Telewizji Trwam,
która jest już ogólnokościelna i ogólnopolska, nie tylko
redemptorystów, i by ksiądz kardynał nie godził się na
zapowiadaną na miejsce Trwam jakąś telewizję pseudokatolicką w ramach TVN, która będzie niszczyła prawowierny Kościół.
Prawo i sumienie
5. Piąta ciężka choroba Rzeczypospolitej według
Skargi to niesprawiedliwe prawa. „Biada – wołał kaznodzieja – tym, którzy prawa nieprawe i niesprawiedliwe
stawią i piszą, i tak przeważnie szkodzą ludziom prostym
i ubogim”.
Z reguły prawa są dobre, ale też są i złe, niesprawiedliwe i niemoralne. A prawa to oczy Rzeczypospolitej
i lepiej jest miastu bez murów niż bez praw. Prawa, także
ludzkie, nie psują wolności, lecz jej sprzyjają. Dobre obowiązują w sumieniu. Natomiast złe prawa i ustawy,
zwłaszcza naruszające moralność, są rozbojem: „Złe
prawo gorsze jest niż tyran najsroższy”.
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Kaznodzieja skarży się, że uchwalane prawa często
nie liczą się z wiarą, Kościołem i etyką. Przede wszystkim jest niesprawiedliwość stanowa. Chłopi, kmiecie
i wolni są traktowani jak niewolnicy, panowie postępują
z nimi, jak chcą, nikt ich nie broni. Sami nie chcą nad sobą władzy absolutnej, ale wykonują taką władzę wobec
ludzi od nich zależnych.
Było też, że za zabicie szlachcica winny płacił rodzinie 240 grzywien, siedział rok i sześć tygodni, ale mógł
być skazany dopiero po sądzie, a sprawa sądowa ciągnęła się zwykle lat 10, 30 i 40. Za zabicie zaś chłopa
pan płacił 60 grzywien i nie ponosił dalszych kar.
I dziś nie brak pseudointeligentów, którzy utrzymują,
że prawa stanowione przez Sejmy, a właściwie partie
rządzące, mają wyższość nad etyką i moralnością, dlatego nie mogą istnieć prawa niemoralne. Według tego
zbrodnicze prawa nazistowskie czy bolszewickie byłyby
prawami autentycznymi i „dobrymi”. Faktycznie jednak
zdarzają się prawa złe, niesprawiedliwe, niemoralne
i haniebne, jak np. w dziedzinie cywilizacji śmierci czy w
niszczeniu rodziny lub wiary w Boga. Toteż jeśli i u nas
„Konstytucja jest ważniejsza niż Ewangelia” – jak mówi
SLD (TVP, 28.04.2012 r.) – to wiemy już, co czeka katolików w Polsce.
Grzechy wołające o pomstę do Nieba
6. Chorobą szóstą Rzeczypospolitej była niekaralność grzechów jawnych. Skarga widzi, że w Polsce popełniane są grzechy ciężkie, z powodu których – mówi
za Pismem Świętym – „ziemia polska wyrzuci z siebie
złoczyńców, a Bóg da ją innym narodom, odejmie nam
królestwo, a da obcym, nieprzyjaciołom, a wy i synowie
wasi poginiecie” (Iz 24, 5-10). I to proroctwo spełniło się
za dwa wieki.
Jakie kaznodzieja wymienia owe grzechy niekarane?
Są to: bluźnierstwa przeciwko Bogu i Matce Bożej, podział Kościoła, ataki na Kościół, ograbianie i łupienie
świątyń, ich majątków i dóbr, odwlekanie sądów nad

przestępstwami szlachty na dziesiątki lat, zabójstwa,
rozboje, najeżdżanie sąsiadów, łupienie domów, cudzołóstwa, kazirodztwa, krzywoprzysięstwa, złodziejstwa,
zdrada, interesowne pochlebstwa, hipokryzja, zakłamanie, fałszerstwa, wielkie malwersacje, nasyłanie służb na
nieprzyjaciół, brak karności i dyscypliny, ucisk chłopa
i ludzi biednych, niekiedy zbrodniczy, lichwa 30procentowa, będąca okradaniem dłużnika, niekiedy aż
do przejęcia domu, ogólny pęd za zyskiem i pieniędzmi,
pycha, upór w złym, pijaństwo (winem i piwem), zbytek
i przepych, brak miłości Ojczyzny, wielka wzajemna nieufność, bunty młodych i inne.
Zdaniem Skargi, różne odłamy religijne i sekty są
bardziej niebezpieczne niż poganie: często napadają na
dwory, grabią, palą, mordują, oczywiście głównie katolików. I tak „Korona jest nachylona ku upadkowi”.
Kaznodzieja dodaje krytycznie: „Wiemy, iż i w nas
duchownych wiele jest występków, którymi Bóg się obraża i ludzie się gorszą, ale u nas jest surowa za to karalność i głos sumienia, natomiast za winy szlachty nikt ich
nie karze”. „Rzecze kto: „Ksiądz się wdawa w politykę”.
Wdawa i wdawać sie winien; nie w rządy jej, ale zatrzymanie, aby jej grzechy nie gubiły, a wykorzenione z niej
były, a dusze ludzkie nie ginęły”.
I tu nie widać wielkich różnic między epoką skargowską a obecną. Nawet też ogromne malwersacje i korupcje współczesnych możnych są osądzane przez dziesiątki lat albo od razu umarzane.
W rezultacie kazania sejmowe księdza Piotra Skargi
są i dziś aktualne, mogłyby być kazaniami rekolekcyjnymi dla posłów PO i innych. Tak. Gdyby Skarga powstał
dziś, głosiłby w zasadzie to samo, tylko w wielu sprawach mówiłby jeszcze smutniej i ostrzej, bo „Polska
istotnie za tych rządów chyli się ku upadkowi”.
„Nasz Dziennik” 2012, nr 192 (4427)
[18-19.08.2012] 

 HALINA TURKIEWICZ

CZŁOWIEK GORĄCEGO SERCA I BYSTREGO ROZUMU
Epoka renesansu w Polsce wydała wiele wybitnych
postaci. „Jedną z najznamienniejszych cech literatury
naszej wieku złotego jest mądry i szlachetny duch obywatelski, który bije z pism i Modrzewskiego, i Górnickiego, i Kochanowskiego, i Klonowicza. Wszyscy, sami kochając Polskę, chcą wpoić jej miłość w serca współbraci,
wskazują im drogę do służby ojczyźnie, piętnują prywatę,
uczą, upominają, karcą, proszą, zaklinają, grożą. Nie
pomagało nic: za panowania Zygmunta III wzrastała
prywata, szerzyła się swawola, krzewiła się niezgoda,
wzmagała anarchia. Wtedy to ukazał się w Polsce człowiek gorącego serca i bystrego rozumu, wielki patriota
i znakomity pisarz, który postanowił raz jeszcze zakląć
naród do poprawy i miłości – w imię Boga. Człowiekiem
tym był największy kaznodzieja polski Piotr Skarga
(1536-1612), jezuita, autor nieśmiertelnych Kazań sejmowych”. W taki oto sposób Ignacy Chrzanowski wprowadza postać jednego z renesansowych humanistów na
strony swojej Historii literatury niepodległej Polski.

ROK XXII, NR 6-8 (171-173) 2012.

Piotr Skarga zasłynął w swojej epoce jako wybitny
kaznodzieja, hagiograf (opisujący żywoty świętych), polemista, działacz kontrreformacji. Urodził się w lutym
1536 r. w Grójcu na Mazowszu, niedaleko Warszawy.
Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, noszącej
pierwotnie nazwisko Pawęski, co oburzało później niejednego szlachcica „z krwi i kości”, że ktoś o tak podejrzanym pochodzeniu śmie go pouczać.
Nie wszystko w bogatym, bez wątpienia, życiorysie
Skargi, ale do odległej epoki należącym, da się dzisiaj
ustalić. Wiadomo tyle, że wcześnie został sierotą, że był
wychowywany przez starszego brata. Pierwsze nauki
pobierał w parafialnej szkole grójeckiej. Przyszły kaznodzieja zdobył mimo wszystko solidne wykształcenie.
W latach 1552–1555 studiował w Akademii Krakowskiej,
wtajemniczając się w sztuki wyzwolone. W wieku lat
dziewiętnastu otrzymał wawrzyn za osiągnięcia w dziedzinie filozofii. Studia zostały uwieńczone stopniem bakałarza. Po zakończeniu nauki osiada w Warszawie jako
rektor szkoły parafialnej.
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Jednak dość szybko zmieniły się okoliczności. Otóż
kasztelan krakowski, Jędrzej Tęczyński, zaprosił go do
swojego dworu w charakterze wychowawcy syna Jana.
W latach 1560-1562 Skarga przebywał w Wiedniu właśnie jako opiekun Jana Tęczyńskiego.
Po powrocie z tej peregrynacji postanowił wkroczyć na
drogę i bardziej odpowiedzialnej, i doskonalszej służby.
Idąc za głosem powołania, prawdopodobnie w roku 1564
przyjął święcenia kapłańskie. Swoją nową działalność czy
raczej wielką misję rozpoczyna we Lwowie, gdzie niebawem zdobywa sobie sławę dobrego kaznodziei, w dodatku chętnie i gorliwie wcielającego w czyn to, do czego
nawołuje. Nie szczędzi uczynków miłosierdzia względem
chorych, cierpiących, ubogich, więźniów itp.
Jest strażnikiem jedności Kościoła katolickiego. Za
swój obowiązek uważa przeciwdziałanie szerzącej się
wówczas reformacji. Coraz gorliwiej postępując na tej
drodze, postanawia rozpocząć życie zakonne. Na początku 1569 r. wstępuje do jezuickiego nowicjatu
w Rzymie, do zakonu, który był właśnie zaangażowany
w oświecanie i nawracanie różnowierców. Podejmuje
także studia teologiczne. Po powrocie z Włoch rozpoczął
Skarga jeszcze szerszą działalność. W 1571 r. został
wykładowcą i kaznodzieją w kolegium jezuickim w Pułtusku, po czym przebywał jakiś czas w Jarosławiu.
Jak wiadomo, chlubnie zapisał się Skarga także
w dziejach naszego miasta, w którym służył Bogu i ludziom w latach 1573-1584. Kiedy w 1573 r. przybył do
Wilna, dzięki potędze swych zdolności oratorskich, dzięki
czynnemu okazywaniu miłości chrześcijańskiej ściągał
do kościołów liczne zastępy wiernych. Udało mu się
przekonać wielu innowierców, którzy albo przyjmowali
katolicyzm, albo po prostu wracali do niego. Wśród
owych przekonanych i przyjmujących wiarę katolicką
okazali się m.in. synowie kalwina Mikołaja Radziwiłła
Czarnego. Ze względu na ten niesamowity dar przekonywania i nawracania nazywano czasem Skargę „tyranem dusz ludzkich”.
Będąc w Wilnie, piastował Skarga wysokie i odpowiedzialne stanowiska. W latach 1574-1579 stał na czele
Wileńskiego Kolegium Jezuitów (założonego w 1570 r.).
W 1578 r. król Stefan Batory nadaje tej szkole godność
akademii. W 1579 r. Skarga zostaje pierwszym rektorem
nowo założonej Akademii Wileńskiej. Ciesząc się względami króla, działając pod jego patronatem, zakłada
w dodatku i urządza szkoły jezuickie w Połocku oraz Inflantach.
W 1584 r. Skarga zostaje odwołany z Wilna i obejmuje
stanowisko przełożonego domu zakonnego św. Barbary w
Krakowie. Prowadzi tu ożywioną działalność duszpasterską i filantropijną. Zakłada m.in. Bractwo Miłosierdzia oraz
Bank Pobożny, który miał na celu pomaganie biedakom,
głównie przeciwdziałanie lichwiarstwu. Jak wskazują niektórzy biografowie, możliwe że natchnienie do licznych
prac miłosierdzia czerpał także z objawień, danych mu
przez samego Boga. Po śmierci Stefana Batorego (15761586) na tron wstępuje Zygmunt III Waza (1587-1632).
Już w styczniu 1588 r. Skarga zostaje kaznodzieją nadwornym nowego króla, który znacznie wcześniej słyszał o
jego zdolnościach krasomówczych i świętości życia. Nowe
obowiązki dają mu możliwość miewać kazania w trakcie
sejmów. Pełni je Skarga ponad dwadzieścia lat, początkowo w Krakowie, potem w Warszawie, kiedy stała się
miastem stołecznym.
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Posługę Skargi w charakterze królewskiego kaznodziei nadwornego tak oto charakteryzuje Ignacy Chrzanowski, który to historyk literatury należy, bez wątpienia,
do żarliwych apologetów jego osoby: „Teraz dopiero stanął Skarga na szczycie sławy, teraz dopiero wystąpił jako »poseł, ale nie z jednego powiatu«, to znaczy, jako
poseł nie przez ludzi wybrany, lecz posłany przez Boga,
od którego – jak sam mówi – objawienia nie miał, ale
miał poselstwo do narodu, aby go nawoływać do poprawy. Poselstwo to pełnił nade wszystko w swoich »kazaniach sejmowych«, z niesłychaną nigdy jeszcze w Polsce odwagą cywilną piętnując grzechy narodu względem
matki ojczyzny, wzywając go do pokuty i upamiętania,
przepowiadając mu w słowach pełnych grozy upadek
Polski, jeśli się nie poprawi. Nie dosyć na tym. [...]
A czynów miłosierdzia, dokonanych na stanowisku kaznodziei królewskiego, nikt nie zliczy. Zakładał po miastach Bractwa Miłosierdzia, przytułki dla żebraków i szpitale, był ojcem biednych i nieszczęśliwych”.
Był niezwykle pracowity, pełen sił witalnych, obdarzony przez Boga bujnym temperamentem. Nie lubił
próżniaków czy po prostu ludzi obojętnych, niezaangażowanych w istotne sprawy. Cechowały go nieprzeciętny
umysł i gorące, otwarte serce. Symbioza tych cnót inspirowała do naprawdę wielkich, szlachetnych dzieł, których
realizację ułatwiała jego żarliwość w wierze. Oddajmy
jeszcze raz głos I. Chrzanowskiemu, który jest, bez wątpienia, zwolennikiem „pięknej legendy” i tak oto pisze
o nieprzeciętnej postawie Skargi: „ Umiał też Skarga tak
głęboko pogrążać się w rozmyślaniu o Bogu, o Jego
wielkości i dobroci, że mu się czasem zdawało, iż dusza
jego ulatuje do nieba i roztapia się w Bogu, czyli, innymi
słowy, był zdolny do wzlotów mistycznych, do czego jest
potrzebna prócz bujnej fantazji gorąca miłość. Ale bo też
on kochał Boga całym swoim sercem. Całym sercem kochał i Kościół: z miłości to ku niemu porzuciwszy wszelkie myśli o zaszczytach i karierze został zakonnikiem,
żeby go bronić przed herezją. Całym sercem kochał
i bliźniego, zwłaszcza w jego nieszczęściach i cierpieniach [...]”.
Na tyle był konsekwentny w przywiązaniu do katolicyzmu i realizowaniu jego ideałów, że zarzuca się mu
często nietolerancyjność w odniesieniu do innowierców,
zwłaszcza do protestantów.
Niedługo przed śmiercią, w 1611 r., Skarga przeniósł
się do Krakowa. Siły go opuszczały, a nie chciał być
„sługą nieużytecznym”, więc sam poprosił króla o zwolnienie od obowiązków nadwornego kaznodziei. Zmarł
27 września 1612 r., w wieku 76 lat, po zaiste oddanej
i wyczerpującej pracy, „[...] otoczony rozgłosem świętości
i czystości” – jak podkreśla Szymon Starowolski, autor
Setnika pisarzów polskich. Został pochowany w Krakowie, w nowej wówczas bazylice Św. Apostołów Piotra
i Pawła. Mowę żałobną na pogrzebie Skargi wygłosił Fabian Birkowski z zakonu kaznodziejskiego, jeden z jego
następców, którego styl cechuje już więcej naleciałości
barokowych.
Zasługi Skargi były przedmiotem pochwał jeszcze za
jego życia. Oto przykład jednej z laudacji autorstwa Michała Grodzickiego:
W kraju Lechitów jaśnieje Piotr jako najlepszy ojciec.
Jak opoka, gdy uderzona dźwięk wydaje,
Skarga wydaje boski dźwięk. Przykazania Boże są dla Piotra
Głosem świętym, a Piotr – świętą Opoką.
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Zostawił po sobie niemałą spuściznę piśmienniczą,
która powstawała często na fali różnego rodzaju sporów
i polemik. Pisał po polsku i po łacinie. Większość dzieł
napisana jest jednak w języku polskim, co Szymon Starowolski umotywował następująco: „Zapytany, dlaczego
nie chce pozostawić ich (dzieł – H.T.) potomności także
w języku łacińskim, odpowiedział, że czyni to z miłości
do mowy ojczystej, aby ją w ten sposób coraz bardziej
kształcić i wygładzać. Język łaciński bowiem dosyć jest
już wygładzony i inni, bardziej uczeni, stale go uprawiają.
Sam zresztą był w języku łacińskim bardzo biegły i wymowę swą kształcił pilnie, co roku odczytując Cycerona
i łacińskich ojców Kościoła; jakby polski Chryzolog swego wieku”. Zaznaczmy, że stosując ostatnie porównanie,
Starowolski ma na myśli św. Piotra Chryzologa, arcybiskupa Rawenny z V w., doktora Kościoła.
Odbiorca współczesny, któremu nie dane było słuchać żarliwych, natchnionych kazań Piotra Skargi, może
pójść za głosem jeszcze jednego wielbiciela, niejakiego
Stanisława Stoslaviusa, który kieruje swoje wezwanie do
potomności:
Ty, który nie znasz płomiennej i uczonej wymowy Skargi,
Przeczytaj to, co losy pozostawiły z jego pism.
Z czytania jego książek powstają płomienie,
Jak z popiołów odgrzebać można ukryty żar.

Jeżeli chodzi o dzieła w języku polskim, Skarga zostawił po sobie zbiory kazań, zgrupowane według klucza
tematycznego, jak, na przykład: Kazania na niedziele
i święta całego roku (1595), Kazania o siedmi Sakramentach (1600), Kazania przygodne (1610), Kazania pogrzebowe (1610) i in. Jemu przypisuje się także autorstwo znanej kolędy Przybieżeli do Betlejem.
Był mocno zaangażowany w zwalczanie szerzącej
się w jego epoce reformacji, co odbiło się w dziele
O jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem
(1577). Idee kontrreformacji przyświecają też najpopularniejszemu z jego dzieł, czyli Żywotom świętych. Rozszerzona nazwa tego dzieła to Żywoty Świętych Starego
i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok [...] do
których przydane są niektóre duchowne obroki [pokarm]
i nauki przeciw kacerstwom [odstępstwu od wiary, heretyzmowi] dzisiejszym (Wilno 1579).
Żywoty Świętych [...], jak wskazuje sam tytuł, są dziełem hagiograficznym. Zawiera ono życiorysy około czterystu świętych Kościoła katolickiego, ułożone w porządku
kalendarzowym. Zostały one opracowane na podstawie
materiałów średniowiecznych, dzieł ojców Kościoła, jak
też dorobku historyków współczesnych Skardze.
Nazwane dzieło cieszyło się ogromną popularnością.
Jeszcze za życia autora miało osiem wydań i znacznie
więcej w następnych stuleciach. Było też przekładane na
obce języki. Na polskim gruncie książka ta była czymś
w rodzaju Złotej legendy średniowiecznego autora Jakuba de Voragine.
Czytelnika przyciągały zapewne plastyczne opisy losów poszczególnych świętych, wybrane fakty i sceny
z ich życiorysów, rozgrywające się nieraz na tle egzotycznych krajobrazów (Indie, Japonia, Brazylia itp.), jak
też w ówczesnej Europie. Autor przybliża, oczywiście,
także rodzimych świętych, patronów Polski. Nadrzędne
przesłanie Żywotów... było dostosowane do ówczesnych
potrzeb polemiki z reformacją. Skarga występuje tutaj ja-
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ko obrońca autorytetu władzy kościelnej – papieża i władzy świeckiej – króla.
Ze zrozumiałych względów nie zabrakło w dziele także ponadczasowych, aktualnych w każdej epoce pouczeń
moralizatorskich, umiejętnie wyeksponowanych na marginesie konkretnych żywotów. Autorowi w mniejszym stopniu chodziło o prawdę historyczną, bardziej zaś o budujące przykłady, przynoszące pożytek duchowy dla czytelnika. W przedmowie do wydania Żywotów świętych... z r.
1609 bezpośrednio zwracał się do odbiorcy, w taki oto
przekonywający sposób zachęcając go do lektury:
[...] znowu ciebie, wdzięczny czytelniku, do czytania tych
„Żywotów świętych” namawiam. Nie żałuj czasu, bo go dobrze
obrócisz, który drugdy [niekiedy] na próżności trawisz, gdy
z pajęczyny płótno robisz, a z piasku zamki z dziećmi budujesz
i motyle na powietrzu chwytasz, które pojmawszy porzucić, boć
i ręce zmażą, musisz. Mówię, iż zabawy wszystkie w niestatku
świeckim, jeśli duchowne opuścisz, do pożytkuć nie przyjdą...
Jeśli na niebo i gwiazdy, i słońce tak piękne z rozkoszą patrzysz; jeśli ozdoby ziemie w górach i pagórkach, i polach,
w zieloności i kwieciu, i w rzekach, i w lasach, i gajach ślicznych uciechę tobie miłą dają; jeśli na ptakach, śpiewaniu ich
i piórkach pięknych, i na zwierzach rozmaitych dzikich i domowych oko twoje chłodzisz: a jako się, patrząc na święte boże,
nie ochłodzisz? To wszystko nierozumne stworzenie jest, jako
ślad tylo Boga nieogarnionego: a święci są jako twarz i obraz,
i podobieństwo Jego. Na Boga jeszcze patrzyć nie możem, ale
obrazem Jego ucieszyć się możem. O, jako wielka ochłoda!...
Byśmy na święte często patrzyli, pewnie byśmy w miłości ku
Bogu gorzeli. Oni są piękniejsi niźli niebo, słońce i gwiazdy...
[...] Nie czytaj tych żywotów jako samę historyją, abyś tylko
wiedział, ale jako naukę i żywą Ewangeliją, abyś się z niej do
czynienia pokuty i dobrych uczynków pobudzał...

Książka zawdzięczała dużą poczytność także walorom artystycznym języka, spotykamy tu bogatą, klarowną
i obrazową polszczyznę autora. Nic zatem zdumiewającego, że także po wiekach chętnie sięgano do tekstu
Żywotów... Dobrą opinię książce Skargi jeszcze na przełomie XIX-XX w. wystawili naukowcy, pisarze i artyści tej
miary, co Stanisław Pigoń, Władysław Stanisław Reymont, Władysław Orkan, Julian Fałat i in.
Oczywiście, polszczyzna Skargi jest nieco zawiła dla
współczesnego czytelnika, który nie jest przyzwyczajony
do zbyt patetycznych, wzniosłych konwencji ani w mówieniu, ani w pisaniu. Przytoczmy dla przykładu nieduży
fragment Z żywotu św. Franciszka z Asyżu, którego
znamy jako głosiciela wszechobejmującej miłości, niezwykle zaprzyjaźnionego z mniejszymi braćmi człowieka,
a więc roślinami, zwierzętami, ptakami itp.:
Bestyje nieme bracią swoją i siostrami z wielkiej łaskawości zwał... Baranki na zarzezanie wiedzione często wypraszał,
na Chrystusa wspomniawszy, albo je okupował, czym mógł.
W polu owce [...] wszystkie się do niego skupiły i radość mu
niejaką pokazały. Owieczkę mu raz dano, której mówił, aby
chwaliła Pana Boga, braciej się nie przykrzyła; rzecz dziwna,
gdy usłyszała, iż bracia w kościele śpiewali, zawżdy tam biegła
i przed ołtarzem Bogarodzicy, jako mogła, klękała; toż czyniła,
gdy Ciało Boże podnoszono. Zające do niego się, od innych
uciekając, cisnęli; ptaszki, gdy kazał, do niego lecieli. Raz
wszedł między stado ptaków śpiewających, a żaden się nie ruszył; i gdy z bratem mówić tam pacierze począł, a słyszeć się
dla wrzasku ptasząt nie mogli, rzekł św. Franciszek: „Bracia
ptaszkowie, umilknijcie, aż się z służbą bożą odprawiemy”;
wszyscy umilknęli i nie poczęli śpiewać, aż im kazał.
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W odbiorze wieków późniejszych za najistotniejsze
dzieło Skargi zaczęto uznawać traktat polityczny, jaki
stanowią Kazania sejmowe (1597). Epitet „sejmowe” jest
w pełni uzasadniony. Obrady sejmów w dawnej Rzeczypospolitej poprzedzało nabożeństwo w kościele, tzw.
„msza o Duchu Świętym”. Kaznodzieja królewski wygłaszał wtedy dostosowaną do sytuacji homilię, skierowaną
do króla, senatorów i posłów, mającą poruszyć ich sumienia, skłonić do podjęcia najlepszych dla kraju decyzji.
Kazania Skargi kilkanaście razy towarzyszyły obradom
sejmowym, przypominały o obowiązkach człowieka
(w pierwszej kolejności – dostojników państwowych)
względem Boga, Kościoła, ojczyzny i bliźniego. Jeżeli
zachodziła taka potrzeba (najczęściej, niestety, zachodziła), kaznodzieja gromił grzechy, zwłaszcza wysoko
postawionych, wzywał do większej dbałości o wspólne
dobro, o ojczyznę i wszystkich jej obywateli.
Kazania sejmowe Skargi powstały w okresie mocnych napięć politycznych. Król Zygmunt III Waza zmierzał wówczas do ukrócenia samowoli szlacheckiej, pragnął zapobiec częstemu zrywaniu sejmów, słowem
umocnić władzę monarszą. Prowadził też walkę z reformacją, organizował przeciwwagę dla niebezpieczeństwa
tureckiego. Tych zapędów króla nie podzielali nie tylko
protestanci, ale też niektórzy posłowie katoliccy.
Kazania, które miały jakoby być wygłoszone na Sejmie 1597 r., stanowiły poparcie dla polityki króla. Sejm
został zerwany. Skarga nie brał w nim udziału, określał
siebie jako tzw. „posła duchownego”, opowiadającego
się po stronie jedynie słusznej wiary, ładu, porządku.
Kazań sejmowych, może nieprzypadkowo, jest osiem.
Może to jest aluzja do ośmiu błogosławieństw, jakie zawiera Ewangelia według św. Mateusza? One także przecież, jak znane błogosławieństwa, wskazują, kim trzeba
być, co trzeba czynić, by nie zagubić ni siebie, ni innych.
Jeżeli jednak błogosławieństwa sformułowane są w tonie
spokojnym, wyważonym, w języku bardziej abstrakcyjnym, to Kazania... Skargi są pełne bólu, niepokoju, są raczej głosem proroków starotestamentowych, upominających grzeszników i wzywających do nawrócenia.
Kazanie pierwsze, O mądrości potrzebnej do rady,
jest wstępem do całości. Jego przesłanie sprowadza się
do myśli, że fundamentem, na którym można zbudować
potężne państwo i zapewnić szczęście narodowi, jest
przestrzeganie zasad moralności. A zatem, ci, którzy rządzą, musieliby wyróżniać się szlachetnymi cnotami
i przymiotami, tym bardziej, że tylko tacy mogą liczyć na
mądrość „niebieską”, zesłaną przez samego Boga. Mądrość i dobroć powinny chodzić w parze. Człowiek zły nie
może osiągnąć prawdziwej mądrości. Tak rozważając,
Skarga kontynuuje niejako niektóre wywody Arystotelesa.
Dopiero w kazaniu drugim – O miłości ku ojczyźnie –
przystępuje autor do meritum sprawy. Jest to jeden
z najbardziej patriotycznych tekstów, jakie zna literatura
polska. Przejawia się w nim autentyczna, żarliwa troska
o państwo, o ojczyznę, która jest porównana do organizmu ludzkiego. Funkcjonuje on sprawnie, jeżeli wszystkie jego człony są zdrowe. Tymczasem, według obrazowego określenia kaznodziei, państwo polskie nękają
różnego rodzaju dolegliwości. Stąd apel do rządzących:
„Leczcież pierwej tę chorą swoję matkę, tę miłą ojczyznę
i Rzeczpospolitą swoję”. Następnie wymienia Skarga
„sześć szkodliwych chorób jej, które jej bliską śmierć
(obroń Boże) ukazują”. Oto ich wykaz, zgodnie z diagno-
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zą kaznodziei: „Pierwsza jest – nieżyczliwosć ludzka ku
Rzeczypospolitej i chciwość domowego łakomstwa. Druga – niezgody i roztyrki sąsiedzkie. Trzecia – naruszenie
religijej katolickiej i przysada [wada, przywara, tu: niebezpieczeństwo] heretyckiej zarazy. Czwarta – dostojności królewskiej i władzej osłabienie. Piąta – prawa niesprawiedliwe. Szósta – grzechy i złości jawne, które się
przeciw Panu Bogu podniosły i pomsty od niego wołają”.
Główną część kazania drugiego poświęca Skarga
„pierwszej chorobie Rzeczypospolitej”, czyli konsekwencjom wynikającym z braku miłości ojczyzny. Przywołując
na pomoc różne chwyty sztuki retorycznej, próbuje
wstrząsnąć sumieniami tych, od których najwięcej zależy, tych, którzy powinni świecić przykładem dla poddanych. Żeby chociaż w jakimś stopniu poruszyć i rozrzewnić rządzących, stosuje kaznodzieja określenie ojczyznymatki:
Jako namilejszej matki swej miłować i onej czcić nie macie,
która was urodziła i wychowała, nadała [wspomogła], wyniosła?
Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoję. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna, od
której imię macie i wszytko, co macie, od niej jest? Która
gniazdem jest matek wszytkich i powinowactw wszytkich, i komorą dóbr waszych wszytkich.

Następnie wymieniane są różne dary, które ówcześni
rządzący zawdzięczali ojczyźnie, m.in. to, że strzeże ona
wiary katolickiej, otwierającej drogę do wiecznej ojczyzny,
broni majestatu królewskiego, zapewnia złotą wolność, nie
zmusza do służenia tyranom, dba o dobrobyt materialny
itp. Tym bardziej jest bolesne, że dzieci są często niewdzięczne w stosunku do swej matki-ojczyzny, do której
zwraca się pisarz i z którą rozmawia takimi słowy:
O namilsza matko, już zbytkują dzieci twoje, źle tych dostatków używają, na grzechy, na sprosności, na utraty, na
próżności. A ja co winna – mówi – mają rozum, mogą tych darów Bożych używać na kościoły i chwałę Bożą, na obrony
i zamki, i inne na zły czas gotowości i do zbawienia przysługi.
[...] oni winni, co mię nie słuchają, a dobroci mojej i Boskich darów źle używają.

Niewłaściwe używanie darów, życie ponad stan,
w dodatku kosztem innych, krzywdzonych i poniewieranych, przesadna dbałość o sprawy prywatne i inne jeszcze zdrożności – wszystko to prowadzi do zguby, do ruiny. Zaniechana ojczyzna kojarzy się kaznodziei z tonącym okrętem. Obraz ten zrobił zawrotną karierę, zwłaszcza później, kiedy proroctwa Skargi się potwierdziły, kiedy doszło do rozbiorów Polski. Dość często powoływali
się na ten symbol romantycy. Występuje on także w literaturze polemizującej z kanonem piśmiennictwa patriotycznego (na przykład u W. Gombrowicza). Przypomnijmy zatem ten istotny, nie tracący w dodatku aktualności
do dzisiaj, fragment kazania drugiego:
Miłujecie pożytki swoje pojedynkowe, a pospolite burzycie,
i mniemacie, abyście dobrze sobie czynili i życzyli. Nie tak jest,
ale jako Pan rzekł: „Kto zdrowie swoje miłuje, traci je. A kto je
utraca, najduje je”. Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają,
głupi tłomoczki swoje i skrzynki swoje opatruje i na nich leży,
a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje, a on
się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma, i on ze wszytkim, co
zebrał, utonąć musi [...] Ten namilejszy okręt ojczyzny naszej
wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy
się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy
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z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy,
gdy dla bezpieczności jego wszytkim, co w domu jest, nie pogardzamy: zatonie, i z nim my sami poginiemy.

Oczywiście, motyw miłości ojczyzny i potrzeby ofiarnej pracy dla dobra wspólnego pojawiał się wówczas
także w twórczości najbardziej znanych poetów epoki,
Reja i Kochanowskiego, publicystów tej miary, co Stanisław Orzechowski czy Andrzej Frycz Modrzewski, jednakże właśnie kazania Skargi wyróżniają się niesamowitym zaangażowaniem, jakąś płomiennością stylu, nawoływaniem do bezinteresownej miłości, śmiałością wreszcie. Któż, na przykład, ośmieliłby się powiedzieć, że magnaci, wtrącający ojczyznę do przepaści, mają złodziejskie serca.
W kazaniu trzecim, O zgodzie domowej, wzywa autor swoich rodaków do jedności, powołując się na przykazania Chrystusa, jak też na powagę ziemskiej władzy
królewskiej. Nawiązując do przesłań proroków starotestamentowych, przypomina kaznodzieja, że niezgoda
może doprowadzić do podziału ojczyzny, w wyniku – do
jej utraty. Przyczyn natomiast niezgody, dezorganizującej m.in. skuteczną pracę sejmów, doszukuje się też
w takich cechach charakteru Polaków, jak zazdrość, podejrzliwość, pycha, hardość, lekkomyślność, lekceważenie władzy, powagi królewskiej i in.
W dwóch kolejnych kazaniach, czwartym i piątym,
dokonuje Skarga rozprawy z reformacją, broni wiary katolickiej, nie toleruje odstępców. W zachwianiu jedności
wiary dostrzega poważną przyczynę zachwiania jedności
w ogóle.
Kazanie szóste poświęca rozważaniom „o monarchijej i królestwie”, czyli omawia czwartą chorobę Polski, jaką stanowi osłabienie władzy królewskiej. Niełatwe zadanie musiało tu przypaść w udziale kaznodziei, który
w okresie rozkwitu władzy sejmu, w okresie szlacheckiej
„złotej wolności” próbuje przekonać najważniejszą wówczas warstwę społeczną, że najlepszą formą rządzenia
jest jednowładztwo króla, że trzeba wzmocnić właśnie
jego władzę, co zmierzałoby już do monarchii absolutnej.
Różne jednak wydarzenia korygowały później tę propozycję i Skarga musiał przystać na bardziej demokratyczne rozwiązania.
W omawianym kazaniu krytykuje kaznodzieja
zwłaszcza „złotą wolność” ówczesnej szlachty, nazywa
ją wolnością „piekielną”, gdyż jawnie prowadzi do zguby.
Podważa zresztą samą istotę tej wolności, dowodząc
wielką zależność szlachty od magnaterii.
W kazaniu siódmym, traktującym O prawach niesprawiedliwych, czyli już o piątej chorobie Polski, upomina się m. in. o wzgląd na maluczkich, nie respektuje
prawa, które pozwala panu krzywdzić chłopa. Podobnie,
jak Andrzej Frycz Modrzewski, żąda wolności osobistej
dla chłopa. Za wcześnie jeszcze było wówczas rozprawiać o równouprawnieniu wszystkich warstw społecznych, ale podwaliny wiodące ku temu były już zakładane,
m.in. także przez Skargę.
Szóstą chorobą Rzeczypospolitej zajmuje się autor w
kazaniu ósmym, „O niekarności grzechów jawnych”. Jest
to najbardziej bodaj płomienne kazanie. Zostały tu przypomniane wszystkie najważniejsze grzechy Polaków.
Skarga występuje przeciwko szlacheckiemu egoizmowi,
przeciwko jawnym występkom, za jakie uważa m.in. nieposzanowanie praw „kmiotków”, niedbanie o umacnianie
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obronności kraju, trwonienie bogactw, brak wyobraźni
politycznej, brak sprawnego wymiaru sprawiedliwości,
kradzież dobra pospolitego itp.
Niepokój i patos kaznodziei dochodzi do zenitu, kiedy powołuje się na starotestamentowych proroków, głosicieli upadku biblijnych stolic i państw, na Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Jonasza w takim oto stylu:
Bych był [gdybym był] Izajaszem, chodziłbych [chodziłbym]
boso i na poły nagi, wołając na was rozkoszniki i rozkosznice,
przestępniki i przestępnice zakonu [prawa] Bożego. [...] Ustawicznie się mury Rzeczypospolitej waszej rysują, a wy mówicie: Nic, nic! Nierządem stoi Polska! Lecz gdy się niespodziejecie, upadnie i was wszystkich potłucze. [...]

Miotanie licznych pogróżek wycisza jednak nadzieja,
że rządzący się opamiętają, że okręt-ojczyzna nie zatonie, więc kazanie ósme i ostatnie wieńczy modlitwa.
Prawdopodobnie takie właśnie fragmenty były inspiracją
dla Jana Matejki, kiedy malował obraz Kazanie Skargi.
Minęło kilka stuleci, a wiele wyartykułowanych przez
Skargę obaw i zarzutów pod adresem dostojników państwowych nie utraciło, niestety, aktualności. Miałby także
dzisiaj kaznodzieja pełne ręce roboty, ale dzisiaj chyba
tym bardziej byłby to głos wołającego na puszczy. Można takiego słuchać, podziwiać, ale gdzieżby tam realizować jego przesłanie!
Jeżeli brać pod uwagę zalety artystyczne spuścizny
Skargi, uplasowuje się on wśród najwybitniejszych prozaików polskiego renesansu. Legenda historycznoliteracka Skargi kształtowała się przede wszystkim po jego
śmierci, zwłaszcza wówczas, kiedy kolejne rozbiory Polski potwierdziły niejako słuszność proroctw SkargiJeremiasza. Do ubarwienia tej legendy w znacznym
stopniu przyczynił się Adam Mickiewicz. Ma w tej dziedzinie swoją zasługę także Władysław Syrokomla jako
autor poematu Stare wrota (1856). Nie pozostawali
Skardze dłużni także historycy literatury (m.in. Stanisław
Tarnowski, cytowany już Ignacy Chrzanowski i in.),
zwłaszcza w okresie, kiedy to w 1912 r. była obchodzona
trzechsetna rocznica jego śmierci.
Później zdarzały się także akcenty krytyczne. Zdaniem znawców przedmiotu, bardziej obiektywny portret
Skargi wystąpił dopiero w monografii Stanisława Windakiewicza Piotr Skarga i we wstępie Stanisława Kota do
wydania Kazań sejmowych w serii Biblioteki Narodowej.
Współczesne badania koncentrują się na prozie
Skargi w kontekście problematyki historycznej (J. Tazbir)
oraz form gatunkowych publicystyki staropolskiej. Jego
dorobek jest bardzo reprezentatywny, jeżeli chodzi
o wtajemniczanie się w sztukę krasomówczą czyli w arkana retoryki. Nieco rzadziej rozważa się natomiast
o wartościach, propagowanych przez pisma Skargi.
I bardzo szkoda, bo większość z nich ma wymiar ponadczasowy. Rok jubileuszowy jest zatem świetną okazją,
żeby przypomnieć nareszcie jego zasługi dla Boga, ojczyzny, człowieka.
Artykuł Pani Profesor Haliny Turkiewicz ukazał się w lutowym numerze „Magazynu Wileńskiego”. Autorce dziękujemy za wyrażenie
zgody na jego publikację w naszym piśmie. Redakcja
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KSIĘDZA PIOTRA SKARGI PRZESTROGI DLA POLSKI
W PERSPEKTYWIE JEJ DZIEJÓW
Wstęp
Piotr Skarga Pawęski – pisarz, teolog, pedagog,
działacz społeczny i katolicki kontrreformator oraz pierwszy rektor Akademii Wileńskiej, ur. 2 lutego 1536 r.
w Grójcu k. Warszawy a zm. 27 września 1612 r. w Krakowie. Jego życie i działalność przypadły na szczyt pomyślności państwa, które rosło w potęgę od ślubu Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą w r. 1386
r. – od unii personalnej polsko-litewskiej po unię realną,
uchwaloną na sejmie lubelskim w 1569 r. jako Rzeczpospolita Obojga Narodów: Korony Polskiej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego. W perspektywie historii jasno widać, że ta środkowoeuropejska potęga państwa, po licznych
epokowych
przekształceniach
politycznogospodarczych, wywodzi się ze świętego początku państwa, czyli od jego Chrztu św. z roku 966. Od tego momentu Kościół zaczął trwać z narodem, mimo różnych
zagrożeń ideologicznych i politycznych państwa aż do
czasów słynnych przestróg proroczego Kaznodziei.
Sprawdziły się one, gdy Ojczyzna wielu narodów, kultur
i religii, na przecięciu różnych cywilizacji padła pod ciosami Moskwy, sprzymierzonej z Hohenzollernami
i Habsburgami.
Jakim geniuszem myśli mógł przewidzieć Kapłan
z Ziemi Mazowieckiej ten tragiczny scenariusz dziejów
państwa, które przecież w tym czasie przeżywało „złoty
wiek Zygmuntowski” (1506-1586). Były to bowiem czasy
świetności ojczyzny, ale w wizji myślicielskiej były to też
czasy ukrytego grzechu strukturalnego, zadawnionych
i bieżących win z groźnych przestróg ks. Skargi dla
I Rzeczypospolitej.
1. Uwarunkowania polityczno-gospodarcze
państwa polskiego o świętym początku
Zewnętrzna stabilność państwa i bogactwa naturalne
kraju oraz założycielskie wartości Kościoła nie usprawiedliwiały tragicznych upomnień sejmowego Kaznodziei.
Naturalne zasoby kraju były przecież wielkie. Kraj dzielił
się wówczas na cztery rejony handlowe, takie jak: zbożowy (północno-zachodnia część państwa), leśny (głównie Wielkie Księstwo Litewskie), bydła rogatego (Wołyń,
Ruś, Podole), górniczy (część woj. sieradzkiego oraz
krakowskie i podkarpackie). Byliśmy spichlerzem Europy
(zob. K. Mikulski, Jak zboże płaciło, „Polityka” – wydanie
specjalne 4/2011, s. 82-87). Chłopi, spośród czterech
stanów Rzeczypospolitej: szlachta, duchowieństwo,
mieszczaństwo i ludność wiejska, tworzyli główny zrąb
ludnościowy kraju (80 % mieszkańców). Wieś wówczas
zaczęła przybierać model folwarczny (majątki królewskie,
szlacheckie, kościelne). Poczęto zatem zabiegać o wykup ziemi chłopskiej, a nawet całych sołectw. Chłopów
zaś wiązano z lokalną ziemią folwarczną, pogłębiając
tym samym ich los pańszczyźniany. Niedola pańszczyźniana chłopstwa był źródłem bogacenia się stanu szlacheckiego Rzeczypospolitej (magnateria, szlachta
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urzędnicza, zamożni właściciele i ubodzy właściciele).
Szlachta zaś, zajęta handlem, często przystawała na
model najemnej siły obronności kraju. Mogło to prowadzić do armii narodowej, odchodzącej od pospolitego ruszenia, co wzmocniłoby pozycję króla, ale tak się jednak
nie stało. Szlachta o licznych przywilejach, odchodząc od
powinności obrony granic Rzeczypospolitej, zaniedbywała tym samym chlubne tradycje obrony kraju, przyjmując
postawę egoistyczną, wygodnicką, dbając jedynie o rozwój swych posiadłości ziemskich, na wzór magnaterii
(senatorzy, wojewodowie, hetmani i wielcy urzędnicy koronni i litewscy), o wystawnych pałacach, wypełnionych
protestancką, głównie kalwińską obyczajnością sfer
możnowładców, co prowadziło do alienacji narodowej,
gdyż warstwa chłopska i szlachta w swoich dworkach była przykościelna i patriotyczna. Pociągało za sobą liczne
obciążenia chłopskie, gdyż oprócz pańszczyzny dochodziły różne świadczenia w naturze, pieniądzach i w niewolniczej pracy na ziemi bez praw społecznych. Taki
stan rzeczy obwarowano prawem pisanym. Statut w raku
1496 stanowił, że tylko jeden chłop może opuścić wieś
w przeciągu roku. Konstytucje zaś z lat 1501-1543 zabraniały wręcz opuszczania wsi bez zgody pana. Narastał zrozumiały bunt warstw chłopskich przeciw ich panom. Szerzyło się zbiegostwo i wystąpienia przeciw uciskowi pańszczyźnianemu. Ci ostatni w rezultacie uznawali króla, będącego w ciągłych konfliktach ze szlachtą,
oraz żywili kult Maryi – Matki frasobliwego Chrystusa,
czczonego w kościołach i kapliczkach przydrożnych.
Wystąpiła tu niejako wspólna niedola (aczkolwiek bardzo
paradoksalna) – władcy stanowej monarchii, zależnego
od szlachty, ze zniewolonym przez nią chłopem, bez wyraźnej świadomości własnego stanu do czasu potopu
szwedzkiego, kiedy to król Jan Kazimierz w swych „Ślubach lwowskich” dostrzegł chłostę „za jęki i uciemiężenie
chłopów” (zob. ks. H. Nowik, Próba odczytania alegorycznego sensu cudownej obrony Jasnej Góry, [w:] Studia Sienkiewiczowskie, t. V, Lublin 2005, s. 125). Jawi
się tu katastroficzna panorama zagrożeń, w myśl przestróg ks. Skargi dla Polski, a mianowicie: zniewolenie
warstwy chłopskiej przez szlachtę; utrata etosu rycerskiego w obszarze zadań pospolitego ruszenia; zaniedbanie posłannictwa duszpasterskiego u wielu duchownych; w to miejsce, przejęcie się tendencjami nawrotu do
antyku, po linii renesansu w formie humanizmu antropocentrycznego, głównie w sferach elitarnych tak świeckich, jak i kościelnych; decyzyjna dominacja sejmu nad
królem (np. liberum veto); silne wpływy państw ościennych, zdominowanych przez protestantyzm, przesiąknięty misją politycznej ekspansji (kraje Zachodu) i państwa
imperialnego, o idei przewodniej panslawizmu prawosławnego (Rosja), nie mówiąc już o krajach owładniętych
islamem (Turcja). Wszystkie te uwarunkowania stworzyły
kompleksową przyczynę śmiertelnego zagrożenia Rzeczypospolitej (w naukach o życiu przyczyną jest kom-
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pleks czynników, zob. Pojęcie kompleksu czynników
w biologii, „Roczniki Filozoficzne”, XVI (1968) z. 3,
127nn.). Sejm monarchii stanowej nie zdawał sobie
sprawy z takiego stanu rzeczy. A przecież zarysowało
się głębokie pęknięcie mocarstwowej potęgi państwa
polskiego. Warto zatem spojrzeć z bliższej perspektywy
na dziejową genezę tego procesu, by lepiej zrozumieć
istotę przestróg ks. P. Skargi dla Rzeczpospolitej Obojga
Narodów. Ostrzeżenia Kaznodziei sejmowego były bowiem uwarunkowane teologią dziejów, o podłożu filozofii
klasycznej. Istnieje bowiem zależność historiozoficzna
między filozofią a historią (A. Schaff, Historia i prawda,
Warszawa 1970, s. 59-97) oraz więź hermeneutyczna
między kategorią dziejowości a pojęciem rozumienia (A.
Bronk, Rozumienie, dzieje, język, Lublin 1988, s.189209). W tej perspektywie poznawczej jawi się nam Polska Piastowska u swych początków jako silna Europą
(Zjazd Gnieźnieński) i stabilna Kościołem (organizacja
rzymska). Znaleźliśmy się w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej z wielkim dziejowym przesłaniem jednoczenia
ludów i narodów na kanwie duchowości odziedziczonej
po religii pogańskiej w odcieniu transcendentnym (bogowie o ludzkich twarzach przyjaznych człowiekowi i światu, np. Światowid). Ponadto znaleźliśmy się w geograficznym centrum Europy, na przecięciu dróg: Wschód –
Zachód i Północ – Południe na ziemiach żyznych i bogatych w złoża mineralne. Bóg hojnie wyposażył ten kraj,
by Polska rosła w siłę i mądrość w spełnieniu swej misji
dziejowej jednoczenia świata w duchu prawa naturalnego i Dekalogu, o czym przypominał Jan Paweł II.
Kościół katolicki z instytucją Papiestwa był zatem silnym fundamentem dla powstania polskiego państwa na
drodze przyjęcia Chrztu św. w 966 r. przez władcę plemion Mieszka I, zwanego królem północy (Wł. Kowalenko i in., Słownik starożytności słowiańskich, WrocławWarszawa-Kraków 1967, s. 248), który tym aktem wprowadził zintegrowane plemiona do Rodziny narodów
Chrześcijańskiej Europy, przy dyplomatycznym (z Ottonem I) i zbrojnym (z Ottonem II) utrwalaniu suwerenności
granic z Niemcami. Geniusz pierwszego władcy historycznego to sprawił. W roku 1000. spotkali się u grobu
św. Wojciecha: cesarz Otto III, abp Radzim-Gaudenty,
delegat papieża Sylwestra II, i władca Polski Bolesław
Chrobry, z ideą państwa unitas in pluralitate (ks. C.S.
Bartnik, Idea Polskości, Radom 2001, s. 21). Ideę tę
utrwalił, gdy uderzył mieczem w bramy Kijowa w imię
budowy panslawizmu w jedności z cesarzem. Bolesław
Chrobry partycypował we władzy cesarza. Przyjął od
niego diadem i grot włóczni św. Maurycego – znak następstwa po Cesarzu Rzymskim Narodu Niemieckiego
(S. Trawkowski, Pielgrzymka Ottona III do Gniezna, [w:]
Święty Wojciech – w Polskiej tradycji historiograficznej,
s. 351). W ten sposób: „Polska stała się królestwem
o wzrastającej władzy króla i Kościoła hierarchicznego”
(Bartnik, op. cit., s. 22). Zjazd Gnieźnieński wpisał bowiem Polskę w strukturę chrześcijańskich narodów Europy. Mijały stulecia. Były blaski i cienie Domu Ojczystego. Rodziła się Rzeczpospolita na bazie idei Królestwa,
nie zawsze pamiętając, że „wszelka władza od Boga pochodzi”. Odwrót od świętych początków państwa Polskiego pociągał za sobą śmiertelne zagrożenia Domu
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Ojczystego, znane z sejmowych kazań ks. Piotra Skargi.
A droga wiodła do nich przez wewnętrzne przemiany
powstawania i rozwoju Rzeczypospolitej Szlacheckiej,
poczynając od decyzji Krzywoustego, traktującego terytorium państwa jako dziedzictwo dla swych synów – królewiczów. Wystąpił tu błąd polityczny (dezintegracja państwa) i zło moralne (naruszenie dobra wspólnego narodu
w postaci całości terytorialnej państwa).
2. Blaski i cienie mocarstwa Rzeczypospolitej
Testament Krzywoustego (1138) stanowił bowiem,
że dzierży prym najstarszy syn z rodu królewskiego,
praktycznie wspierany przez możnowładztwo krakowskie. Możnowładztwo wywiera coraz większy wpływ na
bieg spraw politycznych w kraju. Przywilej Koszycki
(1374) był ustępstwem króla na rzecz szlachty w sprawie
podatkowej – powstała droga do powstania Rzeczypospolitej; wyboru Władysława Jagiełły na męża dla Jadwigi dokonali możnowładcy krakowscy; akt w Krewie ściślej
łączy Litwę z Polską (1385); ślub Jadwigi Andegaweńskiej królowej z Władysławem Jagiełłą (1386) jest unią
personalną Polski z Litwą; unia w Horodle (1413) zrównała w przywilejach rycerstwo litewskie z polskim; przywilej Neminem captivabimus z Jedlni (1430) wprowadza
nietykalność osobistą szlachty do czasów sądu – kolejny
krok do przekształcenia Królestwa w Rzeczpospolitą;
Kazimierz Jagiellończyk odnawia unię personalną (14471492), Polska z Litwą rozciągały się „od morza do morza”; Aleksander I Jan Olbracht (1492-1501) – unia
w zawieszeniu; unia mielnicka (1501) dawała polskiemu
możnowładztwu nieomal pełnię władzy w kraju; sejm walny jest naczelnym organem państwa (król, senat) bez którego nic nie może się wydarzyć w polityce kraju – „nihil
novi”; miało miejsce przymierze króla z szlachtą przeciw
magnaterii – sejmy: Piotrków, Radom 1504-1505); sejm
unijny w Lublinie (1569) pod przewodnictwem Króla Zygmunta Augusta ogłosił „Jedna spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodów w jeden lud zniosła”. Inkorporacyjną tę koncepcję unii Litwini przyjęli jako zamach
na suwerenność ich państwa. Spodziewali się oni, że unia
przybierze model federacyjny. Wystąpiła tu inkorporacyjna
koncepcja unii. Wnieśli bowiem do unii olbrzymie obszary
ziem Wschodniej Europy i ducha waleczności, a Polska
zaofiarowała cywilizację chrześcijańską.
Skrótowo przedstawiona historiografia pokazuje, że
polityczno-społeczny ethos szlachty magnateryjnej
i urzędniczej był niski. Na tym polu były ciągłe zagrożenia międzypaństwowe w Unii oraz między stanami
Rzeczpospolitej, a w szczególności między królem
a szlachtą, wymuszającej na królu liczne przywileje,
szantażującej go ciągle odmową „pospolitego ruszenia”.
Zabrakło naszym królom armii narodowej. Pojawiająca
się mocarstwowość polsko-litewska była wielką szansą
dla utrwalenia idei ładu i harmonii współżycia międzycywilizacyjnego ludów i narodów objętych granicami
Rzeczpospolitej wielu narodów. Geniusz władców często
nie mógł się zrealizować przez mierność postaw ludzi
„szlachetnie urodzonych”. Nie umieli oni bowiem na czas
dostrzec, że rak fałszu i zła toczy od wewnątrz duchowość narodu, przez utratę pamięci historycznej o powstawaniu państwa na drodze: rodowej, plemiennej,
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wiecowej, a później „sejmowej”, przestrzegając zasadę
„miłości bliźniego jak siebie samego” (prawo naturalne)
oraz przez utratę świadomości, że religia była siłą jednoczącą naszych Prasłowian z bóstwami o ludzkiej twarzy
(np. Światowid), a następnie z Bogiem Ojcem przez
Chrzest Mieszkowy, by tym samym wejść z całym narodem do rodziny Ojczyzn Europy. Geniusz pierwszego
Władcy to sprawił. Dziejowa pamięć o świętym początku
narodu budowała silne Królestwo w jedności z Kościołem
Katolickim. Jednak z biegiem czasu mentalność dziejowa Polaków ulegała transformacji. Pojawiały się bowiem
nowe nurty filozoficzne (np. renesans – powrót do antyku, o zasięgu arystokratycznym, humanizm – antropocentryzm ), nauka przyniosła ideę heliocentryczną Mikołaja Kopernika (+1543 ) – człowiek zagubił się w kosmosie, powstawały koncepcje prawno-religijne (sobór
w Konstancji 1414-1418 – powrót do prawa naturalnego,
np. Paweł Włodkowic +1435), dał też o sobie znać na
szeroką skalę religijny ruch reformacyjny, o podłożu liberalistycznym, głównie luteranizm i kalwinizm, nakładając
się na renesans w sposób synchroniczny i pragmatyczny, prowadząc do liberalistycznych postaw ludzi wszystkich stanów. Ideologia tych postaw okazała się złowroga,
gdyż jej antropocentryzm był kopernikańskim przewrotem w mentalności pokoleń tamtej epoki. Zaczęto bowiem interpretować Pismo św. – historią. Nurt ten trwa
do dnia dzisiejszego w postaci modernistycznej, przynosząc tragiczny los pokoleniom naszego narodu. Dziś to
doświadczamy bardzo boleśnie. A o wiele wcześniej
przewidywali dramat Ojczyzny filozofowie prawa: Jan
Ostroróg (ok.1436-1501), Stanisław Orzechowski (151315-66), Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) oraz
sejmowy kaznodzieja Rzeczypospolitej – ks. Piotr Skarga Pawęski.
Według tych filozofów państwa, a zwłaszcza według
kaznodziei sejmowego, przyczyną pęknięć fundamentów
potęgi państwa była mentalność renesansowa ludzi monarchii stanowej, budujących struktury wewnętrzne państwa o feudalnej koncepcji zniewolenia warstwy chłopskiej, nieświadomej swego położenia w hierarchicznym
ustroju państwa, o zadawnionym bezwładzie moralnym.
Zabrakło bowiem ludzi sumienia, którzy kontrolowaliby
strukturę stanową ówczesnego państwa, w myśl tradycyjnego schematu, ale o duchowości posłanniczej: chłop
winien uprawiać ziemię, w realnym poczuciu swej godności w pracy na roli, a szlachcic, żywiąc przekonanie
o swojej odpowiedzialności przed Bogiem i historią, powinien bronić każdego rodem z Piasta wraz z ojczystą
ziemią przed obcymi i swoimi z innego stanu. Duchowieństwo zaś winno podtrzymywać katolicki ethos hierarchicznej struktury ustroju, szerząc oświatę ludu i rozwijając kulturę w narodzie, król natomiast winien sprawować misję dziejową polskiego narodu w procesie integracji Młodej Europy, w myśl idei cesarza Rzymskiego
Narodu Niemieckiego Ottona III i króla Polskiego Bolesława Chrobrego, który pojął swą misję, chcąc wejść do
Kijowa przez jego bramę (por. ks. Bartnik, Idea…, l.c.),
by ubogacić odmiennymi kulturami duchowość Starej
Europy. Polska duchowość jest otwarta i integracyjna:
w przypadku grup etnicznych różnych kręgów kulturowych (np. Wilno), w obszarze ludów i narodów o różnych
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cywilizacjach (np. Rzeczpospolita Obojga Narodów),
w aspekcie zachowania alternatywnego charakter wobec
nasilającego się absolutyzmu państw ościennych. Idealny ten model państwa Rzeczypospolitej w wielu przypadkach spełniał warunki realizmu historycznego, ale
powoli następowały przesilenia dezintegracyjne warstw
społecznych, w postaci różnych form win moralnopolitycznych. I one zdominowały posłanniczą duchowość
elitarnych środowisk w kraju.
3. Akceptacja obcych ideologii i ks. P. Skargi
widmo zagrożeń dla Polski
Przyszły niebawem obce ideologie, głównie w postaci
humanizmu antycznego i protestantyzmu zachodniego,
natrafiając na podatny grunt społeczny, w formie postaw
antropocentrycznych, wymierzonych przeciw stylowi zachowań teocentrycznych, odziedziczonych po tych, którzy
kładli fundamenty pod potęgę państwa i wielkości Kościoła Katolickiego. Po wiekach trwania tego dziedzictwa nastała moda na humanizm antyczny, czyli antropocentryczny, oraz na reformację, będącą liberalizmem moralnym,
penetrującym różne stany, nawet kręgi duchownych, ze
względu na ich stan moralny, nie spełniający wymogów
chwili (A. Sokołowski, Dzieje Polski – Dziedzictwo narodowe, t. IV, Wiedeń 1896 [reprint], s.11, 32).
Bóg był Kimś nieobecnym, a drugi człowiek przeszkodą do szczęścia innych. Humanistyczny antropocentryzm (nawrót do starożytności, bez nadbudowy chrześcijańskiej), zajął miejsce teocentrycznej koncepcji świata i człowieka (filozofia jako oświecenie Boże w duszy
człowieka w dziedzinie poznania i postępowania – św.
Augustyn, w kontekście myśli Platońskiej i filozofia jako
nauka o bycie przygodnym w relacji do Absolutu istnienia
– św. Tomasz na bazie Arystotelesa). Teocentryzm klasyczny zaczął ustępować miejsce antropocentryzmowi
humanistycznemu, który na gruncie filozofii podmiotu
(Kartezjusz 1596-1650) obnażył całą ideologię zła. Na
miejsce prawdy zaczęto wprowadzać opinię, którą przegłosowują w parlamentach. Tu tkwi źródło ideologii zła
(ks. H. Nowik, Filozofia i jej paradygmaty, „Nad Odrą.
Miesięcznik Społeczno Kulturalny”, 11-12(2011), s. 2326). Taki stan rzeczy istnieje po dziś dzień (zob. Jan
Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s.13-21).
W Polsce pierwsze przejawy humanizmu wystąpiły
w połowie XV w. Docierały one z Włoch na drodze: osobistych kontaktów z przedstawicielami odrodzenia zachodniego; przebywania humanistów zagranicznych
w Polsce; działania Erazma z Rotterdamu; małżeństwa
Zygmunta Starego z Boną Sforza; licznych poczynań
Piotra Tomickiego (późniejszego biskupa), który, jak
świadczy Stanisław Hozjusz,
na Włochy zawsze spoglądał. Włochy dzień i noc zmysł jego zajmowały, […] wiedział, że tam z Grecji przeniosły się
umiejętności, że tam jest niejako przybytek wszelkich nauk […]
sądził, że cała jego praca i trudy […] poszłyby na marne, gdyby
się nie oddał celem duchowego odrodzenia i oczyszczenia pod
opiekę mężów najbardziej uczonych we Włoszech ( ks. B. Kumor, Historia Kościoła w Polsce, Poznań-Warszawa 1974,
s. 28).
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z humanizmem. Dało to jej międzynarodowy rozgłos
i niebywały napływ studentów z krajów Europy. Pierwszym humanistą na uniwersytecie był Grzegorz z Sanoka (późniejszy arcybiskup lwowski). Studiował tu również
Jan Długosz i Mikołaj Kopernik. „Nowa teologia” bazowała na studium Pisma św. w nawiązaniu do Ojców Kościoła i tym samym dystansowała się od nowinek filozoficznych Zachodu (np. Benedykt z Koźmina). „Teologia
dawna” miała jednak więcej zwolenników. Do szkół humanistycznych w Polsce typu pośredniego (między
szczeblem średnim a uniwersytetem) należała „Akademia” biskupa humanisty Jana Lubrańskiego w Poznaniu,
gdzie uczono: poezji, retoryki, matematyki z astronomią
i teologii. „Akademia” chełmińska osiągnęła poziom akademickiego gimnazjum. Te i tym podobne ośrodki były
dziełem duchownych. „Oni to stali się propagatorami
ideałów humanistycznych zarówno na wszechnicy krakowskiej, jak i w całej Rzeczypospolitej. Patronowało im
szereg biskupów i arcybiskupów, […] prymas Andrzej
Róża Boryszewski (+1510), prymas i pierwszy legat […]
Jan Łaski (+1531), biskupi krakowscy, mecenasi uczelni:
Jan Konarski (+1525) i Piotr Tomicki (+1535); […] Maciej
Drzewicki, uczeń Kallimacha i biskup przemyski, a następnie włocławski i prymas (+1535), i inni” (ks. B. Kumor, Historia Kościoła w Polsce, s.30). Działało też prężne koło humanistyczne Erazma z Rotterdamu (+1536)
tzw. „erazmiańczyków”, oparte przeważnie na dworach
biskupów.
Humanizm był prądem filozoficznym zróżnicowanym.
Najogólniej można wyróżnić w nim koncepcję teocentryczną, w sensie personalizmu chrześcijańskiego, i antropocentryczną, po linii rozważań antychrześcijańskich.
W pierwszym przypadku ruch ten jest podporządkowany
Bogu przez fakt Wcielenia Syna Bożego w ludzką naturę, podnosząc ją tym samym do godności Bożej (W.
Granat, Personalizm Chrześcijański – teologia osoby
ludzkiej, Poznań 1985, s. 137-142). W drugim zaś przypadku utrzymuje się, że człowiek jest centrum wszystkiego. Orientacja ta ma podłoże pozytywistyczne, a nawet materialistyczne (W. Granat, Ku człowiekowi i Bogu
w Chrystusie, Lublin 1972, s. 67-69) lub też liberalistyczne. W płaszczyźnie religijnej liberalizm ten wystąpił
w postaci protestanckiej (S. Kowalczyk, Liberalizm i jego
filozofia, Katowice 1995, s. 24-26). Humanizm antropocentryczny koresponduje z protestantyzmem, występujący o podłożu filozofii mentalistycznej. W myśl tej koncepcji każdy człowiek ma swoją prawdę (na bazie własnej
świadomości, nieweryfikowalnej obiektywnie). Ruch reformacji protestanckiej wiązał się nie tylko z poglądami
religijnymi, ale również postulował rewolucyjne koncepcje przebudowy państwa w duchu zwierzchnictwa władzy
świeckiej nad Kościołem, o nastawieniu antypapieskim.
Tendencjom tym wtórowały inne wyznania antykatolickie,
jak anglikanizm i kalwinizm.
Ustrojowe postulaty luteranizmu, anglikanizmu i kalwinizmu, choć rewolucyjne dla ówczesnego porządku państw
chrześcijańskich – pisze Sławomir Skiba – nie były jednakże
najbardziej radykalnymi głosami reformacji. Dołączyły się do
nich ekstremiczne, wręcz komunistyczne pomysły anabaptystów […] oraz antytrynitarzy, którzy w Polsce znani byli jako
bracia polscy (arianie) (Przestrogi dla Polski Księdza Piotra
skargi, Kraków 2007, s.18).
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W sferach elitarnych kraju modny był kalwinizm, który szerząc idee demokratyczne zarówno wśród szlachty,
jak i magnaterii, osłabiał władzę królewską. Odłamem
kalwinizmu byli arianie. Skrajni jego działacze, wiążąc
się z anabaptystami i gminami braci morawskich, domagali się większego radykalizmu w sprawach społecznopolitycznych. Należy dodać, że dla rozwoju arianizmu
mieli wpływ bracia czescy oraz humaniści, szczególnie
Erazm z Rotterdamu, hołdujący nominalizmowi w biblii
(Bp S. Wielgus, Zachodnia i polska nauka średniowieczna – encyklopedycznie, Płock 2005, s. 206) W tym samym duchu działali Bracia Polscy, wysuwając postulat
potępiający urzędy i wojny oraz instytucję państwa. Skiba utrzymuje, że był to atak na istotę państwa polskiego
(op.cit., s. 19). Marceli Kosman uważa, że postulaty braci
sięgały jeszcze dalej, gdy domagali się od szlachty rezygnacji z własności prywatnej i podejmowania pracy na
własne utrzymanie (Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku, Kraków-Gdańsk 1978, s. 28).
Reformistyczny ruch protestancki przekroczył bariery
wyznaniowe i przedostał się na obszar polityki państw
europejskich, odbijając się po latach głębokim echem na
fakcie wybuchu Rewolucji Francuskiej (zob. Olejnik,
op.cit., s. 19).
Tytułem syntezy tego tragicznego w skutki wydarzenia warto zauważyć, że antykatolicki nurt reformistyczny
w Polsce przybrał trzy fazy: 1. lata 1520-1535, w których
przystępują mieszczanie pochodzenia niemieckiego;
2. lata 1536-1562, w których garnie się szlachta i możnowładcy; 3. lat 1563-1572, w których katolicyzm krzepnie pod wodzą nuncjusza papieskiego Jana Commendoniego i kardynała Hozjusza. Z upływem czasu obóz różnowierczy rozbił się i zaczął poszukiwać swego zjednoczenia w założeniu kościoła narodowego. Idea zjednoczeniowa obozu przybrała nazwę Zgody Sandomierskiej.
Miała ona na względzie utworzenia siły uderzeniowej na
Kościół katolicki i na cały naród Polski pod auspicjami
protestanckich Niemiec. Wierni Ojczyźnie pozostali chłopi – ufni królowi i Maryi. To dzięki ich pracy pańszczyźnianej bogaciła się szlachta i możnowładcy. A pomyślność gospodarcza Polski zaczęła wówczas dorównywać
państwom Zachodu, które w owym czasie przeżywały
pewien regres ekonomiczny w sposób odmienny w różnych krajach (A. Mączak, Podłoże gospodarcze renesansu w Polsce i w Europie. Propozycje i wątpliwości, [w:] Jan
Kochanowski i kultura odrodzenia, Warszawa 1985, s. 2226). Rozwój gospodarczy nie szedł jednak w parze z rozwojem duchowym narodu pod względem społecznopolitycznej świadomości warstw monarchii stanowej i postaw moralnych w duchu wyznania katolickiego.
Nawrót bowiem do antyku, bez twórczej nadbudowy
katolickiej, jak to miało miejsce w patrystyce, augustynizmie i tomizmie, przyczynił się do schłodzenia życia religijnego kraju. Humanizm bowiem, nie zawsze uświadomiony w duchu Objawienia, zacierał pamięć elitarnych
sfer Rzeczypospolitej o świętych początkach powstania
państwa polskiego, o rodzimej tradycji narodu, o klasycznej myśli filozoficznej, o kulcie Boga i o świętych
obyczajach ludu. Humanizm, kierując uwagę myślową ku
człowiekowi, w kategoriach jego autonomii, przeradzają-
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cej się często w postawę niezależności i samowoli, odegrał rolę podłoża intelektualnego dla protestantyzmu,
będącego niczym innym, jak liberalizmem religijnym
zmierzającym do antropocentryzmu. Liberalizm ten już z
samej definicji jest przeciwny życiu społecznemu, państwowemu, narodowemu i kościelnemu, gdyż hołduje
jednostce ludzkiej kosztem narodu, będącego suwerenem państwa. Humanizm antropocentryczny w czasach
złotego wieku stał się modą życia elitarnego kraju, a protestantyzm i jego odłamy – sposobem na usprawiedliwienie egoistycznych zachowań możnowładców i szlachty wobec króla, duchowieństwa, mieszczan i chłopstwa
i separatystycznych relacji do Papiestwa – uniwersalnej
instytucji ładu w Europie i świecie, opartej na prawie naturalnym i objawionym. W ten sposób nastąpiło głębokie
pęknięcie w życiu społeczno-gospodarczym, i to u samych fundamentów I Rzeczypospolitej. Istnieje bowiem
historiozoficzna zależność pomiędzy prawem naturalnym
i Dekalogiem a pomyślnością gospodarczą państw, ludów i narodów. Zasada ta stała się podstawą do przewidzenia tragicznego losu europejskiej potęgi państwa polskiego. Stąd ks. Piotr Skarga zaczął głosić przestrogi dla
Polski, jako kaznodzieja sejmowy, stając się tym samym
mężem stanu I Rzeczypospolitej. Mówił bowiem w perspektywie dziejów o: 1) braku miłości ojczyzny, gdyż zabrakło w narodzie mądrości, inteligencji, wiedzy, nauki
i wielkiej znajomości historii; 2) anarchii, wypływającej
z niezgody, która prowadzi do walki, buntu, rozruchów,
wojen domowych ; 3) rozdarciu chrześcijaństwa (luteranizm, kalwinizm, neoarianizm i inne odłamy wyznaniowe), jako o złu społeczno-politycznym i o grzechu wobec
Boga; 4) nieokiełznanej wolności osłabiającej władzę
królewską, antagonizującej struktury stanowe; 5) stanowionych prawach niesprawiedliwych (lex), bo wyjętych
spod prawa naturalnego i Bożego (ius); 6) niekarności
grzechów jawnych, wołających o pomstę do nieba: bluźnierstwa wobec Boga i Maryi, kradzież majątków kościelnych, mordowanie duchownych, śmierć cywilna
i krwawa duchownych i świeckich katolików, zakłamanie,
pobłażanie złu i ogołocenie słynnego w całej Europie
demokratyzmu polskiego (M. Kridl i in., Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków, Warszawa 1986, s.16)
z zasad prawa naturalnego i Dekalogu, przez co przybrał
on formę tyranii, zwłaszcza wobec stanu chłopskiego
i często mieszczańskiego.
Przed moralnym złem i polityczną niesprawiedliwością przestrzegał ks. Skarga „wielmożów”, w swych kazaniach sejmowych. Kolejność przestróg odpowiada w
przybliżeniu kolejnym kazaniom sejmowym. Negatywnej
diagnozie w formie przestróg przeciwstawiał pozytywną
prognozę, jako przesłanie. Zachęcał bowiem do: miłości
ojczyzny, zgody społecznej, jedności religijnej na kanwie
wyznania katolickiego, gdyż ono stworzyło państwo polskie i formowało naród, wzmocnienia władzy monarszej,
karności i dyscypliny, sprawiedliwości społecznej, pokuty
za grzechy przeciw Bogu, narodowi i bliźniemu. Wiele
charakterystyk tej diagnozy i zadań prognostycznych nie
straciło swej aktualności w czasach współczesnych,
zwłaszcza w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia i Jana
Pawła II.
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Kaznodzieja królewski w perspektywie historiozoficznej i teologicznej wzywał Polaków do nawrócenia.
W świętym gniewie, za wzorem proroka Izajasza, głosił
konieczność pokuty dla wszystkich sfer życia publicznego w Koronie i w Litwie: „Polska Korono i obywatele jej
wszyscy, uszy otwórzmy! Bośmy jako oni Żydowie, poznawszy Pana Boga naszego i pobrawszy ojcowskie dobrodziejstwa jego, odstąpiliśmy od niego i jawnymi grzechami jego gniewamy […]” (Kazania sejmowe i Wzywanie do pokuty, Warszawa 1999, s. 178). A grzechy te były liczne. Między innymi były to grzechy narodowe: „Sami
jawnie Pana Boga bluźnią, gdy katolicką jego prawdę
ganią […]” (ibidem, s. 180). Kaznodzieja sejmowy dalej
podkreśla, że letni katolicy są przyczyną szerzenia się
zła: „A najszkodliwsi są katolicy bojaźliwi i małego serca
[…]” (ibidem, s.188). Ksiądz Skarga wytyka bardzo wielką wadę polskiej szlachty, a mianowicie skłonność do
anarchii: „Tak żyją, jakby pana nie mieli […]” (ibidem,
s.188). Kaznodzieja przestrzega przed źle rozumianą
wolnością, gdy mówi „O synowie koronni […]. Nie rozciągajcie wolności swej na zelżenie jego (króla - H.N.),
na zjazdy zakazane, na rozruchy […], na obmowy
i szemrania, na nieposłuszeństwa i przepychy, bo to wam
samym wielką szkodę uczyni i to samo niewolę na was tyrańską przywiedzie” (ibidem, s. 130n). Gorliwy kapłan z łatwością przewiduje tragiczne skutki postawy szlachty, zabiegającej o własne interesy i domagającej się licznych
przywilejów, albowiem prędzej czy później pojawi się jednak refleksja: „I rzeczywiście słusznie mię Pan Bóg tym
pokarał, iż się Turczynowi albo Tatarzynowi temu, który mi
gardło bierze, kłaniam”, bom swoich sprawiedliwych
i świętych królów czcić nie chciał” (op. cit.).
Ogrom tego zła jest następstwem odejścia polskich
elit od służby ludowi, w dziedzinie prawa stanowionego,
służącego do zachowania prawa naturalnego i Bożego.
„Tak i w Rzeczypospolitej, która jest jedno ciało – poucza
o. Skarga – nie ma nic jednemu stanowi pomagać, co by
drugiemu szkodzić miało, boby się tak wszystko ciało
samo od siebie psowało” (op.cit., s. 150). Sejmowy kaznodzieja bierze w obronę w sposób szczególny stan
chłopski. „Powiadacie sami, iż nie masz państwa, w którym by bardziej poddani i oracze uciśnieni byli pod tak
absolutnym dominium, którego nad nimi szlachta bez
żadnej prawnej przeszkody używa. I sami widzim nie tylko ziemiańskich, ale i królewskich kmiotków wielkie
opresje, z których żaden ich wybawić i poratować nie
może” (ibidem, s.170).
Bogacenie się szlachty i możnowładców kosztem innych stanów, a zwłaszcza warstwy chłopskiej, było objawem braku troski o Rzeczpospolitą, która wymagała
niezwykłego ducha ofiary i poświęcenia, jako wyrazu patriotyzmu, będącego podstawą do formowania się elit narodowych, ze względu na dobro wspólne Ojczyzny: „Na
dobra też pospolite, z których wszystkim obywatelom
pokój i dobre rządzenie – mówi Kaznodzieja królewski –
płynie, dziwnieśmy okrutnie i wiele grzechów z tej miary
popełniamy” (Ks. Piotr Skarga, Wzywanie…, s. 189). Kaznodzieja kieruje swe oskarżenia również pod adresem
sejmu:
Żaden zaś czas i miejsce jawnych i wszelkich wszystkiej
Korony grzechów i ślepoty, która z nich wychodzi, nie ukazuje,
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jako sejmy. Patrzmy, jakie w nich zaćmienie rozumów. […]
Bacznych i miłośników ojczyzny ochraniając, rzadki na sejm jedzie z miłości ku pospolitemu szczęściu, ale aby co sobie oberwał. Drudzy, gdy co dla ojczyzny albo potrzeb królewskich
i pospolitych czynić chcą i mogą, najmu potrzebują, aby im to
płacono, co dla siebie samych czynić winni. […] Jakoby nie sobie służył, gdy Rzeczpospolitej, w której się wszystko jego zamyka i dotrzymawa, służy (ibidem, s. 190).

Słowa kaznodziejskiej krytyki dotyczą również duchownych:
Jednak i tych do pokuty wzywamy, i sami siebie w pokucie
ganimy. My, światło, źle ludziom wiernym świecim. My, solą
będąc, sami gnijemy. My, budowniczy, Domu Bożego nie opatrujemy i to, co się zbudowało, psujem. Pasterze – źle owiec
doglądamy, do najemników podobni, wilków nie odganiamy,
a dochody kościelne źle obracamy.[…] Świeccy zaś winni pamiętać w modlitwie o dobrych kapłanów (ibidem, s. 191n.).

Z wielkim niepokojem, a zarazem z dużym oburzeniem patrzy ks. Skarga na ówczesny styl życia szlachty,
odpowiedzialnej przecież za pospolite ruszenie, przeciwstawiając im wzór bohaterskich rycerzy. „Owóż Eques
Polonus – baba stara na wozie, owóż pachołcy jako niewiasty do kądziele, na konia wsieść i osiodłać go i do potrzeby przyprawić nie umieją […] – nie ozdobny na koniu
szlachcic” (cyt. za Skibą, op.cit., s.42). Karykaturalnym
obrazem szlachty chce Skarga podkreślić fakt zagubienia ideału rycerza z pospolitego ruszenia.
Duszpasterz sejmowy i zarazem mąż stanu wylicza
ponadto przestępstwa bezkarne właścicieli wielkich majątków ziemskich, jak zabójstwa, bandyckie napady, grabieże, krzywoprzysięstwa, lichwa (zob. Skiba, op.cit.,
s. 42). „O, jaka to Rzeczypospolita, o, jakie królestwo,
o, jaka mądrość urzędów i sejmów, które tego – mówi
Kaznodzieja królewski – naprawić nie mogą” (ibidem,
s. 198).
Natchniony duchem Bożym Kaznodzieja królewski
w pierwszym kazaniu sejmowym rozważa potrzebę mądrości w sprawach polityczno-społecznych, nieodzownych do stanowienia praw i do rządzenia państwem.
Stąd w modlitwie królewskiej i senatorskiej Kaznodzieja
nawołuje

Bóg jest sędzią, powiada tu Prorok Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, a Ona jest zagrożona wewnętrzną niezgodą.
Przewodzić was ma do zgody ten łańcuch pokoju, którym
was Chrystus Jezus do jedności związał, o którym mówi Apostoł: „Z pilnością zachowajcie jedność ducha we związku pokoju. Jednoście ciało i duch jeden, jakoście wezwani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden
chrzest.[…]”. Jakoby rzekł: trudno się macie rozrywać i wadzić,
boście związani i spojeni, jako członki w jednym ciele, które się
nigdy z sobą targać nie mogą; które jedna dusza ożywia i rządzi, od której odstępować a jej nie słuchać, śmierć jest” (Trzecie kazanie sejmowe).

Niedługo, gdyż po 43 latach od śmierci kaznodziei
sejmowego i proroka narodu ks. Piotra Skargi, wojska
szwedzkie pod wodzą Karola Gustawa w roku 1655
ogarnęły nagle cały kraj, niby fale potopu. Niewiele zostało po środkowoeuropejskim mocarstwie, ojczyźnie
wielu narodów, kultur i religii. Ostała się jedynie Jasna
Góra, niby Arka Noego w czasie karania potopem ziemi
nasyconej grzechem starożytnego ludu (zob. ks. H. Nowik, Alegoryczny sens zwycięskiej obrony Jasnej Góry,
w: Ogólnopolskie Sympozjum – Przesłanie Jubileuszowe
350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry, Jasna Góra
2005, s. 183-193). Przeor o. Augustyn Kordecki, dowodzący obroną klasztoru w swym pamiętniku napisał:
„Gdy Bóg najwyższy postanowił ukarać Polaków, w dobroci swojej zesłał ku opamiętaniu rozmaite przepowiednie i znaki przyszłą klęskę zwiastujące” (cyt. za S. Skiba,
op. cit., s. 51n). A były to przestrogi proroka narodu.
Po ustąpieniu Potopu z ziem polskich, król Jan Kazimierz, już jako mędrzec w ślubach lwowskich (1 kwietnia 1656), w imieniu całej monarchii stanowej wyznał:

Słowa modlitwy tej wypowiada ks. Skarga w wizji kary Bożej dla całej Rzeczpospolitej:

Wielka Boga-Człowieka Matko Przeczysta Panno! Ja, Jan
Kazimierz, z łaski Syna, Króla królów a Pana mojego, i z Twojej
łaski, król, u stóp Twoich najświętszych padając na kolana,
obieram dzisiaj za Patronkę moją i moich państw Królową i polecam Twojej szczególnej opiece i obronie Siebie samego,
i moje Królestwo Polskie księstwami: litewskim, ruskim, mazowieckim, żmudzkim, inflanckim i czernichowskim, jako też wojska obydwóch narodów i wszystek mój lud. Wzywam pokornie
w tym opłakanym i zamieszanym Królestwa mego stanie Twego miłosierdzia i pomocy przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego
Kościoła. […] z wielką boleścią mego serca widzę, że wszystkie klęski, jakie […] 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
wszelkich środków, aby lud mego Królestwa od wszelkich niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia był uwolniony (zob. Przeor…, s. 192).

Tak was złupią i tak łyskać łystami (świecić łydkami - S.S.)
będziecie, gdy nieprzyjaciele na głowy wasze przywiedzie Pan
Bóg i w taką was sromotę poda, i będzie wam złość wasza jako
mur Rzeczypospolitej naszej rysują, a wy mówicie: Nic, nic,
nierządem Polska stoi. Lecz gdy się nie podziejecie, upadnie
i was wszystkich potłucze. I jeszcze z tymże Izajaszem wołam
na cię, Korono Polska i Wielkie Księstwo Litewskie: Biada niezbożnemu, zapłacą mu robotę ręki jego. Kto wam błogosławieństwo obiecuje, zdradza was. Przyjdzie Pan na sąd, żeście
wypaśli winnice jego (Kościół Boży i Rzeczpospolitą), złupienie
ubogich w domu waszym […] (Wzywanie…, s. 211).

Śluby lwowskie miały wymiar międzynarodowy i narodowy. Dzięki nim nie doszło do koronacji na króla polski Karola Gustawa oraz zarysował się w nich program
odnowy państwa. Tekst ślubowań dotyczy polityki społeczno-gospodarczej, w tym przyrzeczenie prawnego
uwolnienia warstwy chłopskiej od ucisków. Program reform Ślubów lwowskich wyraźnie łączył sprawę kultu maryjnego z programem reformy państwa. Myślą przewodnią tekstu ślubowań jest państwo chrześcijańskie, gdyż
Bóg jest prawodawcą i Sędzią.

Mocnie tedy do niego i gorąco wołajmy: Uczyń, Panie, daj
nam mądrość, nie tak dla nas, jako dla ludu twego, o którym
obmyśliwamy, i dla wielu sług twoich świętych i niewinnych
w tym królestwie. […] Niechże się nam ukaże i nauczy, co czynić i jak o tej strapionej i do upadku nachylonej Koronie radzić.
(http://literat.ug.edu.pl/skarga/0001.htm)
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4. Upadek I Rzeczypospolitej i trwanie narodu
w duchowości Kościoła
Okazało się niebawem, że zapowiedzianych reform
nie przeprowadzono w sposób zadowalający, gdyż nie
złagodzono pańszczyzny. Uchwalono jednak regulamin
sejmowy (1659), w którym zniesiono liberum veto, jednak dalszych działań w tej sprawie nie podjęto (Przeor…
s. 195 n.). Królewskiej wdzięczności za obronę ojczyzny
nie zrealizowano. Król, o walorach mądrościowych, pragnął wzmocnić władzę królewską na drodze wprowadzenia niezbędnych reform. Napotkał jednak na liczne opory
ze strony zbuntowanej szlachty. Wojska królewskie poniosły tu klęskę. W rezultacie król zrezygnował z tronu
(1668) i po czterech latach we Francji zmarł. „Gdy też
stan królewski – przestrzegał ks. Skarga – słabieje i boleje, jako głowa chora, władza członków wszystkich ginie
i królestwo wszystko upada” (Kazania sejmowe, s. 116).
Tragiczny stan moralno-prawny Rzeczypospolitej trwał.
Trafnej diagnozy Proroka Rzeczypospolitej nie uznano.
Doszło do śmiertelnego upadku potęgi I Rzeczypospolitej. 25 listopada 1795 roku miała miejsce abdykacja
ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zdołał on jeszcze przeprowadzić reformę państwa w dziedzinie oświaty, kultury i prawa (Konstytucja
3 Maja 1791). „Prawdziwy i jedyny cel – powiedział król
Poniatowski – utworzenia nowej formy rządu nie był inny,
tylko żeby […] wszyscy narodu polskiego współziomkowie równie byli uczestnikami udziału wolności i ubezpieczenia własności swoich” (J. Kawecki, Dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, [w:] Konstytucja 3 Maja 1791,
Warszawa 1991, s. 9). Autorzy Ustawy Rządowej podali
w preambule, że Konstytucję uchwalają „poznawszy zadawnione rządu naszego wady” (zob. tamże, s. 93). Rosja, Prusy i Austria, trzecim rozbiorem udaremniły ugruntowanie dotychczasowych reform i wprowadzanie nowych – moralno-politycznych i społeczno-obyczajowych,
w szczególności w obszarze warstwy chłopskiej, po linii
upomnień ks. Piotra Skargi i ślubów króla Jana Kazimierza. Polska utraciła byt państwowy. Pozostał tylko naród,
ze swoimi wadami. I tak jest po dzień dzisiejszy, mimo
powrotu państwa, w II Rzeczpospolitej i w III Rzeczpospolitej. Okazuje się bowiem, że takie są struktury państwowe, jakie są ich Rzeczpospolite. Te zaś są takie, jaki
jest ich naród, powołany przez Boga i prowadzony z Jego woli przez Proroków, Mędrców, Kapłanów.
Kordeckiego geniusz proroczy, powiedział kard. Karol Wojtyła,
był zapoczątkowaniem nowych czasów, nowych zadań
dziejów o ducha polskiego […]. Bo „potop” wieku XVII był tylko
zapowiedzią gorszego potopu, który przyszedł na Polskę w
wieku XVIII, w wieku rozbiorów, […]. Polska wszystkich stuleci,
Polska naszych czasów musi patrzeć w stronę ojca Augustyna
Kordeckiego, bo w nim się wyraziły, skupiły […] najgłębsze
prawdy o bycie, o duchu naszego narodu (cyt. za: Cz. Ryszka,
s. 254).

Mądrości polityczno-społecznej domagał się już Piotr
Skarga w pierwszym kazaniu sejmowym, w modlitwie
królewskiej i senatorskiej, ale bezskutecznie. Naród zapłacił utratą państwa. Należało zatem ratować ducha narodu. Misję tę prowadził od samego zarania Kościół, po
linii mariologicznej. Pisze o tym ks. Skarga:
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Jaką wiarę S Wojciech w Polszcze szczepił, dochowanie
jey stateczne, i podanie od miłych a zacnych przodków naszych pokazuje; zwłaszcza w pieśni oney, Bogarodzica zowijącey się, którey Wojciech S Polaków nauczył. Ta pieśń, […] ma
w krótkości mądre, prawowierne, Katolickie wyznanie; […] (Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu, przez ks. Piotra
Skargę S.J. zebrane, w Wiedniu 1843, s. 343).

Maryjną ideę duchowości narodu św. Wojciecha podejmuje ks. Skarga; utrwala ją o. Kordecki, swą obroną
Jasnej Góry; nawiązuje do niej w Nowennie Narodowej
Prymas Tysiąclecia; opiera o nią swe nauczanie Jan
Paweł II (Totus Tuus); imieniem „Maryja” nazwał o. Ryzyk radio, by formować słowem katolickim naród, a telewizją Trwam obejmować Polskę i kontynenty ziemi, by
głosić wolność słowa i wyznania oraz wolność od nędzy
i lęku; św. Rodzina jest symbolem wielkich dzieł Sługi
Bożego Abpa Kazimierza Majdańskiego, jak: Instytut
Studiów nad Rodziną Uniwersytetu KSW, Dom Formacji
Rodzin Katolickich w Wisełce, twórczość naukowa i publicystyczna, Opiekun duchowy środowisk patriotycznych
w Polsce. Jest to wielka tradycja mariologiczna narodu,
idąca od św. Wojciecha przez dzieje Jasnej Góry i zmierzająca do czasów rozmodlenia Polski i świata przez
Radio Maryja i Telewizję Trwam, walczącą o wolność
słowa i wyznania dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Ciągle przewijają się tu nawiązania do upomnień narodowych ks. Skargi, przy rozbudowanej terapii ciągle
krwawiących ran moralnych Polaków, na bazie obrony
Jasnej Góry, która winna trwać w sercach ludu. W naszym kraju, ciągle zagrożonym przez obcych, każde pokolenie ma swoją Jasną Górę, której należy bronić we
wszystkich wymiarach: napomnień, upomnień i przestróg, jakie znamy przede wszystkim z kazań sejmowych
ks. Skargi. Kaznodzieja piętnował: brak miłości do ojczyzny, niezgodę, anarchię, herezje, osłabienie władzy królewskiej, niesprawiedliwe prawa, bezkarność występków.
Przestrogi te i inne ciągle przewijały się w nauczaniu Kościoła aż po czasy współczesne.
Prymas Polski,
mąż stanu kard. Stefan Wyszyński w czasie trwania
Wielkiej Nowenny narodu powiedział:
I dziś musi być przeprowadzona w Polsce obrona Jasnej
Góry, już nie z pomocą armat i pocisków, ale przez potężny ładunek myśli i uczuć, roznieconych przez Ojca Świętego. Jak
ongiś mrowie wojsk najeźdźczych tak i dziś szturmują Polską
Jasną Górę istne potopu świata fale, wżerając się w mury duszy narodu nienawiścią imienia Bożego, Pasja grzechu i potwornych nałogów. Polska Jasna Góra jest podminowana przez
ducha nienawiści społecznej, przez programową apostazję moralną, przez zadawnione wady narodowe, które rzucają cienie
na świetlany naród ochrzczony. Stokroć to groźniejszy potop
od szwedzkiego (cyt. za tamże, s. 254).

Niszczył on bowiem głównie struktury państwa. Humanizm i protestantyzm objął tylko w części wyższe sfery. Król i warstwy chłopskie ze swoim duchowieństwem
zachowały ducha chrystocentrycznego przy Maryi. Zło
jednak tkwiło w narodzie i zagrożenia dla Polski w ujęciu
ks. Skargi ujawniły się w całej potędze, gdyż uruchomiła
się machina zła w postaci faszyzmu, komunizmu i liberalizmu. Stanął na linii frontu Prymas Tysiąclecia, z ideą
przewodnią non possumus, zajmując tym samym miejsce na szańcach Jasnej Góry po o. Kordeckim. Upomi-

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
nał naród przed zagrożeniami i bronił Kościół i Ojczyznę
na drodze cierpienia w osamotnieniu i Wielką Nowenną
oraz Jasnogórskimi Ślubami Narodu. Do tego dziedzictwa, o Maryjnej tradycji Wojciechowej i królewskiej, nawiązywał Jan Paweł II w swoim nauczaniu apostolskim,
w szczególności na Jasnej Górze, w latach swoich
obecności pielgrzymkowych.
W czasie I Pielgrzymki (1979) mówił do młodzieży
o potrzebie ciągłego podejmowania czuwań, pielęgnowania pamięci w ciągłej obecności przy Maryi w postawie chrystocentrycznej, by nie utracić dziecięctwa Bożego w groźnym świecie bez Boga.
W czasie II Pielgrzymki na 600-lecie obecności obrazu NMP na Jasnej Górze, danego na obronę pokoleń
Polaków przed wszelką nieprawością niszczącą życie
osobiste, rodzinne i narodowe, Jan Paweł II podjął temat
wolności w Ojczyźnie. Było to po zawieszeniu stanu wojennego, który właściwie trwał przez lata, w swoich konsekwencjach w obszarze zniewolenia narodu, we
wszystkich wymiarach życia zbiorowego i indywidualnego, w zakresie łamania sumień i zacierania granic między dobrem a złem.
III Pielgrzymka (1987) stała się okazją do nauczania
Ojca Świętego na temat eucharystycznego wychowania
do wolności z pokolenia na pokolenie w duchu odpowiedzialności za naród i za cały Kościół. Jan Paweł II nawoływał do organicznego zespolenia kultu Jasnogórskiej
Królowej Polski z dziejami narodu, w jego zagrożeniach
z wizji proroczej Kaznodziei królewskiego.
Ojciec Święty przekonany o integralności kultu Maryjnego w dziedzinie odnowy moralnej Polski i licznych
narodów, zgromadził w Sanktuarium naszej Ojczyzny
w 1991 r. 14-15 sierpnia ok. 1,7 mln młodzieży z całego
świata, a zwłaszcza ze Wschodu i z Zachodu.
V Pielgrzymka (1997) była naznaczona zawierzeniem Matce Bożej Kościoła i świata w perspektywie trzeciego tysiąclecia. Ojciec Święty w trosce o Kościół i naród przysłał list (zwykł tak czynić przed każdą pielgrzymką) z okazji 3 maja 1996 r. na ręce Prymasa J. Glempa,
pisząc: „aby w nowej polskiej rzeczywistości to odnowienie, pełne ufności oddanie, które nie zniewala, lecz czyni
wewnętrznie wolnym, stawało się dla każdego wierzącego drogą wyzwolenia z pokusy nijakości”.
Skrótowy ten zarys nauczania pielgrzymkowego Papieża w sanktuarium Królowej Polski jest szczególnym
epizodem wielkiej misji dziejowej Jana Pawła II w Polsce
i świecie, w nurcie piętnowania ideologii zła, opartego na
filozofii podmiotu – modernizm (Jan Paweł II, Pamięć
i tożsamość, Kraków 2005, s.13-21). Ideologia zła występuje w życiu indywidualnym (np. egoizm, pornografia), społecznym (np. uzależnienia, przemoc), narodowym (np. walka z symbolami narodowo-religijnymi, unicestwianie państwa) i międzynarodowym (rezygnacja
z rodzimej kultury, oddawanie własnej suwerenności).
Nauczał Papież o wrodzonej godności osoby ludzkiej jako podstawie praw człowieka, z których wyprowadzał
prawa narodów. Widział bowiem, jak w Jego Ojczyźnie
ludzie parlamentu pogrążają się w pozytywizmie prawnym (prawo stanowione – lex, odchodząc od prawa naturalnego i Objawionego – ius). Grozi to totalitaryzmem antropocentrycznym (ukryty komunizm, faszyzm i dziki libe-
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ralizm). Jan Paweł II diagnozował choroby Polski i świata
w kategoriach cywilizacji śmierci na drodze aborcji, eutanazji, sztucznego zapładniania (laboratoryjna selekcja
zarodków życia – w kontekście śmierci pobranych zygot), homoseksualizmu i ludobójstwa. Zagrożenia dla
cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce (i nie tylko) są widoczne również w płaszczyźnie semantycznej manipulacji w płaszczyźnie języka w dziedzinie: oświaty i wychowania (opinię nazywa się prawdą, zło traktuje się jako
dobro, brzydota uchodzi za piękno), kultury (przemilcza
się dziedzictwo narodowe, będące siłą trwania pokoleń,
a promuje się kulturę masową, często innych narodów)
i w edukacyjnych środowiskach kościelnych (historią
człowieka lub narodu interpretuje się Objawienie Boże –
modernizm, będący ideologią zła), polityki (samowolę
uważa się za demokrację, pobłażanie złu traktuje się jako tolerancję, a zdradę ojczyzny uważa się za rację stanu itp.), etyki (relatywizm norm nazywa się pragmatyką).
Semantyczna zmiana sensu terminów jest fałszem,
złem, tym samym wielkim zagrożeniem dla kształtowania
mentalności dzieci i młodzieży. Urywają się tu bowiem
kontakty międzypokoleniowe, a język przestaje pełnić rolę kulturową w społeczeństwie.
Kraj nasz tonie w powodzi fal zła, fałszu, brzydoty
i grzechu. „Zatrute te wody przedostają się do mentalności i postaw Polaków, niszcząc sens terminów języka –
dziedzictwa cywilizacji łacińskiej i sens symboli wielkości
polskiego narodu. Sam zaś naród bez ducha języka
i symboli podąża w niewolę” (ks. H. Nowik, Przesłanie
Jubileuszu 350-lecia Zwycięskiej Obrony Jasnej Góry…,
s. 193).
Nowe te zagrożenia nakładają się na stare, z upomnień i przestróg ks. Skargi, które są wciąż aktualne,
aczkolwiek w innej formie. Znajdujemy się bowiem na
zakręcie dziejów, jak przed Potopem i przed rozbiorami.
Bóg przez swych proroków i kapłanów wyprowadzał naród z wirażów historii. Prośmy zatem o to wszystko Pana
narodów słowami ks. Piotra Skargi:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej
racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej
Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieninowi
Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką
i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce,
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich
Pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju
naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie
powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.



41

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

WNUCZKA WIELKIEGO HENRYKA
POŻEGNANIE ŚP. MARII SIENKIEWICZ

Maria Sienkiewicz – wnuczka Noblisty.
Uroczystość wręczenia Nagrody Głównej
H. Sienkiewicza Tow. im. H. Sienkiewicza
(wrzesień 1987)

Żegnamy dziś z najgłębszym smutkiem, z nieprzemijającym żalem, z poczuciem ogromnej, nieodwracalnej
straty naszą Niezapomnianą Ukochaną śp. Marię Sienkiewicz – Wnuczkę Autora Trylogii.
Żegnamy wielką orędowniczkę Sienkiewiczowskiej
tradycji. Nieustępliwą, odważną obrończynię twórczości
Jej Wielkiego Dziada – klasyka naszej literatury, jednego
z nielicznych pisarzy polskich obecnych nieprzerwanie
od lat stu trzydziestu w kulturze ludzkości – przed podstępnym i jawnym usuwaniem dzieł Noblisty z naszego
własnego dziedzictwa narodowego.
Żegnamy wybitną aktorkę – niezrównaną interpretatorkę znakomitego monodramu (pióra Barbary Wacho-

wicz) o Wielkim Henryku – Mój Dziad Henryk – który
w Jej niezapomnianym wykonaniu budził zachwyt i łzy
wzruszenia u tysięcy Rodaków rozsianych na całym
Świecie. I przez ponad ćwierć stulecia był dla nas prawdziwym głosem Ojczyzny, poruszającym nasze polskie
serca tu, w Kraju, i na obczyźnie.
Żegnamy zasłużoną Członkinię Towarzystwa im.
Henryka Sienkiewicza wspierającą od samego początku
naszej działalności wszystkie ważne inicjatywy, łącznie
z tą ostatnią – całym sercem przez Nią wspomaganą,
a najdonioślejszą i najtrudniejszą – ratowanie grobu
Matki Noblisty.
Żegnamy Pierwszą Laureatkę Nagrody Głównej
Henryka Sienkiewicza – nagrody naszego Towarzystwa
– przyznanej w roku 1987, którą Maria, w geście tak naturalnej dla siebie szlachetności, przekazała w całości na
potrzeby Muzeum w Woli Okrzejskiej.
Żegnamy Członkinię Rady Redakcyjnej znanej i cenionej serii „Studia Sienkiewiczowskie” (przez Towarzystwo wydawanej od lat czternastu) z nieprzerwaną życzliwością wspierającą moralnie naszą trudną i odpowiedzialną misję.
Żegnamy najwierniejszego z wiernych przyjaciół,
niezawodnego sojusznika naszego Towarzystwa!
Dziękujemy Ci, Mario, za hojne dary, jakie ofiarowałaś
kunsztem swojej sztuki aktorskiej, swoją szlachetną działalnością i wszystkimi dokonaniami, całym swym pracowitym, twórczym życiem naszej kulturze i naszej Ojczyźnie.
I nam wszystkim, którzyśmy Cię znali i kochali.
Ukochana Mario, Niezapomniana Maro – dziedziczko ważnego symbolicznego imienia Sienkiewiczowskiego rodu, strażniczko Sienkiewiczowskiej tradycji – pozostaniesz na zawsze w naszych modlitwach, myślach, naszych sercach i w naszej wdzięcznej pamięci!
Lech Ludorowski i cała społeczność Towarzystwa
im. Henryka Sienkiewicza
Lublin, 12 stycznia 2012 r.

*
ŚP. MARIA SIENKIEWICZ WNUCZKA NOBLISTY
Wspomnienie
Odeszła 30 grudnia w Skolimowie, udręczona nieuleczalną chorobą, najmłodsza wnuczka Wielkiego Henryka, śp. Maria Sienkiewicz. Nasza Niezapomniana Ukochana Maria. „Mara” (jak najczęściej się nazywała) –
dziedziczka symbolicznego imienia Sienkiewiczowskiego
rodu.
Jej odejście przeszło niezauważone. W ciągu wielu
tygodni (a teraz już miesięcy), jakie upłynęły od tego
smutnego wydarzenia, nie znalazłem w gazetach centralnych ani jednej o Niej wzmianki. Przeróżne „new-
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sweeki”, „przeglądy”, „przekroje”, „wprosty”, „polityki”
i inne „tygodniki” nie poświęciły Jej żadnego wspomnienia. Poza pseudonekrologami w internecie, w prasie drukowanej nie było żadnych informacji, ani jednej notatki,
najkrótszej nawet wzmianki. Nie widziałem ani jednej
klepsydry! Nie słyszałem także o żadnych oficjalnych
kondolencjach rządowych. Ani jeden minister nie raczył
o Niej wspomnieć! Oczywiście, minister kultury także.
W kraju – gdzie o psach i kotach trąbi się codziennie
we wszystkich radiach, telewizjach i gazetach, a budzą-
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ce zgrozę zgony dziesiątków zamarzniętych na śmierć
każdej zimy bezdomnych przyjmowane są z haniebną
obojętnością i traktowane (coraz częściej) jako „zwykłe
wydarzenia” (nie warte teraz nawet odrobiny „oficjalnego
ubolewania”) i odnotowywane już tylko przez suchą statystykę anonimowej śmierci – „nie zauważono” wcale
odejścia Marii Sienkiewicz!
Jakie to smutne, że Maria – członkini sławnej rodziny, dziedziczka rodu znanego jeszcze Polakom – również nie zasłużyła na najmniejszą nawet wzmiankę o sobie! Że skończyło się już Jej pracowite życie. Że nie będzie więcej Jej pięknej wzruszającej opowieści o autorze
Quo vadis?, z którą zjeździła całą Polskę i pół Świata.
Nie zasłużyła na wspomnienie o sobie, o swoim pracowitym życiu? Zniknęła spośród nas prawie bez śladu? Pozostała po Niej tylko garść prochu zamknięta w grobowej
urnie na cmentarzu w Chełmcach. Nikt z możnych tego
świata nie podziękował Jej za pracowite i twórcze życie.
Tak, jakby była osobą nieznaną w Ojczyźnie!

*
Śp. Maria była dziedziczką nie tylko ważnego Sienkiewiczowskiego imienia. To Ona najbardziej w pokoleniu wnuków (i prawnuków) Noblisty reprezentowała
i rozwijała ów nurt słusznej dumy z dziedzictwa swego
Wielkiego Dziada. To właśnie Jej szlachetna, godna postawa kontrastowała zdecydowanie – z płynącymi nieraz
z bliskich „familijnych” kręgów – doprawdy gorszącymi
objawami niechęci wobec własnego znakomitego przodka. Ze smutkiem przyjmowała te „kalające własne gniazdo” przeróżne ironiczno-prześmiewcze wypowiedzi
(w wywiadach, rozmowach, artykulikach prasowych),
postponujące, nawet ośmieszające autora Trylogii, lekceważące jego twórczość jako „zbyt archaiczną”, „nieuniwersalną”, „odrzucającą” (!), skazaną na „zapomnienie”. Te żenujące, prostackie opinie, które zasmucają
skalą własnej ignorancji, zarozumialstwa, nieumiarkowanej pychy, czy infantylnymi przechwałkami w rodzaju –
„nie onieśmiela mnie jego Nobel!” Jakże Marię bulwersowały i bolały pogardliwe wręcz wyznania pewnego zarozumialca, że (dla niego) W pustyni i w puszczy jest „kiczem” „budzącym dreszcze żenady” (!!!).
To Ona stała się główną spadkobierczynią tej doniosłej tradycji, przez dziesięciolecia wiernie, z pełnym oddaniem, wypełnianej misji służenia Sienkiewiczowskiej
Sprawie. Tak, jak przystało na Marię Sienkiewicz. Bo
przecież to piękne imię Maria, wyjątkowe w początkowych dziejach Sienkiewiczowskiego rodu (w rodzinie
macierzystej Henryka tylko jego najmłodsza, wcześnie
zmarła siostra, o której tak mało wiemy, została tym
imieniem ochrzczona) dopiero w jego własnym życiu zyskało znaczenie zupełnie niezwykle. Stało się poniekąd
imieniem symbolicznym.

*
Jak wiadomo, w życiu Henryka Sienkiewicza pojawiły
się wyjątkowe kobiety noszące to piękne i znamienne
imię Maria. Z pięciu Marii – wymienianych przez Barbarę
Wachowicz – dwie były najważniejsze. Obie były kobietami wybitnymi o szczególnych zaletach ducha i umysłu.
W pełni też zasłużyły sobie na trwałe miejsce w dziejach
naszej narodowej kultury.
Pierwsza – Maria z Szetkiewiczów (1855-1885), umiłowana żona Henryka („wykształcona, dziwnie miła, za-
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cna, dobra”) – największa miłość jego życia – dała mu
krótkie lata (1881-1885) rodzinnego szczęścia i dwoje
dzieci: Henryka Józefa Kazimierza (1882-1959, który stał
się ojcem rozrośniętej licznej rodziny „oblęgorskiej”) i Jadwigi Marii Łucji Heleny (1883-1969, zamężnej Korniłowiczowej, malarki, uzdolnionej literacko tłumaczki), późniejszej „wdowy katyńskiej”, matki Marii Korniłowicz (pisarki). To ona (Szetkiewiczówna) „odegrała ważną
i zwrotniczą niemal rolę” (jak napisano) w jego życiu, była jego muzą, patronowała powstaniu Trylogii, przy jej łożu napisał Henryk połowę Potopu, w przeraźliwej pustce
po niej – ostatnią część cyklu. „Bez niej nie mielibyśmy
[...] ani Ogniem i mieczem, ani Potopu [...]. Ona przytłumiła w nim tę pesymistyczną nutę, która dźwięczała
zawsze trochę rozpaczliwie we wszystkich jego poprzednich utworach; ona rozpogodziła ten umysł, co zbyt
czarno zaczął już na świat patrzeć; ona była największym jego na ziemi uczuciem, przyjaciółką, powiernicą,
doradczynią, krytykiem i jedyną osobą, o której sąd i zadowolenie dbał istotnie” [...]. „Dała mu to szczęście, które
sił przysparza, ufność w siebie samego budzi i możność
pracy podwaja” (A. Zaleski, „Towarzystwo Warszawskie”
1889, s. 369).
Druga Maria (1859-1926) z Babskich – była natomiast mocnym oparciem ostatnich dwunastu lat (19041916) jego pracowitego żywota. To ona urządzała „Dar
Narodowy” Oblęgorek, „siedzibę rodu”, dzieliła tryumfy
noblowskie Sienkiewicza w 1905 r. i w znacznym stopniu
dźwigała trudy ogromnego Veveyskiego jałmużnictwa,
administrując ów napływający z całego świata nieprzerwany strumień pieniężnych darów do Komitetu na pomoc dotkniętym nieszczęściami I wojny światowej Rodakom w przeoranej frontami wojennymi Ojczyźnie. Zawsze pracowita, dobra, gotowa do poświęceń, wytrwała.
Obu Mariom przypadł więc w udziale los uczestniczenia
w ważnych narodowych sprawach. Sprawach dla Polski.
Maria Pierwsza – Muza patronująca Trylogii, i ta – Maria
Druga (z Babskich), skromna, cicha, pracowita, współorganizatorka najdonioślejszego dzieła charytatywnego
„Wielkiego Jałmużnika Polaków”. One obie współuczestniczyły w wielkich dziełach Henryka.

*
Śp. Wnuczka Maria, Mara (lubiła posługiwać się tą
formą imienia, przejętą zresztą od Marii Dembowskiej,
zwanej „Czarną Marą”, zaprzyjaźnionej z Marynią Szetkiewiczówną i jej mężem, Henrykiem pisarzem) przecież
coś z tego dziedzictwa przejęła od obu swych poprzedniczek. To właśnie Ona stała się kontynuatorką ich tradycji, oczywiście w innej, swojej „własnej” skali. To Ona
zdołała stworzyć swoją, zupełnie własną indywidualną
misję. Sienkiewiczowską misję. Zainicjował tę misję Jej
fascynujący spektakl Sienkiewiczowski – Mój Dziad,
Henryk. Była do niego bardzo dobrze przygotowana
mentalnie i ze względu na zawodowo uprawiane aktorstwo. Misję tę rozpoczęła 14 kwietnia 1980 r. w Muzeum
Henryka Sienkiewicza w Poznaniu – dokładnie w setną
rocznicę pierwszego pobytu pisarza w stolicy Wielkopolski – prapremierą świetnego monodramu o autorze
Krzyżaków pt. Mój Dziad, Henryk, napisanym specjalnie
dla Niej przez Barbarę Wachowicz. Trwać będzie ta misja odtąd nieprzerwanie ponad ćwierć stulecia, niemal po
ostatnie lata Jej pracowitego życia. Jednymi z ostatnich,
które oglądałem, były wzruszające prezentacje tego
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spektaklu podczas Ogólnopolskich Spotkań Sienkiewiczowskich w kwietniu roku 2005. Licznie zgromadzona
publiczność w Miętnem i Garwolinie przyjęła je z prawdziwym zachwytem.
Ten sławny monodram, z którym Mara przemierzyła
całą Ojczyznę, liczne kraje europejskie i Australię, obejrzały nieprzeliczone tysiące Rodaków rozsianych po całym świecie. Odegrał on zupełnie wyjątkową rolę w kreowaniu zbiorowych fascynacji osobą Henryka Sienkiewicza, budził wszędzie jakąś niezwykle poruszającą umysły i serca tęsknotę za Ojczyzną, krzewił kulturę narodowej pamięci. Tak było zawsze na trasach Jej wielkich
wypraw. Obrazuje sugestywnie Barbara Wachowicz
(w pięknej monografii Dom Sienkiewicza, 2000) geografię owego wędrowania „Wnuki”, zestawiając miejsca i odległości tych szlaków: „Wąsosze i Melburn, Siedlce i Bazylea, Piła i Berlin, Płońsk i Lyon” oraz dodając, że
zgromadzone przez Marę „Księgi pamiątkowe 19801999 – są nie tylko cennym dokumentem dla badaczy
recepcji Sienkiewicza”, ale i bardzo ważnym świadectwem twórczych dokonań w tej Jej osobistej wielkiej
Sienkiewiczowskiej misji.

*

Maria Sienkiewicz w monodramie Mój Dziad, Henryk
(Radzyń Podlaski 2003)

Oglądałem i przeżywałem ów niezwykły spektakl
jednego aktora dziesiątki razy w różnych okolicznościach, za każdym razem doświadczając szczególnego
wzruszenia. Oto wnuczka, urodzona ćwierć wieku po
śmierci Noblisty, opowiada, jak go sobie wyobraża. Jak
„widzi” swego wielkiego Dziada od czasów chłopięcych,
jako małego Henryczka, ucznia i gimnazjalistę (którego
nie przyjęto do oddziału powstańców 1863 r.), klepiącego biedę studenta, początkującego dziennikarza, młodego autora świetnej debiutanckiej powieści (która zadziwiła dojrzałością artystyczną samego mistrza Kraszewskiego), następnie odkrywającego wielkość swojego talentu w amerykańskiej podróży. Później zakochanego
najgłębszym uczuciem w Maryni Szetkiewiczównie,
szczęśliwego jej małżonka oraz ojca ich dzieci, jednocześnie osiągającego już szczyty epickiej doskonałości
w Ogniem i mieczem, walczącego z rozpaczą o życie
umiłowanej Marii (przy której łożu śmierci napisał najwspanialsze karty Potopu). I o późniejszym życiu, po
utracie ukochanej, w trwającej latami pustce – wypełnianej ogromnym trudem tworzenia w nieustającym już podróżowaniu po całej Europie (i wyprawie do Afryki) – kiedy powstała cała seria sławnych powieści: Bez dogmatu,
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Rodzina Połanieckich, Quo vadis?, Krzyżacy, Wiry,
W pustyni i w puszczy.
A także o wielkich obywatelskich dokonaniach:
wzniesieniu warszawskiego pomnika Wieszcza Adama
Mickiewicza, odważnych wystąpieniach w obronie prześladowanych Polaków przez niemiecko-pruskich barbarzyńców na międzynarodowym forum, o Noblowskim tryumfie, aż po heroiczny ogromny wysiłek ostatnich lat
szwajcarskich, gdy jako „Duchowy Hetman Polaków”,
„Wielki Jałmużnik Polaków” wszystkie słabnące siły poświęcił najdonioślejszej ze swoich społecznych prac –
dziełu „Veveyskiego miłosierdzia” – owych kilku milionów
franków zebranych na całym świecie dla ratowania ofiar
I wojny w Polsce.
Całe życie Sienkiewicza ujęte w wyrazistej, zwięzłej
dramaturgii, wzbogaconej barwnymi anegdotami, iluminowane dowcipnymi szczegółami, opowiedziane w sposób piękny, klarowny, wzruszający. Tak przedstawiała
Wielkiego Dziada – Jego „Wnuka”, Mara.
Ubrana zawsze w białą, skromną, lecz wytworną
suknię, smukła, jakby uniesiona w tej wertykalnej figuracji, snuła swą opowieść tylko na stojąco. Mówiła cały
monodram zawsze stojąc! Tylko raz zmieniając tę pozycję na „poziomą”, Mara eksponowała niezwykle dramatyczną cezurą swą opowieść: rozłamywała ją motywem
tragicznego rozdarcia owej „axis vitae” („osi życia”), nieszczęściem, katastrofą, jaką w losach Henryka była
śmierć jego umiłowanej, trzydziestoletniej zaledwie, Maryni, która po rozpaczliwej, długiej walce z nieubłaganą
chorobą, „cicho zgasła” 19 października roku 1885
w bawarskim uzdrowisku w Falkenstein. Wspomnienie
tego nieszczęścia – Mara potęgowała ekspresją ciszy;
schylała się w lekkim skłonie, przysiadała na krześle
i trwała w tej pozie kilka chwil, tworząc nastrój głębokiego milczenia, skupienia, zadumy. Tym bardzo prostym,
naturalnie pięknym i subtelnym momentem bezruchu
i ciszy wywoływała najbardziej wzruszające przeżycie w
estetyce spektaklu. Mówiła też bez emfazy, emocjonalnego uniesienia – ciepłym, nasyconym „serdecznością
pamięci”, altem. Tonacja „serdecznego wspominania”,
przetkana subtelnym żartem, anegdotą, eleganckim
dowcipem tworzyła zresztą dominujący nurt tej urokliwej
gawędy, opowiadającej rzeczową, udokumentowaną,
„prawdziwą” historię Henryka, najważniejsze wydarzenia
jego życia, ilustrowane „papierami domowymi”, listami,
fotografiami, portretami.
Dramaturgia tej biografii urzekała więc klarowną
przejrzystością swojej naturalnej dwudzielnej kompozycji. Część pierwszą rozpoczynała wspomnieniami jej rodzinnego Oblęgorka, a kończyła relacją o śmierci Maryni
Szetkiewiczówny. Jak wspomniałem, akcentowała ją Mara fermatą głuchej przejmującej ciszy, nagle „znikając”,
siadając na krześle, podkreślając tym niezwykle wzruszającym gestem „odejścia” tragiczność tamtej sytuacji
sprzed tylu lat. Akt drugi monodramu wypełniało biograficzne bogactwo następnego trzydziestolecia (18851916) „żywota i spraw” Dziada Henryka. Ogrom jego dokonań artystycznych, służba patriotyczna, charyzmatyczne jałmużnictwo narodowe, światowe tryumfy (ale
także pominięte, a zasługujące na pamięć antysienkiewiczowskie kampanie tego czasu, toksyczne przejawy narodowego zaprzaństwa, bezprzykładne, agresywne ataki
całego stada zawistników na twórczość Noblisty, podłe
i haniebne zwalczanie w kraju autora Trylogii, wszystkie
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te lekcje hańby powinny być, powtarzam, przypominane
dla nauki pokoleń!) – opowiedziane zostały jednak nazbyt wybiórczo, ogólnikowo. I nie rekompensują tego
biegnące w trzykrotnych repetycjach: „jakim Go widzę?”
– dobitne, lecz za krótkie, trzy syntetyczne odpowiedzi
tworzące „wielki finał” monodramu. Zwartość, naturalność, prostota kompozycji jest siłą estetyki tego utworu,
przemawiającego do nas z mocą wzruszającego mitu.
Scenograficzny kształt samego monodramu odznaczał się surową prostotą. Przedstawienie było ascetycznym spektaklem, grywanym bez dekoracji (jego stałym
symbolem bywał portret Sienkiewicza na stelażu) przy
minimum rekwizytów. Mieściły się one zazwyczaj w jednej walizce: portret pisarza, kilka fotografii Henryka i jego
najbliższych, trochę listów, album, szkatułka z „drobiazgami” i „papierami” rodzinnymi, do tego muzyka z taśmy; w latach 80-tych spektaklom akompaniowała pianistka (prof. Wiesława Gąsowska). To był teatr mobilny,
dostosowujący się do każdej naturalnej przestrzeni (klubu, auli, sali gimnastycznej, biblioteki, kina).
Ten piękny, wzruszający spektakl, wykonywany setki
razy, niestety nigdy nie został w całości utrwalony na taśmie magnetofonowej, ani na innych nośnikach elektronicznych. Mara nie życzyła sobie żadnego „filmowania”,
chociaż bardzo o to prosiliśmy, godziła się tylko na fotografowanie jego fragmentów. Ich wdzięk – niepowtarzalny urok każdego widowiska – został więc bezpowrotnie
utracony. A może jednak odnajdzie się jakieś przypadkowe nagranie tego monodramu?

*
Nasza znajomość i przyjaźń trwała trzydzieści jeden
lat. Poznałem Ją 21 września 1980 roku w Okrzei podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza na usypanym przed półwieczem kopcu ku jego
czci. Dzień był piękny, bezchmurny, nasycony gorącem
prawie letniego słońca. Była tam Maria ze swoją dostojną matką, panią Zuzanną z Cieleckich Sienkiewiczową
i Ignacym Mosiem. Niezapomnianym, legendarnym Igo.
O Nim właśnie wiedziałem najwięcej. Że ocalił życie
synowi Noblisty, Henrykowi Józefowi, wyrwawszy go
z łap kieleckiego gestapo i stał się przyjacielem rodu,
a z czasem fenomenalnie szczęśliwym kolekcjonerem
sienkiewiczianów. Że swój ogromny zbiór (z bezcennymi
pośmiertnymi odlewami twarzy i ręki Pisarza, czczonymi
jak relikwie, pilnie strzeżonymi i pokazywanymi tylko
„wtajemniczonym”) przekształcił po latach we wspaniałe,
piękne poznańskie Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. Podziwiałem Go też za niebywałą obrotność i skuteczność wszystkich własnych inicjatyw. Potrafił przecież
„załatwić” każdą niemożliwą do zrealizowania sprawę.
Majstersztykiem zaś Jego wspaniałej pomysłowości,
prawdziwym imponującym pomnikiem Jego najszlachetniejszej inicjatywy stało się Jego Sienkiewiczowskie Muzeum, na które mądre władze Poznania (jak często podkreślał) dały mu zabytkową piękną kamienicę na Starym
Mieście (1978), w której powstała trzecia placówka muzealna w kraju (po Oblęgorku i Woli Okrzejskiej) poświęcona autorowi „Trylogii”. Ponieważ Igo znał już moje
książki o Trylogii, zostałem więc od razu „inkorporowany”
do „Rodziny Sienkiewiczów”. Podczas całej uroczystości
trzymaliśmy się razem.
Zapamiętałem i dotąd pamiętam (odtwarzam ze
szczęśliwie utrwalonej pamięci w odręcznej notatce) Je-
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go niezwykłe, znakomite, niezapomniane, krótkie (cztero-, może pięciozdaniowe) wyjątkowe w swej patriotycznej żarliwości, porywające, odważne, przemówienie. Było to w istocie religijna demonstracja. Manifest Jego religijności. W tym czasie (był przecież rok 1980!) i tych
okolicznościach stało się ono także niebywale zuchwałym wyzwaniem (dziś trudno to może zrozumieć młodym
nieznającym realiów tamtego czasu), wręcz – „antypartyjnym”, a więc i „antypaństwowym” wystąpieniem!
Igo Moś sprowokował przybyłą na uroczystość całą
siedlecką pezetpeerowską klikę partyjną, jedną z najbardziej doktrynerskich poststalinowskich koterii w Polsce,
słynącą ze swoich antyklerykalnych działań, zażarcie
zwalczającą Kościół Katolicki, szykanującą niezapomnianego, nieugiętego śp. Księdza Biskupa Jana Mazura, zhańbioną prześladowaniami młodzieży i nauczycieli
w szkole w Miętnem! Czy wiedział Igo, że do takich właśnie ludzi przemówi? Ale nawet gdyby wiedział, nie
ugiąłby się i nie zmienił ani słowa. „Partyjniacy z tej pipidówy (jak powiedział) mogą mi tylko pogwizdać!” On się
nie bał, był zawsze sobą! Znał dobrze własną odwagę.
Zasłużony, wybitny Wielkopolanin, bardzo ceniony w Poznaniu, sławny, uhonorowany przecież wysokimi odznaczeniami przez Polskę Ludową, manifestujący otwarcie
swoją religijność – Igo Moś – nie wahał się przemawiać
językiem religijnym „po swojemu”, „u siebie” i „wszędzie”.
W Okrzei 21 września 1980 roku – też!
I miało ono w sobie jakąś piorunującą siłę. Wywołało
też prawdziwy „skandal ideologiczny”, było prowokacją
polityczną dla „betonu” z siedleckiego komitetu PZPR
(a zwłaszcza „towarzyszki pierwszego sekretarza”, pomińmy nazwisko, nomina sunt odiosa!) „najważniejszej
persony”, obnoszącej się ostentacyjnie ze swoim agresywnym, wulgarnym ateizmem! Pamiętam tę wzruszającą scenę. I te porywające słowa – słyszę je nadal w mojej wyobraźni. Oto spod kopca, zwieńczonego pięknym
marmurowym popiersiem Sienkiewicza dłuta Mariana
Gardzińskiego (oczywiście, rzeźba nie została poświęcona, a żaden kapłan nie mógł też w uroczystości
uczestniczyć!) – mając przed sobą cały tabun pezetpeerowskich dygnitarzy z (wojewódzkich) Siedlec i tłumy
zwykłych uczestników – wspaniały Igo Moś wołał w natchnieniu proroczym donośnym głosem:
Tobie Boże Wszechmogący, Tobie Ojczyzno, Najjaśniejsza Rzeczpospolito, Tobie Orle Biały składamy najgorętsze
dzięki, że dożyliśmy tej wzniosłej chwili, kiedy możemy uczcić
odsłonięty pomnik genialnego pisarza urodzonego na tej ziemi
i w tej pobliskiej świątyni ochrzczonego, którego genialne pióro
dało Polsce Trylogię, a Światu Quo vadis?!
W imieniu rodziny Wielkiego Henryka, Jego Synowej, Pani
Zuzanny Sienkiewiczowej, Wnuczki Marii, i Grona Ich Przyjaciół tu obecnych, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, że po tylu latach Największy z naszych pisarzy wrócił
znowu do swoich. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na
tej uroczystości, wszystkich mieszkańców tej ziemi. Pozdrawiam wszystkich Rodaków na całym świecie, którzy kochają
i czczą Sienkiewicza! Niech Bóg Przenajświętszy nam błogosławi, niech Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski ma nas
w swojej nieustannej opiece!

Majestatyczne, potężne frazy Igo Mosia rozwścieczyły wprost „towarzyszkę sekretarz” i jej „oficjeli”. Mikrofon
natychmiast wyłączono. „Towarzysze” odwrócili się do
nas plecami z nieukrywaną pogardą, zostaliśmy wykluczeni z przygotowanej w miejscowej szkole dla „partyjnej
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elyty” uczty; dopiero po ich wyjeździe poczęstowano nas
ukradkiem resztkami obiadu w jakimś kącie stołówki.
Wsiadając do swoich służbowych „wołg” partyjne kacyki
przeszywały nas wzrokiem bazyliszkowego jadu i najwyższego lekceważenia, z wyjątkiem „pierwszej towarzyszki”, która nawet nie raczyła spojrzeć na czcigodną,
ledwo trzymającą się na nogach, leciwą Panią Zuzannę
Sienkiewiczową. Wkrótce też Igo odwiózł obie Panie taksówką do Oblęgorka. Ja naraziłem się także. Nagle
przestano mnie zapraszać do Woli Okrzejskiej. Jak się
dowiedziałem (z poufnego wyznania) później, akt „mściwości” siedleckich kacyków (zupełnie dla mnie bezbolesny!) objął również moją skromną osobę. Tamtejsze Muzeum otrzymało kategoryczny zakaz utrzymywania ze
mną wszelkich kontaktów „oficjalno-zawodowych”).
Trwało to dobrych kilkanaście miesięcy.
W takich okolicznościach poznałem moich wielkich
przyjaciół, Marę i Igo Mosia, wspaniałych sojuszników
Sienkiewiczowskiej sprawy. Tu spotkałem dostojną Panią
Zuzannę, Synową Noblisty. Niestety, tylko raz w życiu.
Incydent z „siedleckimi towarzyszami” w Okrzei miał
jednak także swój duży plus. Zwłaszcza wykluczenie
z „biesiady”. Staliśmy sobie gdzieś na uboczu, osamotnieni, niepotrzebni, ale już połączeni „solidarnością odrzucenia” i „duchowej konspiracji”. To właśnie wtedy
zwierzyłem się z nurtującej mnie od dawna myśli o utworzeniu organizacji zajmującej się Sienkiewiczem na podobieństwo istniejących Towarzystw Mickiewiczowskiego
czy Marii Konopnickiej. Poruszone tym pomysłem obie
Panie i Igo Moś namawiali mnie gorąco do jego urzeczywistnienia, przekonując, że to przecież projekt „łatwy”
do wykonania. Nie przewidywaliśmy, jak trudna będzie to
misja, prawie niemożliwa do zrealizowania, że potrwa
kilka lat. Mara najbardziej zachęcała mnie do utworzenia
towarzystwa. Aliści upłynęło prawie sześć długich lat,
zanim udało urzeczywistnić to zamierzenie. Na parokrotne moje próby Urząd Wojewódzki w Lublinie z „salomonową mądrością” orzekał, że nie ma najmniejszej potrzeby powoływania nowych towarzystw literackich; już
istniejące w naszym mieście (Mickiewiczowskie, Konopnickiej, ZLP, LTN i tyle innych) powinny nam w zupełności wystarczyć. Dopiero w lipcu 1986 r. (po kolejnych usiłowaniach) przyjęto nasz wniosek o rejestrację Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza. Ale na legalizację i tak
musieliśmy czekać jeszcze pół roku.
Tak więc, mogę powiedzieć: w Okrzei wszystko się
zaczęło. Za sprawą Henryka Sienkiewicza i jego Rodziny. Za sprawą Mary.

wiele radości. Nic jednak nie wiem o zawirowaniach Jej
osobistego losu. Nie znam Jej życiowych powikłań. Nigdy też nie zwierzała się ze swoich zmartwień, kłopotów,
dolegliwości, chorób. Najczęściej zapamiętałem Jej
twarz rozjaśnianą łagodnym półuśmiechem, nasyconym
pewną nutą smutku, niekiedy odrobiną melancholii. Zawsze promieniowała naturalną serdecznością, delikatnością i subtelnością.
A z całej Jej postawy, ruchów, gestów, sposobu poruszania się emanowała dystyngowana elegancja. Chodząc, zdawała się płynąć swobodnym – andante, ruchem
wolnym, lekko; szła krokiem pełnym wdzięku, w łagodnym – legato, bez nerwowych przyspieszeń, bez ostrzejszego staccato. Było więc w Marze to harmonijne połączenie cielesności (sylwetki zgrabnej, smukłej, delikatnej,
kruchej) i duchowości: skupienie, opanowanie, refleksyjne spojrzenie na ludzi i sprawy. Miała też w sobie cechę
„królewskiej” uprzejmości. Nigdy nie widziałem Jej zniecierpliwionej, rozdrażnionej, czy reagującej jakimiś odruchami niechęci, wyniosłości, uszczypliwej ironii, odpychającej oschłości. W tym, co mówiła i robiła, była wytworną, prawdziwą damą. I urodziwą kobietą. O szczególnej antropologii dziedziczonego po przodkach piękna.
W Jej subtelnej twarzy uroda pokoleń odbiła się charakterystycznymi rysami swojego rodu. Ale jakimi? Trudno
jednak uchwycić, określić historyczny „kanon”, czy „genotyp” urody kobiet Sienkiewiczowskiej familii, z linii Cieciszowskich. Tak mało wiemy o „wyglądzie” niewiast tego rodu. Nie znamy w ogóle konterfektu samej pani Stefanii; nie zachowała się przecież żadna fotografia Matki
Sienkiewicza, mało jest zdjęć jej córek (sióstr Henryka).
Jak zatem ustalać znaki charakterystycznego podobieństwa, odnosząc je do odległej przeszłości?
Żałuję, że nigdy nie rozmawiałem z Marą o „Sienkiewiczowskich kobietach”. Nie pytałem o Jej własne przemyślenia na temat ich „urody”, „typu kobiecości”; jak sama
określała swoje „rodzinne podobieństwo”. A przecież warto przeprowadzać takie porównania. Pomocny w tej „komparatystyce” jest liczny i bogaty zbiór fotografii, rysunków,
portretów (od dzieciństwa do starości) Dziada Henryka.
W antropologii Jej urody można dostrzec szczególne podobieństwo do rysów Wielkiego Dziada, Henryka. Pogląd
ten w pełni podzielam. Dowodzą tego zdjęcia Mary (z moich zbiorów, nigdy dotąd niepublikowane).

*
Polubiliśmy się z Marią od tego pierwszego spotkania. Była przecież osobą o bogatej „przyciągającej” osobowości. Od początku odczułem w Niej jakąś swoistą
psychiczną bliskość, jakby rodzaj „siostrzanego” pokrewieństwa. Szybko więc nawiązała się między nami
szczera sympatia i przyjaźń. Należała bowiem do osób,
z którymi można się łatwo przyjaźnić. Przez całe życie.
Przyjaźnić – bez jakichkolwiek nieporozumień, zadrażnień, dąsów, konfliktów. Było w Niej coś tak ujmującego,
jakiś szczególny rodzaj łagodności, dobroci, szczerości,
życzliwości. Miała w sobie tyle delikatności, taktu, dyskrecji, wewnętrznego spokoju, pogody, opanowania,
wrodzonej godności, życzliwego uśmiechu. A przecież
nie było w Jej życiu (jak wspominała ogólnikowo) zbyt
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Uroczystość wręczenia Nagrody Głównej H. Sienkiewicza
Tow. im. H. Sienkiewicza (wrzesień 1987).
Sala konferencyjna Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Na pierwszym planie – Barbara Wachowicz i Maria Sienkiewicz
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Barbara Wachowicz i Maria Sienkiewicz (pośrodku), laureatki
Nagrody Głównej H. Sienkiewicza Tow. im. H. Sienkiewicza
(edycja I, 1987)

Spotykaliśmy się też nie za często. Mieliśmy przyjemność kilkakrotnie gościć Marę w naszym lubelskim
domu. Już w latach osiemdziesiątych odwiedzała nas
przy okazji swoich organizowanych tu przedstawień. Lubelską premierę Jej monodramu, z udziałem urodziwego
Andrzeja Matula, publiczność przyjęła z ogromnym entuzjazmem. Ze wzruszeniem przywołuję pamiątki tamtego
czasu. Oto utrwalone na fotografiach sceny z Jej niezapomnianego spektaklu w Filharmonii Lubelskiej
(w styczniu 1987 r.) przyjętego z niebywałą owacją. Widzimy Ją tam z Andrzejem Matulem (występującym
wówczas w niektórych spektaklach w roli młodzieńczego
„Dziada Henryka”). Odwiedzała nasze strony dość często w następnych dekadach. W latach dziewięćdziesiątych uczestniczyła regularnie w licznych konferencjach
peregrynujących, a zwłaszcza w obfitującym licznymi
przedsięwzięciami naukowo-kulturalnymi Towarzystwa
rocznicowym 1996 roku Mara przemierzyła wraz z nami
długi szlak, prezentując monodram i spotykając się ze
słuchaczami w Lublinie, Okrzei, Tarnobrzegu, Sandomierzu, Stalowej Woli, Zamościu, Łańcucie i w dziesiątkach
innych miejscowości.

Otwierająca moje wspomnienie – piękna fotografia
portretowa z jesieni roku 1987, (wykonana w Lublinie
podczas uroczystości wręczenia Marze Nagrody Głównej
Henryka Sienkiewicza przyznanej przez nasze Towarzystwo, publikowana po raz pierwszy) – przywołuje z całą
wyrazistością tyle cech, tak dobrze znanego szlachetnego oblicza autora „Trylogii” z jego licznych portretów.
Harmonia jego rysów odbija się w obliczu Wnuczki symetrycznym uformowaniem twarzy, bujnością ciemnych
falujących włosów, wysokim czołem, mądrym łagodnym
spojrzeniem dużych ciemnych oczu (głęboko patrzących
spod wyrazistych łuków brwi), kształtnym nosem, delikatnym owalem twarzy, zaokrągleniem brody, wysmukłością
szyi. Typ urody, a także kolor włosów (przypuszczam, że
także odcień tzw. „karnacji”) – to dziedziczone (i wysubtelnione) cechy po Dziadku Henryku – jak pokazują kolejne fotografie. Delikatność rysów Mary nie zmieniła się
przecież zasadniczo aż do schyłku Jej czasu.
*
Byliśmy z sobą w częstym kontakcie, głównie telefonicznym. Pisałem do Niej dość często, Ona do mnie raczej rzadko – krótkie kartki charakterystycznym „kanciastym”, porozrywanym duktem liter (jak na Jej rękopisie
z Oblęgorka).

Rękopis Marii Sienkiewicz
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Maria Sienkiewicz wręcza
książkę prof. Lechowi
Ludorowskiemu.
Wieczór Sienkiewiczowski.
Filharmonia Lubelska,
5 stycznia 1987

„Ekspress Wieczorny”,
7 stycznia 1987

Pamiętam także, z jaką mądrością i godnością komentowała dyskutowane wówczas filmowanie Sienkiewicza, perypetie związane z ekranizacją Ogniem i mieczem, a później Quo vadis?. W licznych wypowiedziach
publicznych (drukowanych wywiadach, radiowych rozmowach) zdecydowanie przeciwstawiała się – prowadzonej już wówczas z całą otwartością przez neomarksistowsko-liberalne „salony” – nieustającej krucjacie
„obrzydzania” współczesnym Polakom Sienkiewicza.
Z wdziękiem i dowcipnie ripostując na „głupawe pytanka”
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(ograniczonych) reporterów, dlaczego to Jej „Dziad”
„permanentnie kłamał”, „sfałszował historię Polski” we
wszystkich powieściach, odpowiadała (co słyszałem na
własne uszy!) z czarującym uśmiechem, drwiąc z niedouczonego „żurnalisty”, że nauczył go tego właśnie „genialny nauczyciel i poprzednik, sam Szekspir”.
Jak wiadomo, tabuny „intelektualnych autorytetów
salonowych” zwalczają teraz Sienkiewicza głównie przy
pomocy tych „genialnie przenikliwych” ocen i ostatecznych „wyroków skazujących” ferowanych przez Gombrowicza, tych jego nieustannie powtarzanych paszkwilanckich sądów o autorze Trylogii. To przecież on, Gombrowicz (wspomagany przez Miłosza!), ma Sienkiewicza
ostatecznie pomniejszyć, pognębić, zdyskwalifikować,
zniszczyć, unicestwić i usunąć z kultury narodowej. Pamiętam, z jaką z godnością komentowała Mara najostrzejsze antysienkiewiczowskie inwektywy pamfletu
Gombrowicza. Doradzałem Jej także – aby na te wszystkie „druzgoczące zarzuty”, „wieszcze objawienia” Gombrowicza, że Sienkiewicz jest nie tylko „Homerem drugiej
kategorii”, ale także największym naszym „nieszczęściem”, „demonem i szkodnikiem kultury narodowej”, którego należy wyrzucić wreszcie z życia Polaków – rzeczowo i mądrze odpowiadała, żeby ten i ów entuzjasta
autora Ferdydurke dowiedział się i przeczytał, jak przeżył
Trylogię noblista Reymont, jak zachwycał się nią Iwaszkiewicz, Montherlant czy Faulkner. Wielokrotnie opowiadała się też Mara bardzo zdecydowanie przeciwko
umniejszaniu wielkości obywatelskich dokonań Noblisty,
przerabianie Sienkiewiczowskich arcydzieł na rozrywkowy banał „kina akcji”, piętnowała ideowo-estetyczne płycizny filmowych przeróbek.
Wracała też w nasze strony zawsze chętnie i (jak
zwykle) bezinteresownie po roku 2000, zapraszana na
niezapomniane spotkania humanistyczne w Milanowie,
parotysięcznym zaledwie, ale prężnym kulturalnie miasteczku koło Parczewa. Pani dr Maria Szubińska, znakomita dyrektorka świetnego za czasów jej kadencji Liceum im. Marii Konopnickiej w Milanowie – wspierała
niezawodnym mecenatem „Ogólnopolskie Spotkania
Sienkiewiczowskie”,
najważniejsze
przedsięwzięcie
(w minionej dekadzie) naszego Towarzystwa – zorganizowała w ich ramach cykl niezapomnianych konferencji:
„Sienkiewicz u Konopnickiej” z bogatymi programami artystycznymi: uświetniały je spektakle Mary. Tak było
w Milanowie, Radzyniu, później Garwolinie. Tam przeżywaliśmy właśnie ostatnie już, jak zawsze wzruszające,
spotkania z Jej monodramem Mój Dziad Henryk. Zawsze
perfekcyjnie przygotowana, grała wielką rolę swojego
życia z nienaganną precyzją. Była jeszcze w dobrej formie. Wspomnienia tych chwil spędzonych z Marą utrwalają fotografie wykonane w Milanowie [fot. na okładce]
i Radzyniu, publikowane tu po raz pierwszy.

uspakajały i napawały nadzieją, że dobra opieka, postęp
medycyny na długo jeszcze zatrzyma podstępne działania
choroby i pozwoli Jej osobiście uczestniczyć w podjętym
przez nas wielkim i trudnym dziele ratowania nigdy nieodnawianego, niszczejącego grobu prababki, Stefanii Sienkiewiczowej, któremu z całego serca sprzyjała.

Maria Sienkiewicz w r. 2005

Mara od razu stała się sojusznikiem tej inicjatywy
i gorąco ją poparła, zaoferowała część swojej skromniutkiej emerytury, czego nie mogłem przyjąć. Konsultowałem też z Nią koncepcję przedsięwzięcia i wstępne pomysły pomnika; nie akceptowała zarówno „młodej kobiety z książką”, jak i oryginalnej rzeźby „zbiorowej” przedstawiającej na cokole całą rodzinę: Matkę i Rodzeństwo
Henryka. Natomiast uznanie Jej zyskała późniejsza, modyfikowana wersja „z kolumną” zwieńczoną orłem. Opowiedziała się za realizacją tego właśnie pięknego projektu, przedstawianego w mojej książce Sienkiewiczowskie
projekty Witolda Marcewicza (2009) i specjalnym karnecie Sienkiewiczowski pomnik Witolda Marcewicza
(2010). W wielu rozmowach informowałem Ją o postępach naszych pomnikowych przygotowań, uciążliwościach samej zbiórki i pasmie niepowodzeń w poszukiwaniu mecenasów naszego dzieła.
Z oburzeniem zareagowała też na skierowane przeciwko mnie intrygi i kampanię oszczerstw przez pewną
siedlecką gazetę i odważnie stanęła w mojej obronie.
Przytaczam fragmenty listu Mary (Warszawa, 23 listopada 2009 r. z udostępnionej mi kopii) wysłanego do redakcji tegoż pisma:

*
Jej trzy ostatnie lata w Skolimowie minęły już bez
spotkania z Marą. Pozostawały tylko kontakty telefoniczne. Z konieczności krótsze. Zawsze stresujące, pełne
niepokoju, czy nie szkodzą Jej zdrowiu. Bardzo męczyło
Ją dłuższe mówienie. Czułem, jak się wyczerpuje, a głos
Jej nagle gaśnie w bezdechu, urywa się czasami w połowie frazy, z jakim trudem wracają zduszone słowa. Ale
były też rozmowy bez tych przykrych ograniczeń, swobodna konwersacja. Jak dawniej. Takie okresy polepszeń
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Szczególnie oburzającym jest atak na profesora Lecha Ludorowskiego, którego darzymy wielkim szacunkiem i wdzięcznością. Przez wiele lat wydawnictwa, twórcy adaptacji filmowych zarabiali i zarabiają miliony na dziełach Henryka Sienkiewicza. Ale nikt nie myślał o tym, że na cmentarzu w Okrzei
spoczywa pod niszczejącą płytą matka autora Trylogii. Pomyślał o tym i wszczął stosowne działania profesor Lech Ludorowski, którego twórczość poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi jest doprawdy bezcenna. Najbliższa rodzina Sienkiewicza jest mu wdzięczna i bardzo bolejemy, iż padł on ofiarą ata-
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ków tak niezasłużonych. Chcielibyśmy w prasie widzieć sojuszników, którzy pomogliby zrealizować ambitne plany
uczczenia pamięci z Cieciszowskich Sienkiewiczowej. Nie istnieje mogiła matki Adama Mickiewicza, nie mają grobu matki
Stefana Żeromskiego i Jana Kasprowicza. Jest to jedyna matka
sławnego pisarza, której grób ocalał. Bolesnym kontrastem jest
ta biedna, zniszczona płytka w porównaniu z majestatycznym
kopcem zwieńczonym alabastrową rzeźbą Sienkiewicza, sąsiadującym z cmentarzykiem w Okrzei. Żywimy nadzieję, że
nieprzyjemny i niezasłużony klimat, jaki tworzy publikacja podpisana literami [...] – będzie zjawiskiem odosobnionym i Redakcja [...] stanie się naszym sprzymierzeńcem. [...] Wnuczka
Henryka Sienkiewicza, Maria Sienkiewicz, Dom Aktora Konstancin- Jeziorna.

Oczywiście, Redakcja (z właściwa sobie arogancją)
zignorowała zupełnie głos Mary. Jej krótkiego pisma nie
raczyła wydrukować. „Karmiła” natomiast czytelników
dalszym ciągiem tendencyjnych i sensacyjnych „antypomnikowych” elukubracji. Tak właśnie potraktowała
Wnuczkę Henryka Sienkiewicza prowincjonalna gazeta!
Na początku roku 2010 (jeszcze zanim choroba nie
skazała mnie na wielotygodniową niemoc, a później długie ograniczenie aktywności) obmyślaliśmy z Basią Wachowicz, jak uczcić zbliżający się jubileusz Mary. Orderem, nagrodą? W rozmowie ze mną Mara żachnęła się.
„Kto dziś odznacza i nagradza starych aktorów. Zresztą,
nie mam siły, by przechodzić przez mękę biurokratycznych starań! Wystarczy mi dobre słowo od przyjaciół”.
Nie mogłem już pojechać do Konstancina. W liście z 18
lutego 2010 roku (na Jej jubileusz) napisałem:
Więc dziękuję Ci, Maro Ukochana, z całego serca za te
wszystkie wspaniałe lata, za niezliczone dary Twojej przyjaźni,
za dobroć, życzliwość, za podtrzymywanie na duchu w ciężkich
chwilach chorobowej udręki, za wspieranie wielu inicjatyw organizacyjno-naukowych, a ostatnio – za dzielną obronę mojego
dobrego imienia przed oszczerczymi atakami wrogów naszych
Sienkiewiczowskich inicjatyw.

Z okazji Twojego pięknego jubileuszu życzę Ci, Ukochana
Maro, abyś mogła przez jak najdłuższe lata – kunsztem swojej
sztuki – wzruszać nas wspaniałym monodramem Mój Dziad
Henryk.
Życzę także, abyśmy wspólnie uczcili odrestaurowanie
grobu i przeżyli radosną chwilę poświęcenia pomnika (który Ty
powinnaś odsłonić!) upamiętniającego zasłużoną dla Ojczyzny
Śp. Stefanię z Cieciszowskich Sienkiewiczową – Macierz Twojego Rodu. Jak przed 30 laty.
Niech stanie się to naszym udziałem jeszcze w bieżącym
roku! [...]

*
Nie spełniły się niestety moje życzenia. Ale może
wypada, z pewną dozą umiarkowanego optymizmu, jednak powiedzieć: spełniają się te życzenia, choć już nie
wszystkie, inaczej i później.
Przede wszystkim odczujemy nieobecność Mary
wśród nas. To Ona miała – o co gorąco prosiłem – stworzyć tę jedyną, wyjątkową, niepowtarzalną scenę uroczystości pomnikowych. Wykreować jej swoisty klimat – zarezerwowane wyłącznie dla Niej, Wnuczki – orędowniczki, wiernej sojuszniczki naszego trudnego dzieła – odsłonięcie Sienkiewiczowskiego pomnika Matka i Syn. A teraz, ten właśnie gest, ta krótka, bezsłowna scena, przypadnie w udziale komuś innemu.
Ja jednak zobaczę, jak do posągu podchodzi Mara
i zwiewnym łagodnym ruchem zsuwa z rzeźby białoczerwoną szarfę. Nie będzie sama. Staną przy Niej także
Pani Zuzanna z Cieleckich Sienkiewiczowa. I Wspaniały
Igo Moś. Jak przed trzydziestu dwu laty 21 września
1980 roku, kiedy po raz pierwszy spotkałem Ich
w Okrzei.
I przez chwilę wszyscy będą wśród nas. Pani Zuzanna, Igo Moś, Mara.


PIERWSZY RELIGIJNY POMNIK SIENKIEWICZOWSKI
„MATKI I SYNA” W OKRZEI
O zbliżających się uroczystościach poświęcenia pierwszego w naszej Ojczyźnie religijnego Sienkiewiczowskiego monumentu oraz historii jego powstawania w latach 2008-2012 z inicjatorem przedsięwzięcia i realizatorem planu budowy – prof. zw. dr. hab. Lechem Ludorowskim, prezesem ogólnopolskiego Towarzystwa
im. Henryka Sienkiewicza – Zarząd Główny w Lublinie, rozmawia Zbigniew Miszczak.
– Panie Profesorze, kiedy ujrzymy pomnik Matki
autora Trylogii, o budowie którego informował Pan
na łamach „Nad Odrą” w ubiegłych latach?
– Rzeczywiście, dzięki systematycznej, intensywnie
prowadzonej akcji informacyjnej (apele, wywiady w prasie ogólnokrajowej i lokalnej, mediach elektronicznych,
na konferencjach, spotkaniach autorskich, poprzez kolportaż wydawnictw Towarzystwa) inicjatywa ratowania
grobu Matki Noblisty, Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej, stała się znana w całej Ojczyźnie, zyskała
rangę przedsięwzięcia ogólnokrajowego i znaczące
wsparcie materialne tysięcy Rodaków w kraju i za granicą. I oto upragnione dzieło naszych wspólnych starań ujrzymy już niebawem: 5 września 2012 r. nastąpi uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika Macierzy rodu
Sienkiewiczów w miejscu Jej wiecznego spoczynku – na
cmentarzu w Okrzei. Towarzystwo im. Henryka Sienkie-
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wicza – Zarząd Główny w Lublinie, Ogólnopolski Komitet
Ratowania Grobu Matki Henryka Sienkiewicza – Przewodnicząca Pani Barbara Wachowicz, Zespół Szkół im.
H. Sienkiewicza w Okrzei, Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie serdecznie zapraszają na tę
podniosłą ceremonię wszystkich ofiarodawców, miłośników książek twórcy Quo vadis?, redakcję i czytelników
miesięcznika „Nad Odrą”.
– Czy został już ustalony scenariusz tych uroczystości, jaki charakter będą one miały?
– Pragniemy, aby odsłonięcie tego oryginalnego monumentu – zbudowanego staraniem Towarzystwa dzięki
szlachetnej ofiarności Rodaków z kraju i zagranicy – stało się podniosłym, z godnością przeżywanym, ogólnopolskim świętem narodowym, łączącym Polaków, ceremonią religijno-patriotyczną. Dlatego rozesłaliśmy kilkaset zaproszeń do duchowieństwa, przedstawicieli władz
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centralnych i lokalnych, prasy, radia i telewizji. Zapraszamy delegacje 250 „Szkół Sienkiewiczowskich” oraz
innych (współpracujących z Towarzystwem im. Henryka
Sienkiewicza) z pocztami sztandarowymi, przedstawicieli
nauki i kultury, członków naszego Stowarzyszenia, aktorów znanych z filmowych adaptacji utworów Noblisty.
Występ zadeklarowała Pani Agata Marcewicz, solistka
Filharmonii Narodowej, oraz Reprezentacyjny Chór Wojska Polskiego. Czynię starania o udział Orkiestry Wyższej Szkoły Wojsk Lotniczych z Dęblina. Uroczystości
rozpocznie o godz. 11. w Kościele Parafialnym w Okrzei
msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks.
Biskupa Siedleckiego, następnie procesyjny przemarsz
na cmentarz, ceremonia wmurowania Aktu Erekcyjnego,
odsłonięcia i poświęcenia pomnika, uczczenie odnowionego grobu śp. Stefanii Sienkiewiczowej i złożenie kwiatów, a zakończy spotkanie uczestników z twórcami pomnika w miejscowym obiekcie „Dwór Sienkiewicz” (tu
możliwość zjedzenia posiłku).

ry i jego rodowi macierzystemu. Monumentum Sienkiewiczianum w Okrzei. Monumentum Matris et Filii. Jest on
najtrudniejszą i najkosztowniejszą w realizacji częścią
przygotowanej kompleksowej koncepcji ratowania grobu
śp. Stefanii Sienkiewiczowej – jako wyjątkowo cennej
pamiątki narodowej i miejsca pielgrzymkowego, uświęconego od lat modlitwą tysięcy osób wędrujących dziecięcymi śladami autora Trylogii. Obejmie ona również
konserwację „tymczasowej” płyty nagrobnej wykonanej
w 1901 r. na zamówienie samego Sienkiewicza, który zamierzał zbudować grobowiec rodzinny w Chełmcach koło
Oblęgorka i tam przenieść swoich zmarłych rodziców.

Grób Matki Henryka Sienkiewicza (Okrzeja, wrzesień 2012)

Pani Barbara Wachowicz, Przewodnicząca Ogólnopolskiego
Komitetu Ratowania Grobu Matki Henryka Sienkiewicza
(Adamów, wrzesień 2008)

– Będzie to zatem wielka uroczystość!
– Dlatego uprzejmie prosimy o punktualne przybycie
na zbiórkę przed Kościołem i zajęcie miejsca w wyznaczonych sektorach o godz. 10.30; przewidywane zakończenie uroczystości ok. 15.00. Gorąco zachęcamy do
udziału w tym ważnym ogólnopolskim wydarzeniu, mając
nadzieję, że będzie ono pięknym, wzruszającym i na
długo zapamiętanym Świętem Sienkiewiczowskim –
podniosłą chwilą przekazania Narodowi Polskiemu,
a powierzenia szczególnej opiece Społeczeństwa Ziemi
Łukowskiej: Wspólnoty Parafialnej i Mieszkańców
Okrzei, pomnika wyjątkowego.
– Dlaczego powstający monument należy uznać
za niezwykły? Czym będzie się różnił od dotychczasowych pomników Sienkiewiczowskich?
– Pomnik „Matki i Syna” – należący do najpiękniejszych i najoryginalniejszych – to jedyny religijny monument poświęcony pierwszemu Nobliście polskiej literatu-
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– Planu tego jednak nie zrealizował...
– Ale ocalił mogiłę Matki przed unicestwieniem właśnie tym (jak się okazało) „tymczasowym” nagrobkiem
(niestety prymitywnym, niedbale zrobionym, z kulfoniastymi napisami, z błędami w nazwisku), który kosztował
Pisarza aż 100 rubli! I właśnie dominującym elementem
tego kompleksu stanie się oryginalny religijnopatriotyczny pomnik przedstawiający „Matkę i Syna”,
a upamiętniający całą rodzinę macierzystą Sienkiewicza.
Renowację płyty zobowiązał się wykonać ten sam rzeźbiarz bez dodatkowej zapłaty. Tak zaprojektowane dzieło
stanie się więc także mauzoleum rodu, symbolicznym
grobem Sienkiewiczów, spoczywających w nieznanych
i nieistniejących mogiłach. Sam pomnik będzie też rzeźbą wyjątkową: przemówi on bowiem również sugestywnym pięknem słów samego Sienkiewicza wyrytych na
potężnym cokole. Frontowe epitafium streszcza krótką
historię rodu, Sienkiewiczowskie frazy na bocznych tablicach kreują wzruszający portret Matki i przypominają jego osobisty testament w sprawie rodowego grobowca.
Pomnik ma pełnić funkcję dydaktyczno-edukacyjną, dlatego na tablicy IV fundacyjnej zostanie zamieszczony
oprócz informacji okolicznościowych specjalnie opracowany przeze mnie biogram Henryka Sienkiewicza.
– Jak doszło do wybrania akurat tego projektu
pomnika?
– Na pierwszym spotkaniu Zarządu Głównego Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w celu powołania Ogólnopolskiego Komitetu Ratowania Grobu Matki H. Sienkie-
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wicza – społecznego zespołu konsultacyjno-doradczego –
1 września 2008 r. w 135. rocznicę śmierci śp. Stefanii z
Cieciszowskich Sienkiewiczowej zdecydowano, aby pomnik powstał w postępowaniu konkursowym.
– Rozpatrywano więc różne projekty.
– Tak. Ostatecznie wybrano do realizacji spośród kilku propozycji trzech autorów, po konsultacjach i sondażach przeprowadzonych w różnych środowiskach, kręgach zawodowo-społecznych (objęły one ponad 300
osób w Lublinie, Adamowie, Częstochowie, Okrzei, Bełżycach), a także po zebraniu ok. 40 opinii indywidualnych – projekt artystycznie najlepszy Pana Witolda Marcewicza i po wnikliwej ocenie (na specjalnych konferencjach naukowych 4 IX 2009 w Lublinie i 17 XI w Bełżycach) zaaprobowano go do realizacji.

– Dobrze pamiętam te sesje, bo byłem na nich
obecny. Uznano wtedy, że projekt ten – na tle innych
monumentów Sienkiewiczowskich – szczegółowo
przedstawiony w monografii Pana Profesora – po
zrealizowaniu będzie jedną z najpiękniejszych rzeźb
Noblisty. Pomnik ów stanie się wartościowym dobrem kultury polskiej i darem Rodaków dla Społeczeństwa Ziemi Łukowskiej, podobnie jak usypany (z
inicjatywy ks. biskupa Henryka Przeździeckiego)
zbiorowym wysiłkiem w latach 1932-1938 kopiec w
Okrzei. Ale wówczas nie było jeszcze opinii władz
kościelnych.
– Stąd po przeprowadzeniu konsultacji z JE Ks. Biskupem Ordynariuszem Siedleckim uzyskano w maju
2011 r. definitywną zgodę władz kościelnych na wzniesienie pomnika – przy mogile Matki Noblisty – z zaleceniem pewnego zmodyfikowania formy artystycznej rzeźby, która powinna w sposób bardziej wyrazisty eksponować jej religijną ekspresję. Dlatego też zrezygnowaliśmy
z przepięknej, wysmukłej kolumny antycznej zwieńczonej
głowicą jońską i orłem, trzymającym w dziobie gałązkę
laurową, by postaci Matki i Syna wkomponować w obejmującą je figurę rozchylającego się krzyża.

Artysta Kazimierz Stasz prezentuje pierwszy projekt pomnika Matki
Henryka Sienkiewicza (Adamów, wrzesień 2008)

Lech Ludorowski i Artysta Witold Marcewicz prezentują projekty
pomnika Matki Henryka Sienkiewicza (Lublin, wrzesień 2009)

Artysta Witold Marcewicz prezentuje przyjęty do realizacji projekt pomnika Matki Henryka Sienkiewicza (przed modyfikacjami, Lublin, wrzesień 2009)
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– Na jakim etapie znajdują się prace obecnie?
– Jest to już ostatni, ale złożony i bardzo trudny etap
robót. Tablica fundacyjna – najdłuższa i najtrudniejsza w
realizacji – obecnie poddawana jest złożonemu procesowi impregnacji (trwającemu kilkanaście dni). Pan Marcewicz, autor i wykonawca pomnika, rzeźbi w natchnieniu twórczym, pracuje teraz nad wycyzelowaniem figur,
uszczegółowieniem detali. To są już ostatnie muśnięcia
dłuta. Dominantą rzeźby pragnie uczynić „anielskość”
twarzy Matki, o której tak pięknie: „była to anielska twarz”
– pisał Sienkiewicz w słynnej i znakomitej noweli Hania.
Chce uzyskać efekt „idealnego piękna”, które wyrazi jej
macierzyńską miłość, opiekę, najgłębszy ów duchowy
„genezyjski” związek z Synem, a także marzenie o jego
wspaniałej przyszłości.
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kosztowne uporządkowanie przestrzeni wokół grobu:
trzeba wyłożyć przejścia granitem, zbudować estetyczne
i odpowiednio trwałe – z kamienia lub metalu – ogrodzenie całej kwatery, wreszcie położyć fundamenty i na koniec dokonać bardzo skomplikowanego technicznie montażu ogromnego wieloczęściowego pomnika ważącego
ok. 20 ton. I to wszystko w takim miejscu – na starym
cmentarzu, gdzie nie da się dojechać nawet małą ciężarówką, nie mówiąc o dźwigu. W tej sytuacji samo wzniesienie prawie dwupiętrowego monumentu będzie mistrzowskim popisem sztuki stawiania pomników! Nie
wątpię, że Pan Marcewicz świetnie poradzi sobie z tymi
kłopotami!
– Czy Towarzystwo dysponuje wystarczającymi
funduszami na ukończenie zakrojonego na – nie waham się użyć tego słowa – ogromną skalę przedsięwzięcia w „pełnym wymiarze”?
– Niestety nie! Nadal nie zdołaliśmy przecież uzbierać całej sumy na opłacenie pomnika. Brakuje jeszcze
kilkunastu tysięcy złotych!

Pan Profesor Lech Ludorowski przy powstającym pomniku
„Matki i Syna” (Bełżyce, czerwiec 2012)

–

Artysta Witold Marcewicz w trakcie prac nad pomnikiem
„Matki i Syna” (Bełżyce, lipiec 2012)

– Kiedy rozpoczną się prace na cmentarzu?
– Niezwłocznie. Artysta lada dzień przystąpi do kolejnego skomplikowanego zadania: renowacji płyty na
grobie Matki Sienkiewicza. Nie wiadomo, czy uda się tego dokonać na miejscu, bez zdejmowania płyty. Może
trzeba będzie ją zdemontować, przewieźć do pracowni
i tu poddać skomplikowanemu czyszczeniu, odsalaniu,
odsiarczaniu i konserwacji skutecznymi, lecz bardzo
drogimi środkami importowanymi. A pozostaje równie
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– Co na to samorządy lokalne? Z pewnością do
nich w pierwszej kolejności zwracał się Pan Profesor
z apelem o dofinansowanie.
– Właśnie przykrym zaskoczeniem jest przede
wszystkim postawa lokalnych samorządów: brak zainteresowania i „0” pomocy! Dziesiątki spotkań, narad, rozmów z kolejnymi ekipami zmieniających się władz, przyjazdów do Łukowa, składanych pism, apeli, zapewnień
i niespełnionych obiecanek! I do dzisiaj – nic! Lub prawie
– nic! Ileż było tych deklaracji?! Chociaż podobno mamy
dostać jakieś dofinansowanie „tablic memorialnych” na
naszym pomniku. Zobaczymy... Na tej podstawie Towarzystwo już zimą 2010 r. wypłaciło Wykonawcy wysoką
zaliczkę, a potem kolejne kwoty na zakup surowca, rozpoczęcie i kontynuowanie wstępnych prac rzeźbiarskich.
– Od kogo do tej pory udało się Panu Profesorowi pozyskać niezbędne środki? Pytam między innymi dlatego, że sam przeznaczyłem na ten szlachetny
cel dochód ze sprzedaży mojej książki W familiarnym
kręgu Henryka Sienkiewicza. Nowe dokumenty, ustalenia, hipotezy. Obszerny jej rozdział poświęciłem
Pani Stefanii. Monografię tę przygotowywałem do
druku pod opieką naukową Pana Profesora i w 2011
r. wydałem w stworzonej i redagowanej przez Pana
Profesora serii „Studiów Sienkiewiczowskich”; pieniądze na wydanie książki uzyskałem w formie pożyczki z kasy pracowniczej.
– Na zebraną dotąd kwotę złożyły się własne pieniądze, które wnieśli – tak jak Pan – Członkowie naszego
Komitetu. To właśnie przekazane przez nas (wedle naszych skromnych możliwości) indywidualne darowizny,
składki, honoraria autorskie zasiliły fundusz znaczną
kwotą kilkunastu tysięcy złotych. Ale powstaje nasze
dzieło (jak niegdyś warszawski pomnik Mickiewicza
wzniesiony przez Autora Krzyżaków) głównie z drobnych
ofiar, z ogólnonarodowej dobroczynności tysięcy Rodaków, z przysłowiowego „wdowiego grosza” najmniej zamożnych. To właśnie oni – bo nie wsparł nas dotąd żaden ze znanych współczesnych bogaczy, których prosiliśmy o pomoc – są najhojniejszymi fundatorami naszego
przedsięwzięcia!
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– Żaden z polskich przedsiębiorców nie dał ani
złotówki?!
– Tak, to prawda. Za to przyjęliśmy również wpłaty
ponad 60 darczyńców zbiorowych, przekazane przez
szkoły, muzea, biblioteki, instytucje, zakłady pracy, społeczności parafialne, organizacje społeczne; kilkaset
osób ofiarowało dary indywidualne w wysokości od kilku
do 3.000 zł, a nawet więcej (takie najwyższe kwoty wpłaciło dotąd 5 darczyńców). Wśród nich jest też spora grupa kilkudziesięciu znanych profesorów, pracowników
szkół wyższych, nauczycieli, pisarzy, artystów, ludzi kultury, ponad 20 księży z różnych diecezji, kilku księży biskupów, a także paru posłów, senatorów i polityków –
z Panem Profesorem Jerzym Buzkiem, byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, na czele. Dzieło
nasze wsparł swoim autorytetem Jego Eminencja Ksiądz
Prymas oraz inni wybitni przedstawiciele Episkopatu
Polski. Pewne kwoty przekazali też darczyńcy z USA,
Kanady, Rumunii, Hiszpanii i Francji. Najwięcej datków
zebrały szkoły z powiatu łukowskiego i częstochowskiego. Wszystkim ofiarodawcom Towarzystwo wysyła
imienne podziękowania (na specjalnym druku), dołączając – w zależności od wysokości wpłaty – druki lub
książki (z wpisanymi osobistymi dedykacjami). Lista darczyńców zostanie zapisana w Akcie Erekcyjnym pomnika i opublikowana w specjalnym wydawnictwie.
– Działalność organizatorska i wydawnicza Towarzystwa odgrywa więc szczególną rolę w gromadzeniu funduszy. Jakie druki i książki zostały wydane?
– Oczywiście, zrealizowaliśmy cenne edycje, aby
pozyskiwane z ich sprzedaży środki przeznaczać na ratowanie mogiły i wznoszenie pomnika, a jednocześnie
upowszechniać (często już zapomniane) utwory Sienkiewicza i propagować wiedzę o jego działalności patriotyczno-obywatelskiej i jego rodzinie macierzystej. Z inicjatywy i moich osobistych oszczędności udało się zrealizować wysokiej wartości trzy ważne unikalne bibliofilskie wydawnictwa książkowe: pierwszą edycję Opowiadań Stefanii Sienkiewiczowej (Matki pisarza) oraz dwie
oryginalne, pięknie ilustrowane monografie Lecha Ludorowskiego: Henryka Sienkiewicza podróż do Hiszpanii
i „Walka byków” oraz pionierska książka o pomnikach
Noblisty pt. Sienkiewiczowskie projekty Witolda Marcewicza. Ikonoteka 2009. Towarzystwo wydało ponadto
dwie serie kartek pocztowych Pomniki Henryka Sienkiewicza (Warszawa, Vevey, Rzym, Szczawnica, Kielce),
karnet Sienkiewiczowski pomnik Witolda Marcewicza
w Okrzei, a także dwie unikalne bibliofilskie serie przemówień: Sztokholmska Mowa Henryka Sienkiewicza
(udostępniająca faksymile Dyplomu Nagrody Nobla i po
raz pierwszy sam tekst tej mowy, również po francusku
i łacinie) oraz wspaniałe, głęboko patriotyczne, zapomniane, nigdy dotąd nie publikowane w formie odrębnych druków Przemówienia Henryka Sienkiewicza (ku
czci Mickiewicza, Słowackiego, Czarnieckiego, Żółkiewskiego i tzw. „Mowa balkonowa” z 1905 r.). Dochód
z tych wydawnictw – zrealizowanych także dzięki wydatnej pomocy Pana Tomasza Orkiszewskiego, prezesa
Wydawnictwa „Polihymnia” w Lublinie – współfinansuje
nasze trudne przedsięwzięcie. Propagują ją również dwa
filmy Sienkiewiczowskie zrealizowane z udziałem Prezesa: Testament von Olszewskiego (2007) i Noblista z Woli
Okrzejskiej (2008).

ROK XXII, NR 6-8 (171-173) 2012.

– Są to niezwykle piękne wydawnictwa i bardzo
wzruszające filmy. Cieszymy się, że tak wiele starań,
wysiłku i pieniężnych ofiar złożonych przez tysiące
darczyńców nie zostało zmarnotrawionych, że nie
zostały zawiedzione oczekiwania społeczne tych
wszystkich, którzy pragną, aby taki pomnik stworzyć. Życzę Panu Profesorowi zwieńczenia czteroletniego okresu pomnikowych trudów, prac, obaw
i niepewności wspaniałą, z godnością, w skupieniu,
ale i radośnie przeżywaną uroczystością odsłonięcia
wspaniałego pomnika „Matki i Syna” 5 września.
– Dziękuję. Ale chciałbym jeszcze prosić o wsparcie
szczególnie Mieszkańców, Obywateli Ziemi Łukowskiej –
znanych ze swego głębokiego patriotyzmu, umiłowania
przeszłości, szacunku do tradycji, zatroskania o przyszłość Ojczyzny i szlachetnej ofiarności: Gorąco Was proszę – pomóżcie nam zebrać brakujące pieniądze na pomnik! Pragnę jeszcze raz zaapelować zwłaszcza do Włodarzy Powiatu i Miasta o obiecane dofinansowanie, zwrócić się do wszystkich Władz Samorządowych o materialne
wsparcie naszego dzieła: Zrealizujcie Wasze obietnice!
Jest tyle do zrobienia! Pamiętajmy przecież, że na pilny
remont oczekują także groby innych zasłużonych Polaków: unikatowy żeliwny pomnik bohaterskiego pułkownika
Antoniego Nofoka (zwanego „dziadkiem” Sienkiewicza) w
Okrzei i mauzoleum Rodu Dmochowskich (spokrewnionych z Sienkiewiczem) w Wojcieszkowie. Gotowi jesteśmy
także – obok już wniesionego naszego ogromnego wkładu bezinteresownej pracy społecznej, osobistych darów
pieniężnych – przekazać na ten cel również kolejne kwoty
z wszystkich wydawnictw Sienkiewiczowskich, które Władze Samorządowe zechcą nabyć od Towarzystwa. Na
uroczystość poświęcenia pomnika „Matki i Syna” 5 września wszystkich serdecznie zapraszam w imieniu swoim
i Zarządu Głównego Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza. W tym dniu otrzymamy nowe dzieło, które, dzięki
swym wartościom artystycznym i poznawczym, stanie się
„żywym” – budzącym estetyczne przeżycia, patriotyczne
wzruszenia i nastroje religijnego skupienia – dziełem kultury narodowej na Ziemi Łukowskiej. Pomnoży ono przecież kulturę Waszego pięknego Regionu! Dzieło to służyć
będzie Naszej Ojczyźnie – Współczesnym i Przyszłym
Pokoleniom Polaków!

Pomnik „Matki i Syna”
– fragment rzeźby
(Bełżyce, lipiec 2012)

– Chciałbym, aby apele Pana Profesora zostały
spełnione. Miejmy nadzieję, że wreszcie spotkają się
z żywym odzewem. Chodzi przecież o wspólne dobro,
którym jest polska kultura narodowa i pamięć histo
ryczna. Dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę.
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RODZINA SIENKIEWICZÓW W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE
Wystawa „Rodzina Sienkiewiczów w służbie Ojczyźnie” w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, otwarta od
28 kwietnia do 30 września 2012 r., ukazuje nieprezentowane dotąd pamiątki rodziny Henryka Sienkiewicza.
Unikalny zbiór łączy temat zasług obywatelskich wybitnego pisarza noblisty oraz jego potomków. Komisarz
wystawy, Małgorzata Gorzelak, podjęła temat ważny, rzadko obecny we współczesnych medialnych przekazach. Niewątpliwie istotnym znaczeniem wystawy jest przedstawienie Henryka Sienkiewicza przede wszystkim jako wielkiego społecznika.
Ród Henryka Sienkiewicza, uznawanego za niekwestionowanego niekoronowanego króla Polski, duchowego wodza narodu1, „hetmana dusz”2, „ambasadora Polski”3, wywodzi się, jak przypomina w okolicznościowej
broszurze, towarzyszącej wystawie, jego wnuk Juliusz,
od Piotra Sienkiewicza, herbu Łabędź-Oszyk, komendanta twierdzy Kamieniec Podolski. Rodowód ujawnia
również wykonany przez syna pisarza, Henryka Józefa,
rysunek drzewa genealogicznego.
W kolejnych pokoleniach los jego członków silnie
wiązał się z dziejami narodu. Uczestniczyli w zrywach
narodowowyzwoleńczych, w ruchu oporu, podejmowali
działania obywatelskie w zakresie „pracy organicznej”
i „pracy u podstaw”, wypełniając wskazania, o jakich pisał w renesansie Jan Kochanowski: „Służmy poczciwej
sławie, a jako kto może, / Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże”. Zatem służyli ojczyźnie zarówno wojskowo, jak i na polu artystycznym, naukowym, kulturalnym,
oświatowym, politycznym, społecznym. Trudno znaleźć
formę działalności, w której nie wzięliby udziału i nie mieli
w nią istotnego wkładu. Symbolicznym znakiem dziedziczenia celów życiowych jest wyeksponowana na wystawie w osobnej gablocie szabla turecka, wysadzana turkusami i koralami, otrzymana przez pisarza w Konstantynopolu od Ludwiki i Henryka Gropplerów w 1886 r.,
a przekazywana z pokolenia na pokolenie najstarszemu
potomkowi w linii męskiej.

Otwarcie wystawy Rodzina Sienkiewiczów w służbie Ojczyźnie

Zorganizowana przez Małgorzatę Gorzelak w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach wystawa prezentuje dorobek społeczno-obywatelski najsławniejszego przedstawiciela rodu oraz jego potomków. Zgromadzone
w dwóch salach pamiątki, udostępnione przez rodzinę
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oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, stanowią ślad lub symbol działań mających wymiar ogólnospołeczny i narodowy, zaświadczają o patriotyzmie, który
znajduje silny fundament w wierze chrześcijańskiej.
W rodzinie pisarza służba Ojczyźnie rozumiana jest tak,
jak w jego dziełach – jako sprawdzian człowieczeństwa,
zgodnie z myślą wypowiedzianą na kartach noweli Niewola tatarska: „człowiek przechodzi jako podróżny po
świecie, więc o siebie nie powinien dbać, jeno o Rzecz4
pospolitą, która jest i ma być nieustająca” .
Niektóre karty historii rodziny nie są znane szerszej
publiczności z powodu skromności jej członków. Cnota
bezinteresowności decydowała o przemilczaniu zasług.
W przekonaniu o oczywistości poświęcenia, podejmowania ryzyka, ponoszenia trudu Sienkiewiczowie nie
chcieli utrwalać własnych dziejów. Uzasadnieniem hartu,
nieulegania przemocy, imperatywnego działania jest heroiczna dewiza „tak trzeba”5. Wierność przyjętym ideałom i obowiązkom jest nagrodą samą w sobie. O służbie
Ojczyźnie zaświadczają zatem nie słowa, ale czyny, których śladem są zebrane na wystawie kieleckiej materiały.
Każda rzecz wyeksponowana w gablocie odsłania historię, której zasadniczym rysem jest zaangażowanie
w sprawy ogółu. Towarzysząca wystawie publikacja,
przynosząca zarys dziejów rodziny, objaśnia konteksty
przedsięwzięć ofiarowanych Ojczyźnie, ale nie wyczerpuje tematu. Jak podkreśla w niej Małgorzata Gorzelak,
opracowanie tej działalności nie do końca rozpoznanej to
olbrzymie zadanie, którego wypełnienie zapełniłoby poważną lukę w piśmiennictwie. Komisarz wystawy przypomina znakomite szkice profesora Lecha Ludorowskiego, podkreślającego olbrzymi wymiar służby obywatelskiej
autora Trylogii. Powołuje się na uwagę wnuczki, Marii
Sienkiewicz, która w wywiadzie Doroty Krzowskiej-Ważnej
w 1999 r. zaznaczyła, iż jej dziad był przede wszystkim
wielkim społecznikiem, a dopiero potem pisarzem6.
Wystawa prezentuje wybrane działania społecznopolityczne Henryka Sienkiewicza od pracy na rzecz Kasy
im. Mianowskiego w Warszawie po prezesurę w Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w Vevey. Ujawnia zasługi
mało znane, jak na przykład uwolnienie Sanktuarium Jasnogórskiego od stacjonujących wojsk rosyjskich
i wzniesienie na opuszczonych terenach stacji Drogi
Krzyżowej. Ukazuje przedmioty, świadczące o szacunku
dla tradycji i konsekwentnej realizacji służby pisarskiej
pojmowanej jako walka piórem o niepodległość ujarzmionej ojczyzny. Wśród eksponatów znalazła się legionowa odznaka honorowa tzw. „Parasol” Strzelca, wręczona twórcy Trylogii w 1916 r. przez pułkownika Władysława Sikorskiego. Uwagę przykuwa również replika
medalu Nagrody Nobla [fot. na okładce], zaginionego
podczas Powstania Warszawskiego, wydanego w 2010
r. przez Komitet Sztokholmski na wniosek rodziny. Sym-
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bolicznego znaczenia nabiera także biureczko podróżne,
które umożliwiało twórcy pracę podczas licznych wojaży,
co świadczy o niestrudzonej służbie pisarskiej.

Biurko podróżne i kałamarz Henryka Sienkiewicza.

Cennym eksponatem jest maska pośmiertna Henryka Sienkiewicza, wykonana przez rzeźbiarza Franciszka
Ksawerego Blacka. Wzruszenie wywołuje spojrzenie na
zastygłe w dniu 15 listopada 1916 r. rysy zmęczonego
bojownika sprawy narodowej. Jak wiadomo, ostatnie
dwa lata jego życia spędzone w Vevey u stóp skał Meilleries wypełniła ofiarna praca filantropijna, mimo pogarszającego się stanu zdrowia i zgryzot, jakich źródłem były rozmaite nie tylko polityczne tarcia w środowiskach
polskich. Sienkiewicz zmarł – jak donosiła ówczesna
prasa – na posterunku, na skutek utrapień, jakich przy7
sporzył protest lozański przeciw aktowi 5 listopada . Maluje się na obliczu zmarłego na obczyźnie pisarza troska
o los kraju, któremu poświęcił swoje życie, a także zmartwienie, że nie dane mu będzie ujrzeć wolnej Polski.
Z takim westchnieniem bowiem Sienkiewicz dokonał żywota w pokoju hotelowym nad jeziorem Leman. Maska
zdjęta po śmierci pisarza, część kolekcji zakupionej od
córki rzeźbiarza, Mai (Black wykonał również odlew prawej dłoni, popiersie i medaliony z podobizną) dzięki milionerce Barbarze Piaseckiej-Johnson dla Ignacego Mosia, fundatora Sienkiewiczowskiego muzeum, po raz
pierwszy opuściła Poznań.

Maska pośmiertna
Henryka Sienkiewicza
wykonana w Vevey
w 1916 r.
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O przywiązaniu do wiary oraz współpracy z Kościołem zaświadcza wiele zgromadzonych przedmiotów. Są
rękopisy korespondencji z Archiwum Diecezjalnego w
Kielcach, jest ufundowany przez pisarza i jego żonę do
kapliczki w Oblęgorku w 1904 r. ornat, pojawia się XVIIIwieczna ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, należąca
do pierwszej żony Sienkiewicza, matki jego dzieci, Marii
z Szetkiewiczów. Warto zaznaczyć, że adresatowi zaprezentowanych listów, biskupowi diecezjalnemu kieleckiemu Augustynowi Łosińskiemu zawdzięczamy ocalenie
bezcennych pamiątek z Oblęgorka w okresie I wojny
światowej. Odpowiedział pozytywnie na prośbę sprawującej pieczę nad nimi gospodyni Marii Luty, która
uprzednio daremnie zabiegała o pomoc proboszcza
w Chełmcach. Pisarz ze Szwajcarii wyrażał wówczas
wdzięczność, podkreślając, iż dzięki determinacji zarządczyni i opiece biskupiej „te pamiątki kiedyś będą
8
świadczyć o nas” . Istotnie, obecnie nabierają one
szczególnego znaczenia, wywołując świat wartości nadających sens ludzkiej egzystencji. Stanowią znak tego,
co najcenniejsze w kulturze polskiej.

Ikona Matki Boskiej
Częstochowskiej
ze zbiorów
Sienkiewiczów

Dokumenty przedsięwzięć społecznych o lokalnym
zasięgu łączą się ze świadectwami pracy o światowym
wymiarze. Praca w Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w
Polsce skutkowała wspomaganiem nie tylko parafii kieleckich. Liczne wystąpienia, odezwy, publikacje pisarza,
udział w wojnie narodowowyzwoleńczej jego dzieci i ich
obywatelska działalność, następnie wszystkie przedsięwzięcia wnuków i prawnuków świadczą o patriotyzmie
walki i patriotyzmie pracy. Fotografie i dzieła obrazują
nieznane lub zapomniane fakty. Wynika z nich istotny
przekaz, że wskazaniu ojca, dziada i pradziada, że Ojczyźnie nie można za wiele ofiarować, jego potomkowie
pozostali wierni. Dom Sienkiewicza reprezentuje świat
wartości, które były od wieków podwaliną żywotności narodu. Dzięki niemu uwidacznia się w praktyczny sposób
myśl cytowana podczas wernisażu, wyrażona przez
Henryka Sienkiewicza w artykule Dom polski i jego znaczenie, że „Polskę trzeba by było zabijać w każdym polskim domu polskim z osobna”9. Rodzina autora tych
słów, o czym traktuje opowieść Barbary Wachowicz Dom
Sienkiewicza, stanowi doskonały przykład roli strażnika
żywej tradycji10.
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Dziennik
Korespondencji
Komitetu Pomocy
Ofiarom Wojny
w Polsce

Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach, ks. Paweł Tkaczyk, w słowie otwierającym wystawę podkreślał
znaczenie prezentowanych działań rodziny Sienkiewiczów jako wzorca zachowań, nieobecnych we współczesnych przekazach medialnych. Przyznając, iż zorganizowanie wystawy jest dla placówki zaszczytem, nadał
temu przedsięwzięciu wydźwięk ogólnospołeczny. Nie
bez powodu wernisaż rozpoczął się od przywołania
przestrogi zawartej w wierszu Juliusza Słowackiego Szli
krzycząc: „Polska! Polska!, że o patriotyzmie nie świadczą krzykliwe deklaracje, ale mądre działania. Przykłady
czynów mają skłaniać do namysłu, dla jakiej Ojczyzny
żyjemy, jakiej Ojczyzny pragniemy.

Przemówienie
prawnuczki pisarza,
Anny Dziewanowskiej

Niełatwe życie było udziałem dzieci pisarza. Miały
subtelne, artystyczne dusze, ale wykazywały hart i niezwykłą odwagę w wielu działaniach obywatelskich. Pracowały na rzecz szwajcarskiego Komitetu Pomocy Ofiarom w Polsce podczas I wojny światowej. Już po śmierci
ojca wzięły udział w wojnie bolszewickiej 1920 r. W czasie II wojny światowej nie brakowało sytuacji, w jakich
wykazywały odwagę i godność. Następne zmagania
z trudami życia wymusiła zmiana ustroju społecznopolitycznego po wojnie. Ważne zadanie, jakie wypełniały
dzieci przez całe dorosłe życie, wiązało się z ochroną
spuścizny ojca.

Henryk Sienkiewicz
z dziećmi.
Fot. Archiwum
Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach ks. Paweł Tkaczyk
oraz kanclerz kurii ks. Andrzej Kaszycki podczas uroczystości
otwarcia wystawy

Niewątpliwie zachętą do tej dyskusji o służbie Ojczyzny były słowa obecnych w czasie wernisażu prawnuków: Anny Dziewanowskiej, podkreślającej, iż nikt z rodziny nie splamił się zdradą, kolaboracją, oraz Jerzego
Sienkiewicza, przyznającego, że dzięki nauce wyniesionej z przeszłości łatwiej jest przetrwać trudne chwile
w życiu. Do refleksji mają skłaniać przedstawione na wystawie fakty oraz przywołane teksty – cytaty, towarzyszące eksponatom, będące wypowiedziami członków rodziny Sienkiewiczów.
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Syn Henryk Józef – architekt, historyk sztuki, erudyta
brał udział przy odbudowie i restauracji Wawelu wykupionego składkami społeczeństwa z rąk austriackich.
Przypominają o tym główki wawelskie, ułożone w gablocie obok broszury Polonais et Russes, dzieła napisanego
przez młodego Sienkiewicza podczas I wojny światowej
w celu przedstawienia głębokich różnic między obu narodami. W 1919 r. mimo słabego zdrowia wstąpił do wojska, służył jako prosty żołnierz, następnie kanonier.
W konnej artylerii dosłużył się na wschodnim froncie
stopnia bombardiera. Nie opowiadał o przebiegu tych
działań na froncie, wiadomo natomiast ze wspomnień
towarzysza broni z tych czasów, przekazanych przez
żonę Zuzannę, że budził podziw „skromnością i prostotą
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w obejściu z innymi, służbistością, odwagą, stałą gotowością do oddawania usług kolegom”11. Po wojnie bolszewickiej pracował przez rok w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych w Paryżu, potem w Warszawie. Następnie w 1925 r. założył rodzinę i osiadł w Oblęgorku na gospodarstwie. Udostępniał niejednokrotnie goszczącym
we dworze naukowcom, m.in. Józefowi Birkenmajerowi,
przechowywane w dwóch skrzyniach rękopisy ojca.

Korniłowicz, pełniący funkcję szefa departamentu w Min.
Obrony Narodowej, był zdruzgotany klęską z wojskami
hitlerowskimi, „nic nie wiedział, a może nawet nie myślał
o jakimkolwiek niebezpieczeństwie ze Wschodu”, „pożegnał się ze swymi paniami [żoną i dziesięcioletnią jedynaczką Marią] na ganku naszego dworu [...], pani Jadwiga kilka razy rysowała na głowie męża krzyż”12. Rozstanie w dniu 16 września miało okazać się ostatecznym,
gdyż Tadeusz został schwytany, a w 1940 r. jako jeniec
obozu w Kozielsku zamordowany przez NKWD.

Fragment ekspozycji
na temat prac córki pisarza

Fragment ekspozycji
na temat pracy
syna pisarza,
Henryka Józefa

W czasie II wojny światowej wraz z żoną Henryk Józef udzielał pomocy partyzantom z różnych formacji.
Dwukrotnie aresztowany przez hitlerowców za pomoc
oddziałom partyzanckim (w lutym 1940 r. oraz w czerwcu
1944 r.) tylko za sprawą szczęśliwego zbiegu okoliczności uniknął przewiezienia do obozu w Oświęcimiu, między innymi dzięki wykupieniu przez chłopów z Oblęgorka
i Ignacego Mosia. Syn Juliusz przekazuje, że jego ojciec
przyznawał się podczas przesłuchań przez Gestapo do
kontaktów z partyzantką. Po okupacji mężnie znosił
zmianę warunków życia w stanie rozwijającej się choroby. Usunięcie rodziny z Oblęgorka oznaczało tułaczkę,
a następnie batalię o utworzenie w Oblęgorku muzeum
poświęconego ojcu.
W jednej z galot widnieją porcelana, srebra i platery
oraz obrus z wyprawy Zuzanny z Cieleckich Sienkiewiczowej z jej monogramem i łacińską sentencją „Via optima recto” (Najlepsza prosta droga). Znamionują udział
żony syna pisarza w obowiązkach patriotycznych i społecznych. Przypominają, iż odegrała znaczącą rolę w organizacji i prowadzeniu muzeum Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku po jego otwarciu w 1958 roku.
Córka Jadwiga – malarka, tłumaczka literatury francuskiej i angielskiej, w czasie I wojny światowej prowadziła korespondencję w Komitecie Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce w Vevey. Od jesieni 1915 r. podjęła pracę pielęgniarki w szpitalu legionowym w Krakowie. Po
odzyskaniu niepodległości uczestniczyła w pracach Komisji Międzysojuszniczej podczas plebiscytu cieszyńskiego. Jako ochotniczka wstąpiła do wojska w czasie
wojny bolszewickiej w 1920 r. Wyszła za mąż w 1923 r.
za legionistę, pułkownika Tadeusza Korniłowicza i osiadła w Warszawie. Najazd Armii Czerwonej tragicznego
września 1939 r. zastał ją przy wschodniej granicy w Sidorowie, dokąd odprowadziła ruszającego na front do
Rumunii męża. Według wspomnienia Adama Paygerta,
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Fragment ekspozycji
na temat prac Jadwigi i Marii
Korniłowicz

Akcja sojusznicza Armii Czerwonej na rzecz Niemiec
nastąpiła nazajutrz jakby na potwierdzenie spostrzeżenia, jakie wyraził jeszcze w okresie I wojny ojciec Jadwigi
w przedmowie do książki znanego mu z pogawędek
w Vevey włoskiego pisarza Concetto Pettonata Sui campi di Polonia (Na polskich rozłogach, Mediolan 1919):
„polityka rosyjska w stosunku do niego [narodu polskiego
– przyp. A.A.Ś.] zawsze ściśle i niewolniczo ulegała podszeptom Berlina”13. Jak wspominają Paygertowie, naówczas kilkuletnie dzieci, podczas plądrowania dworu przez
watahę rosyjskiego wojska Jadwidze udało się ocalić zabrane z Warszawy w kuferku gęsie pióro ze złota wysadzane brylantami – dar dla autora Trylogii od Narodu14.
Na początku października odjechała z Sidorowa, następnie okupację hitlerowską spędziła w Warszawie.
Podczas Powstania Warszawskiego, jak odnotował we
wspomnieniach Władysław Tatarkiewicz, prowadziła
kuchnię polową dla bezdomnych. Po wojnie, mimo że
znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, bezinteresownie przekazała Muzeum w Oblęgorku cenny obraz, swój
portret, malowany przez Władysława Czachórskiego.
Współpracowała z siostrami franciszkankami z Lasek
pod Warszawą, gdzie pod kierownictwem duchowym
brata jej męża, ks. Władysława Korniłowicza, prowadzony był Zakład dla Niewidomych. Zdarzało się, że odwiedzała mimo reżimu komunistycznego szkoły, by opowiadać młodzieży o swym ojcu. O jednym z takich spotkań
napisał Jan Władysław Woś, wówczas uczeń liceum,
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wspominając między innymi prezentowaną jako relikwię
narodową „ciemną, stalową biżuterię, którą Polki nosiły
na znak żałoby po upadku Powstania Styczniowego”, jako jedną z nielicznych pamiątek, jakie udało się ocalić
Jadwidze Korniłowicz z pożogi swego mieszkania15.
Na wzór rodziców wytrwałość i konsekwencję przejawiali młodsi potomkowie Sienkiewicza – wnukowie
i prawnukowie w działalności opozycyjnej względem
władz komunistycznych. Współcześnie członkowie rodziny na różnych polach działań nadal występują w roli
strażników tradycji patriotycznych i etycznych.
Sienkiewiczowie czynami potwierdzali słowa, które
do dziś zaświadczają o wysokiej kulturze moralnej.
W przekładzie Listów o Polsce prof. Karola Sarolea Jadwigi Sienkiewiczówny czytamy: „Naród, który wydał
wielkich ludzi we wszystkich dziedzinach twórczości
i czynu – naród, który może poszczycić się Kopernikiem
i Sobieskim, Kościuszką i Dąbrowskim, Mickiewiczem
i Chopinem, nie może być narodem nieokrzesanych barbarzyńców. Ludność, która umiała przez 150 lat sprostać
olbrzymiej przewadze ciemięzców, dowiodła swoich
16
praw do życia” . Podejmowane przez nią działania wypływały z przekonania, jakie wyraziła w przekładzie pism
ascetycznych, że „cierpienie traci swe ostrze, gdy oddaje
się na służbę Bogu i ludziom, i może już na ziemi zamienić się w radość”17. Znamiennym wkładem córki pisarza
w kulturę polską jest szereg znakomitych przekładów, m.
in. Romaina Rollanda (Jan Krzysztof), Josepha Conrada
(Smuga cienia, Złota strzała z Anielą Zagórską, Nostromo), Oskara Wilde’a, Thomasa Hardy`ego, Alfreda de
Vigny (O niewoli i wielkości służby wojskowej).
Tadeusz Korniłowicz pozostawił zapis: „Ojczyzna jest
ideą, obejmującą dany obszar ziemi, w której wsiąkłe życie narodu przez wieki jego trwania, walk, znojów, klęsk,
zwycięstw, rozpaczy i radości. Zredukujmy pojęcie ziemi
ojczystej do zysków, które ona daje, a zamienimy ją na
towar, który pokutujący w społeczeństwie człowiek real18
ny – handlarz wyprzeda więcej dającemu” . Nie przebrzmiał dziś ostry osąd tego żołnierza, mimo że został
wyrażony przed wiekiem: „Ludzkość przeżywa teraz
chwilę takiego obniżenia się poziomu zbiorowego życia,
takiego wytrzeźwienia z idealizmu, to znaczy z wiary
w lepszą przyszłość, takiego uznania każdej podłości,
która ma siłę i powodzenie, że ludzie tylko lichsze strony
swojej natury zaczynają uważać za rzeczywiste i potrzebne”19. Wynika z niego aktualna przestroga: „Nic nie
pomoże najdoskonalsza ustawa, najstaranniej obmyślany ustrój, jeżeli materiał ludzki jest lichy, jeżeli etyka
i umysłowość jednostek, stanowiących społeczeństwo
stoją nisko”20.
Podobną aktualność zachowują obrazy historyczne,
utrwalone w powieściowych wizjach Henryka Sienkiewicza. Zwrócił na to uwagę Tadeusz Korniłowicz, iż pełne
ich znaczenia ujawniają się dopiero z czasem pod wpływem zdobywania doświadczeń. Pisał w listopadzie 1915
r. w Zakopanem: „Kiedy w posępne szare dnie popowstaniowej »pracy organicznej« wpadła Trylogia – jak
złoty dźwięk Zygmuntowskiego dzwonu, jak hejnał z wieży Mariackiej, wpadający w targowisko miasta – wiele w
niej rzeczy było niezrozumiałych i obcych dla ówczesnego społeczeństwa. Dziś, gdy Trylogia stała się najpoczytniejszą książką w Legionach – jakże zrozumiałe są
słowa, z którymi Sobieski zwraca się do Wołodyjowskie21
go, utyskującego na politykę statystów polskich” .
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Pamiątki udostępnione przez rodzinę i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu uświadamiają głębsze
znaczenie słów Henryka Sienkiewicza, że tradycję przechowywać należy jak rodzinne klejnoty, tak by mogła
promieniować, „rzucać blask na życie i zabarwiać je”22.
Wskazują one wartość działań jego potomków: dzieci,
wnuków, prawnuków, których udziałem była i jest
w zmieniających się wciąż warunkach historycznych kontynuacja idei, jakie ich przodek nakreślił w swych pismach i wyraził w czynach.
Wszystkie eksponaty mówią o spełnieniu warunku
żywotności patriotyzmu, o jakim pisał w cytowanym podczas wernisażu fragmencie artykułu Dom polski i jego
znaczenie Henryk Sienkiewicz: „Obowiązkiem polskiego
domu jest wytworzyć tęgą, zwartą i czynną rodzinę,
a obowiązkiem rodziny jest wszczepić w dziecko przekonanie, że patriotyzm ma być mu przewodnikiem, wskaźnikiem i celem wszelkich czynów na polu gospodarczym,
naukowym, społecznym, artystycznym – słowem: słupem
ognistym, o którym mówi poeta, że »W dzień, jak słońce,
w noc jak żar, prowadzi«”. Poznawszy wybrane zaprezentowane publiczności ślady służby obywatelskiej rodziny Sienkiewiczów, dochodzi się do wniosku, iż patriotyzm czynny wypełniał całe ich życie.
Trudno nie przyznać racji słowom Józefa Birkenmajera, który pochylając się nad rękopisami utworów,
odezw, artykułów, korespondencji Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku, wyznał, że autor Quo vadis? „należy do
tych ludzi i twórców, którzy stają się nie tylko bliżsi nam
sercem, ale i więksi, w miarę jak się ich bliżej poznaje...
więksi nie tylko umysłem, ale i charakterem”23. Dokumenty i pamiątki wyeksponowane w Kielcach dają szansę podzielenia tych odczuć.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Przypisy:
1
Mianowanie Sienkiewicza „wodzem duchowym Polski współczesnej” powracało w wielu mowach wygłaszanych po jego śmierci w 1916 roku, m.in.
prezydenta Krakowa Juliusza Leo, „Czas” 1916, 25 listopada, s. 1. Ignacy
Chrzanowski w swym odczycie, wygłoszonym na uroczystej Akademii ku
czci Sienkiewicza w Uniwersytecie Jagiellońskim, 7 XII 1916 roku: „Sienkiewicz czuł się dość silnym i zobowiązanym, i uprawnionym, i powołanym
do tego, żeby być duchowym przedstawicielem Polski wobec całego świata,
żeby mu przypominać jej święte i niezaprzeczone prawa do życia i bronić jej
honoru narodowego: z tego obowiązku i powołania wywiązywał się zawsze
i wywiązał się w ostatnich latach swego życia nie tylko ze spokojem i godnością, ale także z wielkim rozumem, z jasną świadomością granic możliwości,
poza które ta broń duchowa, którą on władał, nie sięga”. I. C h r z a n o w s k i ,
Henryk Sienkiewicz, [w:] idem, O literaturze polskiej, Warszawa 1971, s. 475.
2
Hetmańskie przewodnictwo uznawał m.in. Stefan Ż e r o m s k i , Przemówienie o Sienkiewiczu, [w:] idem, Elegie i inne pisma literackie i społeczne,
przyg. do druku W. Borowy, Warszawa-Kraków 1928, s. 165.
3
Określenie Konstantego W o j c i e c h o w s k i e g o – tegoż, Henryk Sienkiewicz
(Henryk Sienkiewicz protoplasta Zagłoby, żywioł subjektywny w Trylogii Sien‐
kiewicza, wojsko polskie u Sienkiewicza), Lwów‐Warszawa 1925, s. 117.
4
H. S i e n k i e w i c z , Dzieła, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, t. 5, Warszawa 1949, s. 41.
5
Aktualność tej dyrektywy podkreślają założenia Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich, którego prezesem jest prawnuk
pisarza, Jerzy. Jego dziadkowie, Zuzanna i Henryk Józef pomagali między innymi działającym na Kielecczyźnie oddziałom majora Hubali. Jego matka Jadwiga, pseudonim „Osa”, wstąpiła do leśnego wojska.
6
Por. Rodzina Sienkiewiczów w służbie Ojczyźnie, red. M. Gorzelak, ks.
P. Tkaczyk, Kielce 2012, s. 37-38. Maria Sienkiewicz zaświadczała: „W domu
mówiło się o jego służbie Polsce. [...] Tę służbę Polsce, społeczną działalność
(o której nie mówiło się w czasach komunizmu) podkreślano u nas w domu”.
Cyt. za: ibidem.
7
Przyczyną nagłego zgonu miało być wzburzenie Sienkiewicza na wieść
o proteście Polaków zrzeszonych przy Ajencji lozańskiej przeciw proklamacji
aktu, jaki – zdaniem pisarza – zapowiadał narodowi niepodległość. Jak donosiły pisma, trzy dni przed śmiercią odbył on rozmowę z Maurycym Zamoy-
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skim i Andrzejem Plater-Zyberkiem, którzy wydelegowani zostali w celu zdobycia jego podpisu. Mimo kategorycznej odmowy i prób perswazji Sienkiewicza protest został ogłoszony. Zob. Z ostatnich chwil Sienkiewicza,
„Czas”1916, 2 grudnia. Pisarz w swym Pamiętniku (według relacji rodziny
zaginionym podczas II wojny światowej) miał zapisać słowa, odnoszące się do
protestu: „Jestem tak oburzony, że pióro wypada z mej ręki i nie mogę dalej
pisać” („Czas” 1916, 9 grudnia.
8
Relacja Marii Luty. Cyt. za: Ł. W o j t c z a k , Od „szarej myszki” do „szarej
eminencji” Oblęgorka. Maria Luta – gospodyni Henryka Sienkiewicza w świetle zachowanych wspomnień, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”
2011, t. 26, s. 186.
9
H. S i e n k i e w i c z , Dzieła, t. 53, Warszawa 1952, s. 176.
10
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 Bolesław Hadaczek

KRESÓWKI
(Kresy w literaturze polskiej)
III
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 eseistyczne, 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).
25. Mowa polsko-ruska
W efekcie zachodzących procesów kulturowych
i asymilacji językowej, wytworzyła się na Kresach mowa
polsko-ruska, hybrydalna, wyrastająca z dwójmówienia.
Języka mieszanego (polsko-ukraińsko-białoruskiego)
szlachta używała w rozmowach z chłopami; dialektyzmy
kresowe występowały w leksyce, wyrażeniach i stylizacjach, w tekstach piosenek, przysłowiach i onomastyce,
w nazwach potraw i obrzędów charakterystycznych dla
danego regionu, w przekleństwach i humory- styce. Panowało przekonanie, że język ruski jest najstarszy spośród języków słowiańskich. W XVII wieku wpływy ruszczyzny pogłębiły się i zaczęły przenikać do literatury, pod
jej wpływem wyrugowane zostały z języka polskiego samogłoski pochylone oraz sufiks -owic w nazwiskach na
rzecz -owicz, a także nie zaniknął dźwięczny fonem „h”
i „ł”. Coraz więcej kresowizmów uzyskiwało zabarwienie
dodatnie i status poetyzmów, pisarze posługiwali się nimi
dla podkreślenia kolorytów lokalnych, indywidualizowania postaci narodowościowo lub społecznie, z delektacji
mową rodzinnych stron, aby wywołać nastroje żartobliwe, rubaszne lub czułe. Dzięki nim wypowiedzenia zyskiwały na dosadności, dowcipie i poetyckości, a światy
przedstawione na realizmie. Rozwinął się kresowy styl literacki w odmianie pisanej i mówionej, a polszczyzna
kresowa stała się czwartym komponentem języka ogólnonarodowego (obok gwar Wielkopolski, Mazowsza
i Małopolski). W strukturze normy współczesnej polszczyzny właściwości kresowe stanowią 20%, są zatem
drugim co do ważności źródłem języka literackiego. Pamięć wielowiekowych związków kresowych została wpisana w nią na zawsze.
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26. Kresoromantyzm
Pojęcie romantyzmu jest tak wieloznaczne i trudne
do zdefiniowania, że może semantyka doprowadzić do
rozpaczy. Polski romantyzm charakteryzowała kresowość, bowiem na Kresach wytrysły jego najbogatsze
źródła i z nich wywodzili się jego główni promotorzy. Jako okres i prąd literacki ściśle wiązał się z kresową duchowością, towarzyszyły mu nieznane dotąd pienia znad
Niemna i Dniepru, z ziem przekształconych po rozbiorach w zachodnie prowincje carskiej Rosji i w Galicję austriacką. Zwyciężył kresowy smak zaspokajający programowe postulaty poetyki romantycznej, doceniającej
wartości wielu kultur, różne kategorie piękna regionalnego, wyczulonej na tradycję narodową i uroki rodzinnej
ziemi. Nasz romantyzm wyrastał z Kresów, żywił się wieloetnicznym tworzywem tamtejszych ludów, ich kolorytami historyczno-lokalnymi. Celnie zdiagnozował go
J. Słowacki: „Od stepu przyszły szumy, / Wiatrów smętki
i dumy, / A od Litwy – szum drugi sosnowy. / Ziemi powonna siła / Oto nas upowiła / I wonnemi oblała balsamy!” Dla większej zatem adekwatności nazywać go trzeba – kresoromantyzmem.
27. Ukrainomania
W kresoromantyzmie wyodrębniły się trzy „szkoły literackie”:
ukraińska
(ściślej:
ukraińsko-podolskowołyńska), litewska (dokładniej: litewsko-białoruska)
i wschodniogalicyjska (inaczej czerwonoruska, halicka).
Ich nazwy wskazywały na miejsca i środowiska w jakich
powstawały, a o odrębnościach decydował repertuar podejmowanych tematów, „barwa, kolory i lica” utworów.
Ukrainomanię krytykował Kraszewski, nazywając ją chorobą moralną XIX wieku: „Alboż poezja tylko na Ukrainie? [...] wszędzie znajdziecie podania, wszędzie jest
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poezja. Każdy je ma pod bokiem u siebie, w sobie, po
cóż ją z Ukrainy sprowadzać?” Przeciwko nadmiernemu
zainteresowaniu Ukrainą zaczęli protestować z biegiem
lat inni: bo zbyt często czerpiąc z poetyczności kozackich, dobrano się do „mętów”, odczuwano już monotonię
w ciągłym opiewaniu konika wronego, jarów i czaharów,
oczeretów, bodiaków i burzanów. A owego Kozakanieboraka na wylot znamy, więc „ilekroć nić gębę otworzy, wiemy z góry, co powie i co zaśpiewa”. Szkoła ukraińska nie miała zwartej poetyki sformułowanej i ram organizacyjnych, była wewnętrznie zróżnicowana. Goszczyński zarzucał Zaleskiemu grzech „przeciwko prawdzie", ponieważ jego Kozacy byli nazbyt salonowi i wymuskani, a Ukraina za bardzo upoetyzowana, śpiewna
i śliczna.
28. Gawęda
Kresoromantycznym rodowodem legitymuje się
wszędobylska gawęda strukturalizująca różnorodne
utwory, uprawiana przez wielu pisarzy. Gatunek związany zasadniczo ze środowiskiem szlacheckim („bo brat
szlachcic, jak podlał czuprynę i wenę wzbudził, sto wierszy wygadał naprędce z głowy”), stał się ekspresją kresowej kultury sarmackiej. Zbliżony do szkiców socjologicznych, bądź obrazków, połączonych osobą narratora,
który opowiadając o ludziach i wydarzeniach, wpisuje
w tę relację własny portret. Gawęda podobna do wypowiedzi ustnych, zapisywana w raptularzach i pamiętnikach, przedstawiała „czasy kontuszowe” (od połowy
XVII do początków XIX wieku), a jej tematami były „pijące gardła, wąsy, psy, kontusze”, konfederacja barska,
opisy sejmików i trybunałów, palestranckie intrygi, biesiady i myślistwo. Gawędzono o życiu w magnackich pałacach i dworkach kresowych, o starych, dobrych obyczajach, szlacheckich oryginałach (junakach, kwestarzach, palestrantach, famulusach, warchołach, pieniaczach, opojach), o ich przeżyciach w szkołach, na sejmach, sejmikach i w wojsku, o wszystkim „czym serce
uderzy, co myśl przyniesie, co oko nastręcza” (pomijano
wątki romansowe). Narratorem-bohaterem gawędy bywał zazwyczaj kresowy Sarmata, starzec kontuszowy,
konserwatysta, świadek lub uczestnik przedstawianych
zdarzeń i zajść.
29. Kozaczyzna
Krytycznie o kozaczyźnie rozprawiał H. Rzewuski,
o jej obcości wobec kultury polskiej, o żywiole niszczycielskim „niepiśmiennych prostaków, włóczęgów i łotrzyków”. W Zaporożcu obala romantyczny mit Kozaków rycerskich – to motłoch, choć mający czułe serca i czasami
na pańskie rozkazy „pójdą w piekło”. Podobnie M. Grabowski w Stanicy Hulajpolskiej nazwał Sicz Zaporoską
ostoją „rojów zbójeckich”. Na ich uzbrojenie składały się:
wierny koń (wrony, kary, sierdzisty, czupurny), łuk, szabla, jatagan lub kindżał, pałasz, rohatyna, spisa, czajka
albo bajdak. Heroizowano zwłaszcza atamana P. Konaszewicza-Sahajdacznego, rzecznika interesów polskich.
Hetman Kosiński na koniu w stepie, z sokołem i chartem,
umiał rąbać szablą, nieść ogień i mord. A obok niego
Mazepa w chwili buntu, kiedy już dłużej nie chciał być
paziem królewskim, tylko niezależnym asawułą na Zaporożu. Kozacy Padurry wspólnie z Lachami bronili Kresów
przed pohańcami, mieli jedną Rzeczpospolitą-Matkę, razem pili, w jednym garnku „przał krupnik”. A Kozacy
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Czajkowskiego na pierwsze zawołanie o niebezpieczeństwie wspólnej Ojczyzny „lecieli miażdżyć wrogów na łój,
na masło”.
30. Barszczanie
Konfederaci barscy jawili się kresoromantykom jako
ostatni obrońcy sarmatyzmu i pierwsi rycerze walki narodowowyzwoleńczej. Walczyli w obronie Ojczyzny i wiary
katolickiej, przeciwko imperialnej Rosji i polskim zdrajcom, włącznie z królem. Podziwiał ich Mochnacki: „Jakie
charaktery! Jakie figury! [...] Serca leśne, na wpół zdziczałe, ale otwarte, szczere, polskie. Oh, któż się nie zakocha w tych rycerzach, kto się ich doli nie ulituje! [...]
Postacie rześkie, żwawe, wspaniałe, zachwycające
w malarskiej, poetyckiej dali”. Apologeci nazywali konfederację „zorzą narodu polskiego”, dziełem patrio- tycznej
rozpaczy i zapowiedzią nowej Polski, a krytycy – niesforną ruchawką szlachecką, pełną samowoli i bałaganu,
„zawsze w kościele z kropidłem i kadzidłem”. Mickiewicz
barskich mścicieli utrapionej ojczyzny określił jako fanatycznie katolickich i żołnierskich protagonistów europejskich ruchów rewolucyjnych. Słowacki w barskich, świętych rycerzach narodowej wolności zauważył wewnętrzne pęknięcia i skazy – to ludzie „ruiny, gwałtu i mordu
rumianego”. Ale dzięki nim Rzeczpospolita powstanie jak
feniks z popiołów i „cnej Europy ozdobą się stanie”.
W Beniowskim ukazał zdobycie Baru przez Moskali,
przesłoniętego dymem z armat, w błyskach wystrzałów
i gwizdach kuł grających na ludziach jękiem, niczym harfy.
31. Koliszczyzna
Po temat koliszczyzny, jako pierwszy po sześćdziesięciu latach, sięgnął S. Goszczyński w Zamku kaniowskim w konwencji okropnej poetyckości, w scenach gwałtownych, pełnych nienawiści ludu za ojca rózgami zasieczonego, za córkę pogwałconą i za pańskie więzienia.
To teorban odgrzebany na Dnieprowych pobrzeżach koło Kaniowa, wśród zgliszcz i skostniałych czaszek, wyśpiewał mu dawne dzieje, pomagając rozwikłać tajemnicę zamkową. Poeta stworzył wizję rozszalałego tłumu,
istnego pandemonium, po którym pozostały ruiny, szubienice i mogiły zwycięzców i zwyciężonych. Koliszczyznę przedstawiał Słowacki w Śnie srebrnym Salomei jako splot konfliktów społecznych i narodowych, walki niepodległościowej i buntu ludowego, podbudowanych mistyczną ideą o duchach mogących tylko na drodze męki
zniszczyć starą formę i zrealizować doskonalszą. Takie
rewolucje jak barszczyzna i koliszczyzna leczą narody,
a Duch Wieczny Rewolucjonista zaprowadzi do „Jeruzalem słonecznej”. Oto w polsko-ukraińskich dworkach,
przy cerkwiach, w chatach i dębowych lasach, zapętlają
się przeklęte problemy Polski i Ukrainy: Semenki, Wernyhory i księdza Marka, regimentarza Stępkowskiego
i rodziny Gruszczyńskich, panów i chłopstwa wściekłego
i pijanego, karmionego w cerkwiach proskurą. Zerwały
się więzy wspólnoty, a o pojednaniu nie mogło być mowy. Poeta nie usprawiedliwia wprawdzie zbrodni hajdamaków, ale rozumie ich motywy działania, stawiając na
równi z racjami szlachty.
32. Powstanie listopadowe
Szereg utworów wierszem i prozą poświęcono powstaniu listopadowemu na Kresach. Miały one charakter
swoistej kroniki wydarzeń, powszechnej świadomości
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i emocji, zagrzewały do walki, uzasadniając jej sens.
M. Mochnacki upatrywał szansę zwycięstwa, jeśli ciężar
działań zbrojnych przeniesiemy z Królestwa Kongresowego za Bug na Ruś i Litwę, tam ludność może wesprzeć powstanie, zwłaszcza na Litwie. Upowszechniano
hasło: „Polszcza, Ruś i Łytwa to jedna mołytwa”.
E. Wrotnowski powstańców na Wołyniu, Podolu i Ukrainie nazywał „oddziałem ukraińskim”, przytaczając słowa
pieśni pułkowej: „Hej, kozacze, w imię Boha! Wże hołosyt w cerkwi dzwin!” W powstaniu wzięło udział wielu pisarzy kresowych, służąc ojczyźnie bronią i piórem, pieśniami bojowymi, marszami i pobudkami, hymnami, panegirykami i elegiami. Nawoływali: „Dalej, bracia Podolanie! Dalej, do pałasza!”, „Do broni, Litwini, do broni!”
Czajkowski opowiedział, jak to wyruszając na boje z grupą dworskich kozaków i chłopów- ochotników, otrzymał
błogosławieństwo od popa prawosławnego z rodzinnej
wsi. Ale bywało też inaczej, np. pod Daszowem miejscowi chłopi dobijali rannych i mordowali szla- checkich
powstańców jako przeciwników cara (tak zginął brat
matki Słowackiego). Do niepowodzeń ruchu niepodległościowego przyczyniły się egoizm szlachty, bałaganiarstwo i sarmacka fanfaronada.
33. Chłopi
W prezentystycznej panoramie Kresów wyodrębnia
się segment o życiu chłopów pańszczyźnianych. Kraszewski w cyklu powieści ludowych ukazał ciężką dolę
chłopów wołyńskich i poleskich, uczynił ich pełnoprawnymi bohaterami, zrównując w bogactwie przeżyć duchowych z mieszkańcami dworów i zaścianków. Dwoma
biegunami społecznego układu wiejskiego był dwór pański i chata chłopska, a pomiędzy nimi chciwi rządcy
i ekonomowie, karczmarz Żyd i carski czynownik, bez
patriarchalnego ziemianina, z wołającą o pomstę do nieba krzywdą. Pisarz z dokładnością dokumentalisty informował o różnych formach daremszczyzn, jak obowiązkowe dostawy do dworu lnu, konopi i chmielu, jagód,
grzybów i zboża, wysyłanie podwód, prace na dworskich
polach, ogrodach itp. Dla Kraszewskiego chłopi wołyńscy
to wymieszane plemię polsko-ruskie, na Białej Rusi
przeważały wpływy polskie, a na Rusi Czerwonej rusińskie (unikał słowa „ukraiński” akcentującego narodowość). W powieściach dominowała zobiektywizowana
narracja w trzeciej osobie, narrator utożsamiał się z autorem, był moralistą, ideologiem i komentatorem broniącym ustalonego porządku: „A Lachy i Rusini alboż nie
bracia? – spytał Ostap Bondarczuk chłopów. – Język
prawie jeden, wiara chrześcijańska i nie oni winni, że ich
Pan Bóg uczynił bogatszymi od was i w lepszym stanie
postawił”. Chociaż sam Ostap, sierota wiejski, pomimo
zdobycia zawodu lekarskiego, traktowany był przez panów za „coś niższego od człowieka, za krewnego Eskimosa i małpy”. Znosił w pokorze lekceważenie, by w krytycznych dniach buntu zapobiec krwawej zemście ludu
na panach-Lachach.
34. Bałaguły
W latach trzydziestych XIX wieku rozpowszechniła
się na Kresach Południowych bałagulszczyzna. Młodzież
szlachecka założyła związek mający na celu wyrabianie
cech rycerskich i przekonań demokratycznych, w praktyce wypaczony w różnych burdach. Bałaguła upijał się
w karczmach z chłopami, uprawiał nierząd i chadzał na-

ROK XXII, NR 6-8 (171-173) 2012.

go po ulicach, ubierał się w kozacką świtkę z chłopskiego samodziału i osmolony kożuch, w szerokie szarawary
podszyte skórą, a na głowę wkładał tatarską czapkę
(krymkę). Przed deszczem chroniła go burka z kapturem,
a stroju dopełniały nahajka i fajka. Zaprzęg bałagulski
składał się z czterech koni, każdy z trzema dzwonkami
(szeptunem, bałabonem i kałatałem) oraz bryki na drewnianych osiach, bez wygód dla podróżnego. Bałaguły
wybierali swego króla, wicekróla, kuchmistrza i podczaszego jeżdżących dwukołowymi biedkami, obwieszonymi
rondlami i konewkami. Wyżywali się zwłaszcza na kontraktach kijowskich i berdyczowskich w orgiach i skandalach obyczajowych.
35. Folkloryzm
Kresoromantycy czerpali inspiracje z folkloru wielu
narodów i ludów kresowych: z ich pieśni obyczajoworodzinnych, z wierzeń w duchy i czary, z obrzędów, podań i przypowieści. Utrzymywano, że kultura ludowa zachowała prastare pierwiastki słowiańskie i polskie, i że
na jej pniu wyrośnie praw- dziwa polska kultura narodowa. Formułowano program odrodzenia literatury przez
autentyczny folklor w opozycji do Iiteratury uczonej,
dworsko-pańskiej i kosmopolitycznej, przez zawartą
w folklorze mądrość naturalną, ponadczasową I uniwersalną oraz szczery artyzm. Nad folklorem polskim górował przez jakiś czas folklor ukraińsko-białoruski, śpiewy
lirników i gęślarzy znane pisarzom z rodzinnych stron.
Kiedy Mickiewiczowi po wielu latach na emigracji przyniesiono zbiory pieśni białoruskich, on je prawie wszystkie znał z rodzicielskiego domu od służącej Gąsiewskiej.
Nasłuchał się też różnych opowieści od starego sługi
Błażeja, przezwanego Ulissesem, który co wieczór bajał
w piekarni. B. Zaleski przejmował podania od wiejskiego
znachora Zuja ze wsi Czuczyńce i od białowłosych bandurzystów na majdanie, a smętne piosenki od dziewcząt
na wieczornicach przy kołowrotkach.
36. Zorian
Po Kresach zaczął peregrynować „apostoł Słowiańszczyzny” Zorian Dołęga-Chodakowski (rodem spod
Nieświeża), zapisując pieśni polskie, ukraińskie, białoruskie i rosyjskie. Przemierzał „z kijem w ręku, a tłumoczkiem na plecach” ogromne przestrzenie w poszukiwaniu
dowodów potwierdzających jego zmitologizowaną wizję
wyłożoną w rozprawie O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem (1818). Chodził po weselach chłopskich,
wieczorynkach dziewiczych i po domach książęcych,
rozkopywał ukraińskie kurhany i białoruskie mogiłyżalniki, badał kopce starych horodyszcz, cmentarzy i pobojowisk. W przedchrześcijańskiej (pogańskiej) kulturze
Słowian odnajdywał korzenie naszej narodowości,
w owoczesnych zwyczajach, czynach wojennych i pracach rolniczych, w pieśniach dawnych Bojanów. Na
„świętej Rusi w gnieździe ojców naszych” lokalizował początki polskiej historii, w pieśniach anonimowych tchnących miłą smętnością, w starych obrzędach i wierzeniach. Tę rdzenną narodowość zatarła kosmopolityczna
cywilizacja zachodnia i chrześcijaństwo łacińskie.
J. Śniadecki zarzucał Zorianowi dyletantyzm, nierozsądek i bezkrytycyzm, to „głowa bez prawideł” z urojeniami,
przesadnie interesująca się ruszczyzną i całą Słowiańszczyzną, kiedy naród polski „pokrojony”.
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37. „Skazki da prykazki'' Barszczewskiego
Na folklorze białoruskim rozwinęła się proza
J. Barszczewskiego, który w Szlachcicu Zawalni…
zgromadził podania, „skazki da prykazki” z okolic Witebska, Połocka i Mścisławia, niesamowite i fantasmagoryczne, opowiadane kolejno przez czternastu bajarzy: o
Koronie węża, Wilkołaku, Duchach ognistych, Włosach
krzyczących na głowie itp. Panuje w nich przeświadczenie o istnieniu wszędobylskich złych demonów pod różnymi postaciami. Po polach Białorusi błądziła płaczkalamentnica w białej sukni i czarnej chustce (symbol niedoli i cierpienia), załamująca ręce i zalewająca się łzami.
W niedzielę na cmentarzu wdowy i sieroty żaliły się przy
grobach, zazdroszcząc zmarłym, a potem w karczmie
odbywały się dzikie tańce. Narratorzy Pana Zawalni rekrutowali się przeważnie spośród gminu, ponieważ od
nich można usłyszeć słowa „prawdy, nauki i modlitwy całego narodu”, w przeciwieństwie do nudnych i bezbożnych konwersacji prowadzonych w złocistych salonach.

Barszczewski odtworzył mentalność ludu, któremu zawsze roiły się duchy w rozmaitych wcieleniach. Rybacy
wyciągali sieci pełne małych diabełków podobnych do
pająków, kotów i szczurów, jaszczurek, nietoperzy i kretów albo okropnych straszydeł z ogromnymi głowami
i ognistymi oczami; szatan przybierał postać okrutnego
starca z koszem pełnym królików-diabłów, potwornego
cienia na ścianie lub człowieka na cienkich nogach, który
kusi workami złota. Lud za grzechy był nękany przez złe
duchy, karany koszmarnymi snami, pozostając w szponach przebiegłych demonów, chorował na „wilcze szaleństwo”, męcząc się w wilczej skórze. A kiedy udało się
wilkołakom przeistoczyć w ludzi, chodzili samotni, „umarli
dla świata” (jak Mickiewiczowski Upiór), egzystując na
granicy życia i śmierci.
B. Hadaczek, Kresówki (Kresy w literaturze polskiej),
Szczecin 2011, s. 32-43.



 Władysław Korcz

ODRA W DZIEJACH POLSKI
I. PIERWSI PIASTOWIE NAD ODRĄ
Dzieje Polski od momentu wstąpienia jej na widownię polityczną Europy związały się w sposób wyjątkowo
ścisły z dorzeczami dwóch rzek: Wisły i Odry. Tej podstawowej prawdy nie da się podważyć, mimo iż w historii
nie brakowało prób zepchnięcia nas znad Odry i ograniczenia naszej egzystencji narodowej wyłącznie do terytorium najbliższego Wiśle.
Już za pierwszych Piastów do Bolesława Krzywoustego włącznie kształtowanie się państwa polskiego i najważniejsze wydarzenia polityczne rozgrywały się nie nad
Wisłą, lecz nad Odrą. Swoim znaczeniem politycznym
Odra wyraźnie górowała nad Wisłą; była naszą najstarszą granicą zachodnią, o której utrzymanie stoczono
wiele walk z naporem cesarstwa niemieckiego.
Badania wielu wybitnych historyków mediewistów
pasjonujących się problemami początków polskiej państwowości, wciąż pełnych niejasności i wielu hipotez,
świadczą o tym, że owe zagadnienia nie zostały wyjaśnione do końca, budzą wciąż wątpliwości i są przedmiotem ożywionych dyskusji i polemik. Z najwybitniejszych
badaczy tej zawiłej i niejasnej problematyki, którzy próbowali rozwikłać sporne zagadnienia, należałoby wymienić przynajmniej kilka nazwisk. Byli nimi: Wojciech Kętrzyński, Stanisław Kętrzyński, Henryk Łowmiański,
Zygmunt Wojciechowski, Kazimierz Tymieniecki, Karol
Maleczyński, Leon Koczy, Stanisław Zakrzewski, Józef
Widajewicz, Roman Gródecki, z żyjących – Gerard Labuda i Aleksander Gieysztor. Spośród językoznawców,
którzy dotrzymywali kroku swoim kolegom historykom,
należy wciąż pamiętać Mikołaja Rudnickiego i Tadeusza
Lehra-Spławińskiego.
Wysiłki tych znakomitych badaczy zmierzały do wyjaśnienia genezy państwa polskiego i jego najwcześniejszych etapów rozwojowych, w miarę możliwości oddzielenia prawdy od bajecznych opowieści i uściślenia, ile
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w tych opowieściach jest ziaren prawdy, a ile fantazji,
powstałych niekiedy znacznie później.
Do niewątpliwych prawd, dawno już ustalonych i niekwestionowanych, należą stwierdzenia, że początki Polski związały się ściśle z imionami Mieszka I i jego syna
Bolesława Chrobrego, pierwszych historycznych, źródłowo potwierdzonych przedstawicieli dynastii Piastów
w dziejach Polski. Już jednak w przebiegu panowania
obu wymienionych książąt nie wszystko zostało ściśle
ustalone.
Przyjrzyjmy się przynajmniej wybranym sprawom,
które wywołują do dziś trwającą dyskusję i nie są jednoznacznie zaakceptowane przez naukę.
W momencie, gdy na czele niewielkiego państwa
plemiennego Polan stanął książę Mieszko, państwo to
rozpoczęło okres poważnego rozrostu terytorialnego.
Sąsiadujące z Polanami plemiona po kolei przechodziły
pod władzę Mieszka. Około roku 960 – tak się dziś
przyjmuje, a wcale nie jest wykluczone, że mogło to nastąpić jeszcze przed rokiem 960 – władza księcia polańskiego dosięgła ziem nadodrzańskich. Pierwszą, która
znalazła się w granicach państwa polańskiego, była
Ziemia Lubuska.
Co to była za ziemia i kto ją zamieszkiwał? Z punktu
widzenia geograficznego jest to teren przejściowy między Śląskiem a Pomorzem, Wielkopolską od wschodu
a plemionami słowiańskimi mieszkającymi na zachód od
Odry (w czasach Mieszka I), które pod koniec XII wieku
padły ofiarą agresji brandenburskiej. Granice tej ziemi ze
względu na częste zmiany zachodzące w tym rejonie
nadodrzańskim trudne są do ścisłego określenia. Przyjmuje się, że na zachodzie (ale to stwierdzenie odnosi się
prawdopodobnie do XIII w.) sięgały do rzeki Sprewy. Na
wschodzie od strony Wielkopolski granica przebiegała
kiedyś (czy w czasie, gdy zajmował ją Mieszko – nie da
się na pewno powiedzieć!) prawdopodobnie działem
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wodnym Obry. Z czasem dokonane zostało przesunięcie
na zachód do jezior łagowskich (też nic pewnego powiedzieć się nie da, kiedy to przesunięcie nastąpiło!). Południowa granica opierała się na rzece Pliszce, północna
przebiegała rzeką Wartą, z tym że w XIII w. w jej obręb
włączona została ziemia kostrzyńska z Kostrzynem.
Czy całą nawet tak niezbyt ściśle określoną Ziemię
Lubuską zajął Mieszko około roku 960? Do niedawna
dość beztrosko historycy zakładali, że całe to terytorium
wraz z centralnym jego grodem Lubuszem, leżącym na
lewym brzegu Odry, Mieszko faktycznie zajął. W świetle
jednak badań prof. J. Widajewicza, znakomitego znawcy
początkowych dziejów Polski, pogląd powyższy należy
zrewidować. Okazuje się bowiem, że w najstarszych
źródłach nigdzie nie ma wzmianki o tym, aby Mieszko
wyszedł na lewy brzeg Odry. Twierdzenie więc o zajęciu
Lubusza i lewobrzeżnej Ziemi Lubuskiej nie da się utrzymać. Przyjęło się, że ziemię tę (czy tylko zajętą przez
Mieszka część prawobrzeżną, czy całą, nie można tego
stwierdzić) zamieszkiwało plemię Lubuszan. Podstawę
poglądu o rzeczywistym jego istnieniu stanowi wzmianka
kronikarza Adama Bremeńskiego o Leubuzzi żyjących
gdzieś między Odrą a Łabą.
W tej kwestii historycy podzielili się na dwa obozy.
Jedni przyjmują istnienie Lubuszan, drudzy odrzucają tę
– jak twierdzą – hipotezę. Z pierwszej grupy wymienić
należy – z nieżyjących – S. Zakrzewskiego, Z. Wojciechowskiego i J. Widajewicza; wśród współczesnych historyków reprezentuje tę grupę G. Labuda. Do ich grona
dochodzi wybitny slawista i historyk literatury Aleksander
Brückner. O ile pierwsi z wymienionych uczonych,
przyjmując za podstawę wzmiankę Adama Bremeńskiego, szukali siedzib Lubuszan po lewej stronie Odry lub
po obu jej brzegach, o tyle A. Brückner utożsamia zagadkowych Lecikowiców albo Licikawików, o których pisał Widukind, z Lubuszanami, a ich siedziby proponuje
umiejscowić w południowo-zachodnim skrawku Pomorza
lub na lewym brzegu Odry, bliżej ziem Związku Wieleckiego. Jeżeli chodzi o przynależność plemienną Lubuszan, panowała raczej zgoda, że jest to lud z pogranicza
plemion polskich i połabskich.
Pogląd o istnieniu Lubuszan poddano w pewnym
okresie ostrej krytyce. Najostrzej zaatakował teorię o ich
istnieniu J. Natanson-Leski w swej pracy Zarys granic i
podziałów Polski najstarszej (Wrocław 1953), wręcz
określając Lubuszan jako twór fantazji. Znacznie łagodniej pisał w pracy Najstarsza granica zachodnia Polski
(Poznań 1952) Z. Sułowski, który po początkowych wahaniach skłaniał się do uznania plemienia Leubuzzi, których nazywa Lubuszanami, żyjących po obu brzegach
średniej Odry. Wreszcie w nowszej pracy Początki państwa polskiego (Poznań 1962) S. Zajączkowski, omawiając podziały plemienne Polski w okresie powstawania
państwa, stwierdza, że sprawa plemienia Lubuszan jest
bardzo skomplikowana i że ich istnienie jako jednego
z plemion polskich należałoby rozstrzygnąć raczej w
sensie negatywnym. Mimo to można przyjąć „istnienie
drobnego plemienia Lubuszan należącego do grupy
plemiennej połabskiej, które w pewnych okresach czasu
było objęte granicami państwa polskiego”. S. Zajączkowski zastrzega się wprawdzie, że pogląd ten należy uważać za nie w pełni udowodniony na obecnym etapie naszej znajomości badanego problemu. Dopiero ewentualne badania archeologiczne przez dostarczenie nowych
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materiałów o najstarszym osadnictwie na Ziemi Lubuskiej
umożliwią definitywne rozwiązanie tego zagadnienia.
W obecnej więc chwili odrzucenie poglądu o istnieniu
Lubuszan jest co najmniej przesadne. Raczej na podstawie dotychczasowych opracowań, np. bardzo przekonywającego rozumowania G. Labudy w Studiach nad
początkami państwa polskiego (Poznań 1946; patrz również wznowienie Studiów wraz z kilkoma nowymi opracowaniami odnoszącymi się do problematyki początków
państwa polskiego – Poznań 1987/1988), uwzględniając
nawet daleko idący krytycyzm w stosunku do przekazu
Adama Bremeńskiego, można przyjąć za bardziej odpowiadający prawdzie pogląd o faktycznym istnieniu plemienia Lubuszan.
Objęcie Ziemi Lubuskiej przez Mieszka – przyjmijmy,
że tylko prawobrzeżnej jej części – miało nader doniosłe
znaczenie dla dalszych losów naszej państwowości.
Można sądzić, idąc po śladach badań prof. J. Widajewicza, że Mieszko bezpośrednio po zajęciu Ziemi Lubuskiej wyruszył na północ w kierunku ujścia Odry, zagarniając znaczne przestrzenie nad dolnym biegiem tej rzeki. Oznaczałoby to, że Pomorze Zachodnie zajął Mieszko
tuż po Ziemi lubuskiej.
Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że problem
podboju Pomorza Zachodniego należy nadal do najbardziej spornych w historiografii. Niektórzy z historyków
twierdzą, że stało się dopiero po roku 967, inni – że po
nieudanej wyprawie cesarza Ottona II (979) przeciwko
Mieszkowi; pozostali przesuwają datę zajęcia ujść Odry
na lata osiemdziesiąte. Rozumowanie J. Widajewicza
wiążące zajęcie Pomorza z okresem bezpośrednio po
wcieleniu w granice państwa polańskiego Ziemi Lubuskiej opiera się na następujących po sobie wydarzeniach. Przede wszystkim wydarzenia roku 963 zapisane
przez saskiego kronikarza Widukinda, który wspomina
o starciu orężnym Mieszka z ówczesnym sąsiadem z
północy – Związkiem Wieleckim, pozwalają przypuszczać, że przyczyną tego pierwszego znanego w naszej
historii konfliktu stało się nie tyle może zajęcie Ziemi Lubuskiej, jak dotąd przypuszczano, ile raczej dojście
Mieszka do granic państwa Wieleckiego leżącego na zachód od ujść Odry. Zjawienie się Mieszka w pobliżu granic tego państwa mogło być słusznie poczytane jako
zjawienie się niebezpiecznego rywala politycznego.
I w tym trzeba widzieć przyczynę konfliktu z Wieletami,
niezmiernie komplikującego położenie ówczesnej Polski,
tym bardziej że Mieszko w dwóch spotkaniach doznał
porażki. Uwzględnić trzeba fakt, że równolegle z wystąpieniem Wieletów, którym pomagał niemiecki graf Wichman, w kierunku nowych granic państwa Mieszkowego,
przez Łużyce, ruszyła wyprawa margrabiego Gerona.
Nie jest przy tym wykluczone, iż obie wyprawy były rezultatem uprzednich porozumień.
Historycy przyjmują, że:
[...] margrabia Geron, sposobiąc się do wyprawy na Łużyczan, wyprawił komesa Wichmana [który zjawił się na jego
dworze - W. K.] do Wieletów (Redarów) z zadaniem nakłonienia ich do wyprawy na Mieszka w tym samym czasie, gdy on
sam uderzy na Łużyczan, aby zaatakowany przez Wichmana
książę polski nie mógł pospieszyć Łużyczanom z pomocą.
W wyniku tego manewru oba cele zostały jakoby osiągnięte,
a ponadto Mieszko [...] doznawszy porażki w wojnie z Wieletami, musiał zwrócić się za pośrednictwem Gerona o pomoc do
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Cesarza Ottona i zgodzić się na uznanie jego zwierzchnictwa
(G. Labuda, Pierwsze państwo polskie, Kraków 1989, s. 12).

Dla pełniejszego zobrazowania położenia, w którym
znalazł się Mieszko, należy uwzględnić sojusz Wieletów
z Czechami. Niebezpieczeństwo uderzenia Czechów było zupełnie realne, głównym więc zadaniem Mieszka stało się rozbicie sojuszu czesko-wieleckiego. By móc tego
dokonać, trzeba było zawrzeć układ z cesarzem (za pośrednictwem Gerona) i zgodzić się na płacenie trybutu
z ziem po rzekę Wartę. Z jakich więc ziem? Na ten temat
powstała poważna literatura naukowa, której autorzy
jednak nie doszli do jednoznacznego ustalenia trybutarnego terytorium. Dyskusja na ten temat przebiegała niezwykle ciekawie. Do najdalej idącego jej zaognienia doszło między G. Labudą i J. Widajewiczem. G. Labuda w
swych Studiach nad początkami państwa polskiego
podważył argumentację Widajewicza w jego najważniejszych pracach odnoszących się do początkowych dziejów Polski. Autor Studiów poddał krytyce koncepcję Widajewicza o istnieniu Licikawików i ich lokalizacji na terytorium na północ od ujścia Warty do Odry i odrzucił tę
koncepcję jako niedostatecznie udowodnioną. Odrzucając ustalenia Widajewicza, Labuda wysunął własną hipotezę, której celem jest wytłumaczenie zagadki Licikawików. Zgodnie z sugestią w tej materii wysuniętą przez
A. Brücknera, Labuda widzi w Licikawikach – Lubuszan.
Powtarza to w swej najnowszej pracy Pierwsze państwo
polskie (Kraków 1989):
Prawdopodobnie poznalibyśmy zarodek tej wojny [roku
963 - W. K.], gdyby udało się nam odkryć, co mieści się w zagadkowej nazwie ludu Licicaviki, o których Widukind aluzyjnie
powiedział, że znajdowali się pod władzą księcia Mieszka. Są
tylko dwie możliwości rozumienia tej nazwy: albo oznacza ona
wszystkich poddanych Mieszka albo odnosi się do jakiegoś ludu, który Widukindowi kojarzy się bezpośrednio z opisywaną
przez niego wojną polsko-wielecką. Ta druga możliwość wydaje się bardziej prawdopodobna. Zniekształcony napis Licicaviki
należy, być może, czytać jako: Liubusiki, to jest Lubuszanie,
których siedziby mieściły się po obu brzegach Odry, z ich grodem naczelnym w Lubuszu (s. 13).

Podstawą tej hipotezy nie są argumenty filologiczne,
według Labudy niewystarczające, ale raczej dane prehistoryczne (wykopaliska Ziemi Lubuskiej świadczą, że
trzy tamtejsze grody uległy gwałtownemu zniszczeniu
w połowie X w. w wskutek ataku idącego prawdopodobnie ze wschodu) oraz analiza ówczesnej sytuacji politycznej na tym odcinku. W konsekwencji Labuda odrzuca
koncepcję Widajewicza o terytorium trybutarnym obejmującym ziemię Licikawików, o czym wyczerpująco pisał
Widajewicz w swej rozprawie Polski obszar trybutarny
w X wieku, na rzecz Ziemi Lubuskiej, która wraz z innymi
ziemiami słowiańskimi po Odrę była obciążona finansowo na rzecz skarbu cesarskiego. Ów trybut płacony
przez Mieszka od 966 r. (nie – jak Widajewicz twierdził –
po klęsce roku 963!) byłby więc odszkodowaniem za
utracone przez Niemców dochody z ziemi, którą Mieszko
opanował niedawno przed rokiem 965. W najnowszej
swej pracy Labuda odstępuje nieco od dotychczasowych
swych twierdzeń i przyjmuje, że trybut Mieszko opłacał
od wojny 963/964 trwającej aż do roku 967 (Pierwsze
państwo polskie, s. 13). Jakie zaś stanowisko w tych
sprawach ujawnił w swych pracach Widajewicz? Należy
tu wziąć pod uwagę kilka jego publikacji. Są to: Licicaviki
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Widukinda.
Studium
onomastyczno-geograficzne
(„SlaviaOccidentalis”, t. 6, Poznań 1927), Najdawniejszy
piastowski podbój Pomorza (Poznań 1934), Wichman
(Poznań 1933), Położenie Jomsborga (Poznań 1934),
Przy ujściu Odry w drugiej połowie X wieku (Poznań
1935) i Polski obszar trybutarny w X wieku („Sobótka”,
R. II, 1947).
W swej pierwszej rozprawie Licicaviki Widukinda Widajewicz w nader wyczerpującym wywodzie udowodnił,
że nazwa podana przez saskiego kronikarza nie jest
zniekształconą nazwą słowiańską, jak sądziło wielu badaczy, ale „jako typ onomastyczny podpada nomenklatura Licicaviki pod kategorię nazw patronimicznych”, a dowieść, że nazwa ta jest nazwą patronimiczną, nie można
inaczej, jak przez wskazanie imienia, od którego nazwa
ta wzięła początek. Widajewicz znalazł takie imię, a jest
nim miano Licik pojawiające się w pewnym promieniu
wzdłuż Odry. Długi i wyczerpujący wywód językoznawczy pozwolił Widąjewiczowi na konstatację, że „w nazwie
przekazanej przez Widukinda nie dostrzegamy ani jednej
usterki”.
Pozostała kwestia, gdzie Licikawiki mieszkali. Widajewicz ustala, że to drobne plemię pomorskie zajmowało
ziemię na północ od ujścia Warty do granicy plemienia
Pyrzyczan. Od wschodu sąsiadem Licikawików była
kasztelania pyrzycka, od południa kasztelania santocka,
od zachodu granicę stanowiła Odra.
Już w tej pierwszej swej rozprawie Widajewicz zawarł pewne sugestie o najstarszym podboju Pomorza
Zachodniego, które rozwinął w odrębnym studium Najdawniejszy piastowski podbój Pomorza. Opierając się na
podstawowych źródłach (kronika Widukinda, Dagome
iudex,opis krajów słowiańskich Ibrahima ibn Jakuba),
Widajewicz ustalił:
[...] już w roku 963 podlegało południowo-zachodnie Pomorze (Licikawiki) władzy Mieszka, a tak samo północnozachodnie szczepy, w ich rzędzie przede wszystkim Wolinianie
(IbrahimowiAwbabe), liczyły się naonczas do polskiego państwa; wniosek stąd oczywisty, iż strony te zawojowane zostały
jeszcze przed rokiem 963 (Najdawniejszy piastowski podbój
Pomorza, Poznań 1931, s. 14).

To podstawowe twierdzenie łącznie z innymi poruszanymi problemami nadodrzańskimi kilkakrotnie jeszcze Widajewicz powtórzył, nie znajdując podstawy do zasadniczej rewizji swych wywodów, po czym konkludował:
Tak zatem pierwsze lata panowania Mieszka wypełnia zacięta walka jego o ujście Odry, o dostęp do Bałtyku. Walka ta
w nader krótkim, gdyż może niecałe dziesięciolecie wynoszącym okresie, wykazuje aż trzy fazy: 1. przed rokiem 963 opanowane zostało całe Pomorze z Wolinem, 2. w roku 963 odpadła północno-zachodnia część jego wraz z Wolinem, a pozostała przy Polsce część południowa (kraina Licikawików) weszła w
stosunek lenny wobec Niemiec, wreszcie 3. w roku 967 [po
rozbiciu Wichmana - W. K.] odzyskany został Wolin waz z przyległym terytorium, czyli przywrócony został stan rzeczy sprzed
klęski 963 roku, z jednym wyjątkiem utrzymania się w dalszym
ciągu niemieckiego lenna (Najdawniejszy piastowski podbój
Pomorza, s. 32).

Odpowiadając na krytykę Labudy, Widajewicz z całą
powagą i godnością przeciwstawił swój punkt widzenia,
wykazując niedoskonałość konstrukcji Labudy i w wielu
miejscach fikcyjność (np. zdobycze Mieszka na zachodnim brzegu Odry nigdzie przez źródła nie potwierdzone
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lub rzekomy zjazd Mieszka z Ottonem w Ingelheimie).
Ostatecznie po wyczerpującej i niezwykle logicznej
obronie swojego stanowiska Widajewicz ogłosił, że to
wszystko, co w swoich dawnych pracach twierdził,
utrzymuje nadal, tym bardziej że argumentacja przeciwstawiająca się jego tezom nie podważyła ich logiczności
i trafności.
Podobną polemikę wywołała teza Labudy zmierzająca do obalenia prawdziwości daty 963 roku. Oprócz wypowiedzi na ten temat w wielu swoich pracach raz jeszcze zabrał w tej sprawie głos Widajewicz w artykule Data
963 („Przegląd Zachodni” 1951, nr 9-10, s. 267-272). Na
propozycję Labudy przesunięcia wydarzeń z roku 963 na
lata 964-966, a więc okres „wrzącej w całej pełni wojny”
– jak twierdził Labuda – Widajewicz przypomina, że walka z Wieletami stoczona została w 963 r. i w tymże roku
zakończona, po czym Mieszko miał kilka lat spokoju.
O Wichmanie w tych właśnie latach wiadomo, że:
[…] zajęty był walką z dala od Polski – na terenie obodrzyckim, a boje na dwóch frontach przekraczały jego siły,
względnie siły jego sprzymierzeńców. Nie sposób też mówić
o wojnie w roku 965, stanowiącym datę ślubu Mieszka z Dobrawą. Pomijając nawet okoliczność, iż czas wojenny nie jest dla
zwierzchnika państwa chwilą odpowiednią do wstępowania w
związek małżeński, ważniejsza rzecz inna: ojciec panny młodej
[Labuda twierdzi, że brat – W. K.] Bolesław czeski udzieliłby
zięciowi [wzgl. szwagrowi] pomocy wojskowej (jak udzielił
w dwa lata później), gdyby ten uwikłany był w niekończące się
walki z Wichmanem, skoro zaś nie udzielił, widocznie nie była
potrzebna, tzn. panował spokój (Data 963, „Przegląd Zachodni”
1591, nr 9-10,s. 271-272).

Trzeba jednak przyznać, że Labuda w wielokrotnie
już wspomnianej najnowszej swej pracy (Pierwsze państwo polskie) nie odrzuca roku 963, pisząc o walkach
polsko-wieleckich: „rozpoczęty się one w roku 963/964
i trwały aż do r oku 967”, ale utrzymuje swój pogląd, że
walki trwały do roku 967, co oczywiście nie da się
uwzględnić, jeśli weźmie się pod uwagę argumentację
Widajewicza. Na zakończenie swych polemicznych uwag
Widajewicz pisał w odniesieniu do roku 963: „Rok 963
uważa się za początek Polski od dawien dawna i przy
tym poglądzie należy pozostać”, tym bardziej że za tą
datą zdecydowanie opowiedział się się jeden z najwybitniejszych znawców historii ustroju Polski, Oswald Balzer
(co przypomina Widajewicz): „Jest to data ściśle historyczna, jaką w ogóle w dziejach Polski wykazać można”.
Istotny dla dziejów ówczesnej Polski problem rozbicia sojuszu czesko-wieleckiego udało się Mieszkowi
szczęśliwie rozwiązać po przyjęciu przez Pragę jego
propozycji sojuszu, który przypieczętowany został małżeństwem siostry księcia czeskiego Bolesława – Dobrawy – w roku 965. Dalszą konsekwencją nowo zawartego
sojuszu stało się przyjęcie chrześcijaństwa, a w ślad za
tym wzmocnienie pozycji młodego państwa polskiego.
Wśród wielu wydarzeń tego niezwykle ważnego
okresu naszych dziejów, niewątpliwie wojny miały
znaczny wpływ na kształtowanie się losów państwa. Od
wojny roku 963 rozpoczynają się dzieje Polski. Z następnych lat na uwagę zasługuje wojna w 967 r. i pokonanie
Wichmana, a przede wszystkim najazd margrabiego Hodona w 972 r. Mimo iż Mieszko, jak stwierdzał to współczesny mu kronikarz niemiecki Thietmar, był lojalnym
płatnikiem trybutu i nie objawiał na razie żadnych prób
wyemancypowania się spod wpływów cesarskich, stał
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się jednak obiektem napaści margrabiego Hodona.
Głównym powodem tej napaści była niewątpliwie próba
zahamowania marszu Mieszka w kierunku ujścia Odry.
Próba ta skończyła się dla Mieszka szczęśliwie dzięki
znakomitemu zwycięstwu pod Cedynią (972 r.). Nie
przeszkodziła również Mieszkowi następna wyprawa
(tym razem samego cesarza Ottona II) w r. 979, zakończona niepowodzeniem Niemców. I choć szczegółów tej
wyprawy nie znamy, mamy prawo sądzić, że była nieudana, co w pełni potwierdziły dalsze kroki Mieszka
w stosunku do wcielonego w granice Polski Pomorza
Zachodniego.
Te bezsporne sukcesy polityczne były możliwe dzięki
między innymi utrzymaniu przez Mieszka Ziemi Lubuskiej, która we wszystkich tych wydarzeniach odegrała
rolę podstawowej bazy polityczno-militarnej.
Pod koniec panowania Mieszka, gdy plemiona śląskie w rezultacie przeprowadzonej akcji przeciwko Czechom (990 r.) zajmującym Śląsk i ziemię krakowską
łącznie z ziemiami Lędzian (południowo-wschodnie terytorium państwa) zostały objęte władzą księcia polańskiego i gdy tym samym zakończona została budowa naszej
zachodniej granicy, rola Odry i jej znaczenie w procesie
organizowania najstarszego państwa polskiego uzyskała
pełne potwierdzenie.
Kluczowe znaczenie ziem nadodrzańskich (w szczególności Ziemi Lubuskiej) wystąpiło jeszcze wyraźniej
w okresie rządów następcy Mieszka I, jego syna Bolesława Chrobrego, szczególnie w okresie kilkunastoletnich walk z cesarstwem niemieckim. Gdy po krótkotrwałych stosunkach dobrosąsiedzkich pomiędzy Polską
a Niemcami za Ottona III następca tego cesarza Henryk
II ruszył przeciwko Polsce, by państwo Chrobrego podporządkować woli cesarskiej, napotkał na głównym kierunku swego pochodu, który przebiegał przez Ziemię
Lubuską, zdecydowany opór. Umocnienia zbudowane
przez Mieszka I i Bolesława nad zachodnią granicą Polski z ich centralnym punktem, jakim było Krosno Odrzańskie, utrudniały poruszanie się wojsk cesarskich.
Nawet lokalne sukcesy Henryka II – wobec niemożliwości rozbicia sił polskich umiejętnie dowodzonych przez
Chrobrego – nie mogły Niemcom zapewnić ostatecznego
zwycięstwa.
Choć przewaga wojsk cesarskich była znaczna,
dzięki umiejętnościom dowódczym Bolesława nie spowodowała ona niekorzystnego dla księcia polskiego
przebiegu wojny. Uprzedzając atak Henryka II Bolesław
wykazał znaczną inicjatywę, zdobywając marchię
wschodnią, następnie Milsko z Budzi- szynem, a nawet
przejściowo Czechy, co dało mu w ręce ważne pozycje,
znacznie oddalone od granic jego państwa. Nawet po
wyparciu Bolesława z Pragi, gdy wojna zbliżyła się bezpośrednio do ziem polskich, gdy wojska cesarskie posiłkowane przez Lutyków i Czechów doszły do Odry i sforsowały rzekę, nie mogły zmusić Bolesława do przyjęcia
generalnej bitwy. Bolesław zręcznie unikał walnej rozprawy wciągając w głąb kraju wojska niemieckie. W niemałym trudzie Niemcy doszli aż pod Poznań i tutaj cesarz zdecydował się na wysłanie posłów do Bolesława
w celu zawarcia pokoju.
Został zawarty „niedobry pokój”, jak określił go kronikarz niemiecki, i cesarz zabrawszy ciała zabitych wrócił
w granice cesarstwa. Był rok 1005. Nie wolno zapominać, że w tym okresie wojny Polska straciła Pomorze
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Zachodnie, upadło biskupstwo kołobrzeskie, a biskup
Reibern szukał schronienia na dworze książęcym.
Pokój okazał się chwilowym rozejmem. Cesarz za
wszelką cenę pragnął przywrócić znaczenie swojego
nadszarpniętego autorytetu. W dwa lata później wznowił
działania wojenne, które przyniosły sporo sukcesów Bolesławowi, m.in. odzyskanie Łużyc i Milska oraz zdobycie
Lubusza. Niemcom natomiast nie udało się zdobyć Głogowa i po spustoszeniu pobliskich terenów wycofali się
z ziem nadodrzańskich. Zawarty w Merseburgu rozejm
w 1013 r. też nie zakończył wojny, bo już w 1015 r. ruszyła na Polskę ponowna wyprawa cesarza. Doszło do
ciężkich zmagań pod Krosnem Odrzańskim, a próba
sforsowania Odry w pobliżu Lubusza przez wojska cesarskie zakończyła się ich klęską, co zmusiło armię pozostającą pod wodzą Henryka II do odwrotu.
Rok 1017 przyniósł ponowną wyprawę. Z tego okresu zasłynęła bohaterską obroną Niemcza na Śląsku, której Niemcy nie potrafili zdobyć. Armia niemiecka, szarpana przez oddziały polskie, odstępując od oblężenia
grodu, wycofała się na Czechy.
Rok 1018 i pokój zawarty w Budziszynie kończy kilkunastoletnie zmaganiu polsko-niemieckie. Należy tu
podkreślić, że polski stan posiadania na ziemiach nadodrzańskich, włącznie z Łużycami, nie uległ uszczupleniu.
Ciężka niewątpliwie wojna przyniosła Polsce wiele sukcesów wojskowych, a siła młodego państwa piastowskiego ujawniła swoją skuteczność w obronie zaatakowanego kraju. Lata wojny przyczyniły się bezsprzecznie do wzrostu świadomości narodowej i trwałego przekonania, że wojny z cesarstwem to m.in. obrona
politycznej niepodległości Polski.
Stanu posiadania na ziemiach nadodrzańskich nie
zmieniły nawet burzliwe lata kryzysu wczesnofeudalnego
państwa polskiego po śmierci Chrobrego, za panowania
jego syna Mieszka II i po przedwczesnej tegoż śmierci.
Odrodzenie państwa polskiego dokonane przez Kazimierza Odnowiciela nie pozostało bez wpływu na losy ziem
nadodrzańskich.
Poza Śląskiem, który Kazimierz ponownie wcielił
w granice Polski po jego zajęciu przez Czechów, ani
Ziemia Lubuska, ani Pomorze Zachodnie nie wzbudziły
u ówczesnych polityków należytego zainteresowania.
Odnosi się to w szczególności do Pomorza Zachodniego, które w latach wewnętrznych niepokojów zerwało
łączność polityczną z Polską. Fakt przeniesienia stolicy
z dawnego Gniezna do Krakowa przesunął w znacznym
stopniu punkt zainteresowania państwa z problemów
nadodrzańskich na stosunki polsko-węgierskie, a nawet
stopniowo rozszerzające się zainteresowanie sprawami
wschodnimi.
Pełne odrodzenie polityki zachodniej w dziejach Polski wiąże się ściśle dopiero z panowaniem Bolesława
Krzywoustego. Ten ostatni z naszych wybitnych Bolesławów po usunięciu swego starszego brata Zbigniewa
i przejęciu pełnej władzy nad krajem w pierwszej kolejności zmuszony został do stawienia czoła wyprawie cesarza Henryka V, który korzystając z okazji pragnął dokonać podziału władzy pomiędzy Zbigniewa i Bolesława,
by tym samym osłabiwszy Polskę podporządkować ją
cesarskiej woli. Bolesław, odrzucając żądania cesarskie,
doprowadził do wybuchu wojny w roku 1109. Wobec zagrożenia od zachodu Bolesław III musiał zwrócić całą
swoją siłę przeciwko najeźdźcy niemieckiemu, odkłada-
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jąc do korzystniejszej pory rozstrzygnięcie będącej w toku sprawy Pomorza. Znanym w historii forsownym marszem przerzucił swe siły na nadodrzański front wojenny.
Przebieg kampanii znamy dzięki opisom Galla Anonima,
nadwornego kronikarza polskiego księcia. Z kart tej najstarszej naszej kroniki wiemy, że armia cesarska nie
przekroczyła Odry poza jednym wypadkiem pod samym
Głogowem, a całość operacji wojskowych koncentrowała
się nad odrzańskimi brzegami.
Początkowy plan Henryka V uderzenia na Polskę
przez bramę lubuską w kierunku Poznania uległ w Krośnie Odrzańskim poważnej modyfikacji. Nie zastawszy
obiecanych posiłków czeskich cesarz po dość długim
oczekiwaniu ruszył w górę Odry. Pierwszym grodem,
przed którym zatrzymały się wojska cesarskie, był Bytom
Odrzański. I tutaj, mówiąc słowami Galla Anonima, „doznał cesarz zawodu pod każdym względem”. Ujrzał bowiem potężnie umocniony gród, z którego zdobycia
szybko zrezygnował. Oto co pisał Gall Anonim (Kronika
polska, przekł. R. Gródecki, Wrocław 1965, s. 139-140):
Gdy cesarz chciał ze sprawionymi szykami wyminąć gród
Bytom jako niemożliwy do zdobycia ze względu na obwarowania i naturalne położenie wśród opływających go wód, niektórzy
słynniejsi z jego rycerzy zboczyli pod gród, pragnąc okazać w
Polsce swą cnotę rycerską a wypróbować siły i odwagę Polaków. A grodzianie otwarłszy bramy, wyszli naprzeciw z dobytymi mieczami, nie obawiając się ani mnogości różnorodnych
wojsk, ani napastliwości Niemców, ani obecności samego cesarza, lecz czołowo stawiając im odważny i mężny opór. Widząc to cesarz niesłychanie się zdumiał, że tak ludzie bez zbroi
ochronnej walczyli gołymi mieczami przeciw tarczownikom,
a tarczownicy przeciw pancernym, spiesząc tak ochoczo do
walki, jakby na biesiadę. Wtedy jakoby rozgniewany na zakusy
swoich rycerzy cesarz posłał tam kuszników i łuczników, aby
przynajmniej przed ich groźbą grodzianie ustąpili i cofnęli się
do grodu. Ale Polacy na pociski i strzały zewsząd lecące tyle
zwracali uwagi, co na śnieg lub krople deszczu. Tam też cesarz
po raz pierwszy przekonał się o odwadze Polaków, bo nie
wszyscy jego rycerze wyszli cało z tej walki.

Tyle kronika. Warto podkreślić, że świadectwo Galla
o mężnej postawie obrońców Bytomia, spieszących do
walki jak na biesiadę, jest najstarszym dokumentem
mówiącym w sposób nie budzący wątpliwości o świadomej, pełnej determinacji walce Polaków z obcym najazdem. W wypowiedzi Galla można dopatrzyć się początków wspaniałej tradycji walk o całość i suwerenność naszego państwa, których tak wiele dostarczyły nam późniejsze dzieje.
Po tym pierwszym niepowodzeniu cesarz nakazał
marsz w kierunku Głogowa. Tymczasem Bolesław wydał
rozkaz zastawienia na wszelki sposób przejść i brodów
na Odrze. Budowano więc różnego rodzaju zapory, by
utrudnić pochód Niemcom, sam zaś Bolesław z nielicznymi siłami stał w niewielkim oddaleniu od Głogowa,
zbierając wieści o wojskach niemieckich. Cesarz, nie
zważając na utrudnienia, doszedł pod Głogów i niespodziewanie przekroczył wpław Odrę w miejscu trudnym do
przypuszczenia, uderzył na stojące pod murami wojska,
uniemożliwiając im schronienie się w grodzie. Na wieść
o tym Bolesław rozpoczął organizowanie walki podjazdowej, niezmiernie utrudniającej Niemcom oblężenia
Głogowa. Z obroną tego grodu, nazywanego przez Galla
miastem, związała patriotyczna legenda o nieustępliwości obrońców, o ofierze zakładników, których wiarołomny
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cesarz chciał wyzyskać, przywiązując ich do machin oblężniczych, by zmusić obrońców do poddania. Mimo
szturmu na mury (niezwykle wyraziście przedstawionego
przez Galla) – wobec zaciętej obrony Niemcy Głogowa
nie zdobyli. Cesarz, kontynuując oblężenie, wysłał jeden
z oddziałów swych wojsk w kierunku Wrocławia. Za
odziałem tym pospieszyły wojska Bolesława i rozbiły go
na przedpolach tego miasta. Dało to podstawę utworzenia legendy o pobojowisku zaścielonym trupami, którymi
przez długi czas żywiły się bezpańskie psy. Stąd nazwa
„Psie Pole” (obecnie dzielnica Wrocławia).
Ostatecznie z wojny polsko-niemieckiej roku 1109
wyszedł Bolesław z honorem, choć może bez znacznych
sukcesów militarnych i dyplomatycznych. Niewątpliwie
Polska utrzymała swą suwerenność, a cesarz, ratując
swój nadwątlony autorytet, wobec przedłużających się
działań i zbliżającej się pory jesiennej zrezygnował
z większości swych żądań wobec Polski i wycofując się
znad Odry, zadowolił się gołosłowną obietnicą wspierania go w wyprawie włoskiej, do której rozpoczynał przygotowania.
Po wyczerpujących walkach i oddaleniu bezpośredniego niebezpieczeństwa niemieckiego Bolesław mógł
powrócić do wcześniej już interesującej go sprawy –
rozwiązania problemu Pomorza. Pierwsza faza walki o tę
dzielnicę sprowadzała się do prób zdobycia grodów leżących na linii Noteci, w szczególności Nakła (zdobytego
w r. 1113). W wieloletnich operacjach zapoczątkowanych
już w r. 1102 Bolesław zdobył Międzyrzecz, Wieleń,
Czarnków, Nakło i Wyszogród nad Wisłą. Wszystkie te
zdobycze miały w pierwszym etapie rozwiązania spraw
pomorskich doprowadzić do odzyskania politycznego
zwierzchnictwa Polski nad Pomorzem Gdańskim. Z powodu braku odpowiednich źródeł nie sposób określić,
kiedy dokładnie doszło do marszu na Gdańsk.
Plan Bolesława wobec Pomorza nie przewidywał odzyskania tylko wschodniej, nadwiślańskiej jego części,
ale przede wszystkim podbicie i uzależnienie Pomorza
Zachodniego.W latach 1109-1123 padały po kolei twierdze pomorskie, włącznie ze Szczecinem zdobytym zimą,
gdy okalające miasto trzęsawiska ściął mróz. Prawdopodobnie w r. 1123 Bolesław walczył o wyspy Uznoim (dzisiejszy Uznam) i Wolin; mówiono o tych wyprawach, że
„przeszedł przez morze”. Po roku 1123 ostatecznie wyjaśniły się stosunki Polski z Pomorzem. Pomorze Nadwiślańskie zostało prawdopodobnie wcielone w polskie
granice, pogranicze pomorsko-polskie biegnące wzdłuż
Noteci również wcielono do Wielkopolski, na Pomorzu
Zachodnim zaś rządził przedstawiciel miejscowej dynastii książę Warcisław uznający polskie zwierzchnictwo.
Obowiązki Warcisława wobec Polski sprowadzały się do
dostarczenia odpowiedniego kontyngentu wojska na wyprawy wojenne zgodnie z żądaniami Bolesława, spłaty
daniny w wysokości trzystu grzywien srebra rocznie
i zgody na przyjęcie chrześcijaństwa. Zorganizowanie
misji wziął na siebie Bolesław Krzywousty ze względu na
doniosłość tej sprawy.
Idea chrystianizacji, jak trafnie rozumiał to Krzywousty, w ślad za podbojem politycznym winna była ściślej
związać Pomorze z polską prowincją kościelną, tym bardziej że można było odwołać się do tradycji kołobrzeskiego biskupstwa z czasów Chrobrego.
Biskup bamberski Otton, który dłuższy czas spędził
w Polsce, przedsięwziął pierwszą swą wyprawę w asy-
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ście księży, tłumaczy i hufca rycerzy. Misja objęła swym
działaniem dużą część Pomorza Zachodniego, od Kołobrzegu po Szczecin. Rezultaty jednak początkowo nie
były zbyt obiecujące, pogaństwo w Szczecinie i Wolinie
groziło bowiem unicestwieniem całego dzieła podboju
Pomorza Zachodniego.
W r. 1128 Otton bamberski udał się na Pomorze po
raz drugi z zamiarem przywrócenia chrześcijaństwa
w Szczecinie i Wolinie. Tym razem biskup działał w
imieniu nie księcia polskiego, lecz cesarza niemieckiego,
co stworzyło dodatkowe niebezpieczeństwo, że jako biskup niemiecki reprezentować będzie interesy cesarstwa. Bolesław w czas jednak zapobiegł rozszerzaniu się
wpływów niemieckich na Pomorzu, odnawiając układ z
księciem Warcisławem, którego pobyt w Polsce i złożenie na użytek kapituły gnieźnieńskiej poważnej sumy
pieniędzy można było przyjąć za akt uznania zwierzchności metropolitalnej Gniezna nad Pomorzem.
Dopiero w rezultacie dość nieszczęśliwego zaangażowania się w sprawy czeskie i węgierskie i wynikłych z
tego powodu poważnych kłopotów Bolesław znalazł się
w sytuacji, w której zmuszony został do złożenia cesarzowi hołdu lennego w Merseburgu w r. 1135. W praktyce oznaczało to, że w rywalizacji z cesarzem Pomorze
nie mogło zostać przyłączone do Polski w charakterze
prowincji, lecz pozostało odrębnym organizmem państwowym z własnym księciem na czele, ale uznającym
nad sobą zwierzchność Bolesława. Przyznać trzeba, że
w stosunku do planów Bolesława zaistniały stan rzeczy
trudno odnotować jako pełny sukces.
Dla sprawiedliwości jednak należy podkreślić, że
myśl opanowania Pomorza od ujścia Wisły poza Odrę,
realizowana z dużą wytrwałością jako jedna z podstawowych idei państwowych, przyniosła Bolesławowi zasłużone miano jednoczyciela Polski w granicach etnograficznych. Nie zapominajmy również, że rozbudowa organizacji kościelnej Polski to drugie wielkie dzieło Bolesława Krzywoustego.
W tym dziele rola Ziemi Lubuskiej została w szczególny sposób zaakcentowana. W Lubuszu (czy nie
oznacza to równocześnie dopiero teraz wyjścia na lewy
brzeg Odry?) umiejscowiono stolicę nowej diecezji. Jej
powstanie w roku 1124 związane było ściśle z misją wysłannika papieskiego kardynała Idziego w Polsce, który
miał dokonać gruntownej reorganizacji metropolii gnieźnieńskiej w związku z nowo przyłączonymi rozległymi terenami na północy i zachodzie kraju. Powstanie biskupstwa w Lubuszu (przy równoczesnym powołaniu do działania diecezji pomorskiej i kujawskiej, co – wliczając istniejące biskupstwa w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu
i Płocku – dało siedem biskupstw podległych arcybiskupowi gnieźnieńskiemu) związane było z potrzebą rozszerzenia wpływów Kościoła nie tyle na odzyskanym świeżo
Pomorzu, ile na zachodnich ziemiach nadodrzańskich
i terenach leżących na północny zachód od Lubusza,
przede wszystkim wśród Luciców lub Lutyków, a także
na Rugii, o której zdobycie intensywnie zabiegał Krzywousty. Cele misyjne więc zbiegały się z celami politycznymi, do których realizacji powołana była taka właśnie
placówka, jak biskupstwo.
Pamiętając o wielu szczególnych okolicznościach nie
zawsze umożliwiających Krzywoustemu realizację zamierzeń, za zrealizowane idee Polski nad Odrą i Bałtykiem należy zaliczyć Bolesława III do najwybitniejszych
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Piastów w dziejach Polski. Postać jego, jak stwierdził to
autor monografii o Bolesławie Krzywoustym Karol Maleczyński (Ossolineum 1975), „nie stoi ani o cal w tyle poza osobami Mieszka I, Chrobrego czy Bolesława Szczodrego, godna zająć równe obok nich miejsce w szeregu
pierwszych trzech wielkich naszych Bolesławów”.
Bezsporne zasługi pierwszych Piastów szczególnie
dostrzegalne są w dziele terytorialnego zjednoczenia
państwa oraz zaangażowania militarno-dyplomatycznego w utrzymaniu całości jego granic.

Te bez wątpienia wybitne osiągnięcia zapewniły krajowi suwerenność polityczną na długi okres, co łącznie
ze zdobytą równolegle samodzielnością organizacji kościelnej zadecydowało o miejscu Polski wśród królestw
równorzędnych Niemcom, Włochom czy Francji.
W. Korcz, Odra w dziejach Polski, Zielona Góra 1998, s. 17-29.
Redakcja „Nad Odrą” składa serdeczne podziękowanie Pani Jadwidze
Korcz-Dziadosz za wyrażenie zgody na publikację fragmentów książki
Jej Ojca, Pana Profesora Władysława Korcza, nieżyjącego już Współpracownika naszego pisma.


 Barbara Wodzińska

WOLNOŚĆ, DEMOKRACJA I UPADEK KOMUNIZMU
[...] ból narodowy
[...] on ból, co od wieka
Każdego w Polsce rozdziera człowieka
Błogosławiony on ból, co dowodem
Nieśmiertelności – bo już z grobu rodem!
On ból czyścowy – opatrzny – obrończy,
Co nas, rozbitych, jak religia łączy,
Aż cud, nie zaznan w świecie, zeń wykwita:
Pośmiertna polskich dusz Rzeczpospolita!
Zygmunt Krasiński, Dzień dzisiejszy

Jestem ja z kraju, gdzie mogił kurhany
nie w sennych krzyżach odnajdują cienie…
Snów ich nie tuli lasów rozmodlenie,
bo spokój prochem nie zasypał rany…
Jestem ja z kraju co bywał karany
za prasłowiańskie dziadów pochodzenie,
bolesławowe serce, wiary brzemię,
za liry ślepców, wierności kajdany.
W mym kraju ciągle tęsknią do Godotów
i wypatrują wciąż Napoleona,
chcą mu użyczyć … oręża i potu,
krzyże nakładać na swoje ramiona,
by śniąc wolności, w obcym gnieździe konać!
Jestem ja z kraju orłów, lecz … nielotów!
Lusia Ogińska, Jestem ja z kraju… 29.10.2005 r.
(podkr. B.W.)

Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł:
„Dopókiż będziecie chwiać się na obydwie strony?”
…Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa.
1 Krl 18, 21-22

Ci, którzy idą za obcymi bożkami
Pomnażają swoje udręki.
Ps 16,4
(Z czytań liturgicznych 13 czerwca 2012)

„Państwo polskie, po prostu – ginie!”
Profesor Jan Szyszko. Poseł na Sejm RP
(„Aktualności dnia”, Radio Maryja,
13 czerwca 2012)

O wiem, że Polska bój zwycięski toczy
O! nie zginęła i nigdy nie zginie
Lecz my czyż ujrzym ją w chwały godzinie? –
Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy.
Zygmunt Krasiński, Nim słońce wejdzie…
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Jeszcze nie został wydrukowany poprzedni numer
„Nad Odrą” (3-5, 2012), w którym zauważałam, z przekonaniem (str. 61), że na obecnym etapie ostatecznego
wdrażania ideologii Marksa i Lenina nie lansuje się nazwisk twórców antycywilizacyjnych (sprzecznych z cywilizacją łacińską!) idei, aby u podbijanych nie wywoływać
odruchu obronnego, nabytego w latach 1944-1989, a tu
– rzeczywistość czasu obecnego udowodniła, że proces
rozpoczęty z chwilą „upadku komunizmu” i „odzyskania
niepodległości” nabrał gwałtownego przyspieszenia.
(„Upadku komunizmu” dzięki jednemu, jedynemu skokowi przez płot! Czy w roku 1980 milicyjne motorówki – nazywały się „płoty”?)
Pierwszego maja, ulicami Warszawy, i nie tylko,
przeszły pochody upamiętniające „czas bezpowrotnie
przeszły”, tonęły w czerwieni i symbolach barbarzyńskiego systemu!
W połowie maja, zgodnie z zapowiedziami władz
Gdańska, słynnej stoczniowej Bramie nr 2, obok Pomnika Poległych Stoczniowców, przywrócono dawny wygląd. Na bramę powróciło nazwisko, a właściwie pseudonim, wodza komunistycznej rewolucji i pierwszego
przywódcy sowieckiego totalitaryzmu – Włodzimierza Iljicza Lenina.
Trzeba podkreślić – proces wdrażania „upadłej” ideologii nabrał jedynie przyspieszenia, trwa nieprzerwanie
od 1989 roku!
Wszystko zaczęło się zaraz po czerwcowych wyborach – przyjętym, czy bezwolnie akceptowanym – obojętne, uzurpatorskim ustaleniem: „nasz prezydent, wasz
premier”.
Ich prezydent – który pamiętamy, (byli następni –
prezydent, premierzy!), „nasz” (?) premier – czyli paksowski karierowicz Tadeusz Mazowiecki, sprawca napaści publicystycznej w 1953 r. na kieleckiego Księdza Biskupa Czesława Kaczmarka uwięzionego przez bezpiekę i bestialsko torturowanego. Mazowiecki wygrażał:
„…potępiamy i odcinamy się od błędnych poglądów ks.
biskupa Kaczmarka, które doprowadziły go do akcji dywersyjnej wobec Polski Ludowej i kierowały w tej działalności jego postawą”.
Proces aktywizacji i adaptacji byłych działaczy i wyznawców „obalonego ustroju” przebiegał (od 1989 r.) na
płaszczyźnie każdej dziedziny życia społecznego, ze
szczególnie destrukcyjnymi konsekwencjami – życia kulturalnego i naukowego.
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Przywołajmy, dla przykładu, jeszcze raz rok 1953,
kiedy komuniści dla unicestwienia Narodu polskiego podjęli bezpośrednią walkę z Kościołem katolickim. Dla zastraszenia Polaków aresztowano, pod zarzutem „szpiegostwa”, kilkunastu księży Kurii Krakowskiej. Trzech
księży skazano na karę śmierci, pozostałych na wieloletnie więzienie. Władze komunistyczne potrzebowały poparcia „społecznego”, chciały podzielić się odpowiedzialnością, znalazły sprzymierzeńców – krakowskich literatów, którzy 8 lutego 1953 roku na specjalnym zebraniu
Krakowskiego Oddziału Literatów Polskich potępili księży, domagając się ostrego potraktowania „wrogów narodu” – akceptując wyroki śmierci i wieloletniego więzienia.
Rezolucję podpisały 53 osoby, wśród których znaleźli
się pisarze i krytycy literaccy: Jan Błoński, Władysław
Dobrowolski, Kornel Filipowicz, Andrzej Kijowski, Jalu
Kurek, Władysław Machejek, Władysław Maciąg, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Stefan Otwinowski, Julian Przyboś, Tadeusz Śliwiak, Maciej Słomczyński, Wisława Szymborska, Anna Świrszczyńska, Olgierd Terlecki, Henryk Vogler, Adam Włodek, Marian Załucki.
Wszyscy wymienieni sygnatariusze haniebnej rezolucji po roku 1989 pozostali na piedestale „autorytetów”,
jedną z potępiających udekorowano Noblem!
Jan Błoński kilkadziesiąt lat pod podpisaniu potępiającego dokumentu zarzucał Polakom w „Tygodniku Powszechnym”: „zbrodniczą obojętność” (podkr. B.W.)
wobec zagłady getta warszawskiego. (St. Krajski, Zabić
księży, „Nasz Dziennik”, 29 stycznia 2002 r.). Trzeba być
człowiekiem pozbawionym przyzwoitości!
A jak, w początkowym okresie po „upadku komunizmu” i „odzyskanej niepodległości” przedstawiały się
sprawy oświaty?
Dysponuję wymownym dowodem. Świętej pamięci,
legendarny, Ojciec Jan Siemiński CSsR bardzo często
gościł, też już nieżyjącego, autora głośnych historycznych książek dra Andrzeja Leszka Szcześniaka.
Dzięki Ojcu Janowi uczestniczyłam w długich prywatnych rozmowach z wyjątkowym gościem Gliwickich
Czwartków. Otrzymałam od Autora kilka książek, jedną
z niezwykłym książkowym „życiorysem” – opisanym
w przechowywanym, pamiątkowym dla mnie liście. List
jest długi, zacytuję wymowne fragmenty. „Życiorys” dotyczy podręcznika dla szkół średnich pt. Polska i świat naszego wieku 1914-1989:
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Maszynopis podręcznika złożyłem do Wydawnictw Szkolnych i
Pedagogicznych w styczniu 1981 roku, czyli w drugim miesiącu
stanu wojennego. Opiniowało go (oficjalnie!) 12 recenzentów.
Ze względów politycznych wprowadzono nazwę „książka pomocnicza”.
W sierpniu 1984 roku ukazał się w nakładzie 650 tys. egzemplarzy, w październiku zakwestionowany został przez Centralną Komisję Kontroli Partyjnej przy KC PZPR, a w styczniu
1985 r. zaatakowali jego treści K. Kąkol i J. Krasicki. W tym
samym miesiącu przyjechała do Warszawy sowiecka Komisja
Podręcznikowa żądając usunięcia go ze szkół. Do Ministerstwa
Oświaty napływały „notatki” żądające wytłumaczenia, kto odpowiedzialny jest za wydanie „antysocjalistycznego” podręcznika. W kwietniu 1985 roku podręcznik zaatakowany został przez
„Izwiestia” i przez „Przyjaźń”. W maju 1985 roku stał się
przedmiotem interpelacji delegacji M. Gorbaczowa przybyłej do
Warszawy, a miesiąc później ministra obrony ZSRR. W Polsce
pojawiły się dziesiątki pozytywnych recenzji, a podręcznik
o nominalnej wartości 100 zł, na „czarnym rynku” uzyskał cenę
10.000 zł. W wyniku dalszych nacisków z zewnątrz, pozbawieni
zostali stanowisk za „brak politycznej czujności”: kierownik Wydziału Oświaty i Nauki KC PZPR, W. Kata i minister oświaty
B. Faron. Rezerwy podręcznika (100.000 egz.) skierowała na
przemiał v-ce minister Wiesława Król. Nauczyciele grozili uczniom, że posiadanie podręcznika karane będzie zatrzymaniem
świadectwa.
Gdy nastała „pierestrojka” ukazały się trzy kolejne wydania.
Ale – miejsce „proletariackich internacjonalistów” zajęli przefarbowani „światli europejczycy”. „Gazeta Wyborcza” zaatakowała
w podręczniku „polski nacjonalizm”, „ksenofobię” i „klerykalizm”
żądając w miejsce patriotyzmu wprowadzenia – nihilizmu narodowego i kosmopolityzmu. Brak argumentów merytorycznych
nadrabiali Michnik i spółka hałaśliwą propagandą, dezinformacją i szantażem. Nagonka prowadzona w roku 1992 doprowadziła do wykreślenia mojej książki z listy zatwierdzonej przez
MEN. W roku 1995 ukazało się szóste wydanie Historii, z którym „Gazeta Wyborcza” walczyła do 1999, pod żądaniem wycofania podręcznika redakcja zebrała 289 podpisów (!!!) w tym
– licznych autorów notatek do KC PZPR z 1985 roku!

Należy w tym miejscu nadmienić, jak przedstawia się
sytuacja literatury historycznej po 1999 roku? W roku
2011 Oficyna Wydawnicza AURORA opublikowała monodram, łącznie z filmem, Ryszarda Filipskiego1) pt. Krajobraz po Grunwaldzie. We wstępie czytamy: „Dziś, gdy
w polskich księgarniach sprzedawana jest niemiecka
wersja historii II Wojny Światowej, np. wspomnienia lotników niemieckich, którzy bombardowali Polskę, kiedy
nasi maturzyści dostają pytania o działalność U-botów –
niemieckich łodzi podwodnych, film »Krajobraz po Grunwaldzie« uświadamia nam stałe zagrożenie płynące do
nas zza Odry”. Jakby nie wystarczyło zza Buga!
Żeby masy na serio nie potraktowały „upadku komunizmu”, jak Polska długa i szeroka – przestrzeń publiczna
nasycona jest pamiątkami czasów realnego socjalizmu.
Tylko w Gliwicach, straszą nazwy ulic: Karola Marksa, Feliksa Kona, Wł. Gomułki, Wandy Wasilewskiej,
Róży Luksemburg, komunistycznego Związku Walki
Młodych.
Nie mówiąc o pomnikach, dla przykładu: w Warszawie pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni, Pałac
Kultury i Nauki – ciągle imienia Stalina, pomnik Zygmunta Berlinga; w Rzeszowie pomnik czynu rewolucyjnego;
w Wadowicach – tablica ku chwale tych, którzy utrwalali
władzę ludową w latach 1944-1951. To tylko niektóre relikty „byłej” epoki!
Jestem przekonana – gdyby, na przykład, w Gliwicach, zwrócić uwagę na niestosowność pozostałych po
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PRL-u nazw ulic, „niezależny” Prezydent miasta tłumaczyłby się trudnościami finansowymi, ale w tych samych
Gliwicach akcja odsłaniania niemieckich napisów spotyka się z finansową przychylnością – miłościwie nam panującego, od lat przeszło16-tu, włodarza! Dowód? Cytat
z „Gościa Niedzielnego” (4 marca 2012), artykułu Ks.
red. Waldemara Packnera, entuzjastycznie aprobującego przedsięwzięcie. Ksiądz pisze: „Były czasy, gdy niemieckie napisy były na krzyżach, pomnikach, a nawet
grobach niszczone, lub tynkowane. Teraz, często nakładem dużych kosztów, przywraca się je do stanu pierwotnego. Niedawno władze Gliwic odnowiły….” No właśnie!
*
Tylko nieznaczna część polskiego społeczeństwa
jest zorientowana, że pomimo „upadku komunizmu sowieckiego” – marksizm trwa nadal w swych rozlicznych
mutacjach i w Polsce, i na świecie.
Większość nie zdaje sobie z tego sprawy, że walka
z totalitaryzmem sowieckim nie była walką o pełną wolność, ale była to walka o wolność dla nowej lewicy i jej
wersji marksizmu.
Centra walki ulokowały się, zwłaszcza w decydującym roku 1968, w kręgach uniwersyteckich – co na masy
oddziałuje „dostojeństwem” ugruntowanym współdziałaniem kręgów uniwersyteckich z niektórymi kręgami katolickimi głoszącymi ideologię „Kościoła otwartego”.
Opanowane przez współczesnych ideologów media
gwarantują prowadzenie długiego marszu tej światowej
rewolucji, która jako swój główny cel wyznacza negację
normalnych zachowań ludzkich, dążenie do korzyści
i władzy za wszelką cenę.
Na co dzień – mamy postkomunistyczną partię
w parlamencie, z nazwy – jedną, ale inne trzy, z rządzącą na czele, służą tej samej orientacji. Utrzymane zostało komunistyczne „święto” 1-go maja. Na wizji pojawia
się były rzecznik stanu wojennego i legalnie wydaje
rynsztokowy tygodnik, winni stanu wojennego nie mogą
być sprawiedliwie osądzeni. W telewizji, w czasopismach
funkcjonują dziennikarze byłego „upadłego” systemu.
Coraz potężniejsze zastępy komuny, zwanej „nową lewicą”, władają gospodarką, kulturą, nauką, oświatą, na ich
żądanie nie dokonano lustracji na wyższych uczelniach,
w sądach i prokuraturze.
Prawdziwych działaczy „Solidarności” – wyeliminowano, zastępując byłymi funkcjonariuszami realnego socjalizmu i ich dziećmi.
*
Tragedią narodową jest to, że z początkiem lat dziewięćdziesiątych tak zwana „opinia publiczna” uśpiona
została trzema opacznie rozumianymi sloganami: „wolność”, „demokracja”, „upadek komunizmu”.
Nieliczni spośród nas wiedzieli, że to, co zapanowało, nie było „wolnością”, było wolnością od prawdy, od
rzeczywistych autorytetów, od moralności, uczciwości,
od prawa naturalnego (zwłaszcza w sferze seksualności), którego depozytariuszem jest Kościół katolicki.
Wiedzieliśmy, że zapanowała „wolność” równa
anarchii.
Niedawno zostało wydane opracowanie Włodzimie2)
rza Bernackiego Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, któ-
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re stanowi wypełnienie poważnej luki dotyczącej tego
ważnego okresu naszej historii, o którym prawda była
skrzętnie ukrywana w okresie PRL, ze zrozumiałych
względów – dla komunistów takie pojęcia (bez ideologicznej otoczki) jak wolność polityczna, prawa polityczne,
w tym prawo do oporu wobec władzy stanowiły (i stanowią) zagrożenie.
Autor pisze: „Podejmowano wszystkie możliwe działania zmierzające do tego, aby I Rzeczpospolita, ze
swą kulturą, tradycją wolnościową, nie była źródłem
inspiracji dla zniewolonych Polaków”. Owe działania
przeniesiono na czas po 1989 roku.
Bernacki cytuje słowa jednego, jak nazywa, ze
„zwierciadeł” opisywanych czasów, Wawrzyńca Goślickiego (1530-1607), kolejno – biskupa kamienieckiego,
chełmskiego, przemyskiego i poznańskiego, wcześniej
sekretarza królewskiego, który o populistach żonglujących słowem wolność tak pisał: „…urządzają publiczne
wiece, miotają się, mieszają prawa boskie z ludzkimi.
A jeśli zdobędą poklask swym językiem, wnet ludziom
głupim oferują swe usługi przywódców, a wtedy chcą i
prawa, i religię naprawiać”. Cytat z XVI wieku, nie przełomu wieków XX/XXI!
*
Na temat demokracji napisano już wiele. W latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Erik von KuehneltLeddihn3), austriacki historyk idei, jedna z największych
postaci dwudziestowiecznej myśli politycznej, w opracowaniu pt. Demokracja – opium dla ludu dowodzi, że system, w którym żyjemy – to liberalna demokracja, w którym elementy demokracji i liberalizmu splotły się ze sobą
tak bardzo, że przestano je odróżniać i nieustannie są
mylone. Magię tego zjawiska, tłumaczy autor, tworzy
element liberalny zwany wolnościowym, a czynnik
demokratyczny ma tu charakter egalitarno-totalitarny,
który nie jest w stanie sprostać, logicznie odpowiedzieć
na najbardziej palące problemy naszych czasów.
Kuehnelt-Leddihn podkreśla, że najbardziej palącym obecnie problemem jest ratowanie wolności
w rozumieniu czasów przeddemokratycznych, czyli
tych sprzed 1789 roku, w rozumieniu zawartym w słowach Św. Pawła (1P, 2,9). Zwraca słusznie uwagę, że
Rewolucja Francuska w założeniu przyjęła dzielenie narodu na jednostki, aby – po odpowiednich zabiegach politycznych – posklejać je w pospólstwo. Po tym zabiegu –
mając do dyspozycji pozbawione osobowości „indywidua” można bez problemu przeprowadzać kolektywizację, też intelektualną, identyczną jak w latach 1792, 1917, 1933.
Ponieważ analogiczny proces obserwujemy obecnie,
jest więc palącym problemem naszych czasów – ratowanie prawidłowo rozumianej wolności, byśmy nie
doczekali chwili, gdy liberalną demokrację zastąpi –
totalna tyrania!
Tu należy dokładnie zacytować autora: „Liberalna
demokracja jest egalitarna politycznie. Nie ma u niej różnicy między wiedzą, a ignorancją. Czyni z polityki specjalny obszar, specjalną dziedzinę, w której obowiązują
prawa inne, niż obowiązujące w przyzwoitym postępowaniu. Ideologia wypiera rozum, przezorność i doświadczenie. Innymi słowy: zdrowy ludzki rozsądek”.
Za laboratoryjną ilustrację definicji KuehneltaLeddihna można przyjąć posiedzenia Sejmowej Komisji
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Kultury i Środków Przekazu. Ostatnie, przed wakacyjną
przerwą, odbyło się 26 lipca 2012 r.
Autor słusznie dowodzi, że we współczesnym świecie, wraz ze wzrastającym stopniem „wykształcenia” mas
(w całym opracowaniu, wykształcenie charakterystyczne
dla czasów przełomu XX i XXI, opatrzone jest cudzysłowem), maleje liczba całkowicie, albo nie w pełni edukowanych, wzrasta zaś grono ćwierć- i półinteligentów. Ci
zaś z reguły są przekonani, że doskonale rozumieją
kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne
współczesności, co nieustannie wmawia im demokracja
przy użyciu sterowanych przez nią środków przekazu.
Od czasu do czasu ogarniają ich wątpliwości, ale nie
opuszczają „stadnej” przeciętności, pragnąc pozostać
„dojrzałymi obywatelami”, „dojrzałymi chrześcijanami”.
Historyk idei pociesza: na szczęście, propagandowo
„dojrzali chrześcijanie” zdarzają sie rzadziej od masowo
występujących „dojrzałych obywateli”.
Najogólniej opracowanie można streścić:
W liberalnej demokracji masy kształtowane są przez
„środki masowego przekazu” pozostające w służbie ukierunkowanych ideologicznie partii, albo są własnością
prywatną współrządząc ze środkami „masowego informowania”.
Niezależnych myślicieli we współczesnym świecie
jest coraz mniej, a ich obecność jest niszczona, bez poczucia braku przyzwoitości. Nasz polski przykład – niszczenie Radia Maryja, Telewizji TRWAM, „Naszego
Dziennika”.
Cytaty:
„Niezależnych myślicieli jest zawsze najmniej, ale od przełomu lat dziewięćdziesiątych coraz mniej.
Współczesny człowiek, ufający własnym wyobraźniom zrodzonym na podstawie masowych propagandowych poglądów,
opinii i sposobu przedstawiania wydarzeń, stał się skrzyżowaniem papugi z kameleonem”.

Treść każdej strony tej cennej pozycji uświadamia,
że żyjemy w świecie, w którym dezinformacja stała się
powszechnym masowym zjawiskiem pozostającym na
usługach zakłamywania rzeczywistości, że istotę rzeczywistości politycznej może pojąć człowiek prawidłowo
myślący, dysponujący wiedzą, którą stale uzupełnia. Tylko – jak wytłumaczyć to ogółowi?
W starożytnych Atenach obywatela, który nie szukał
prawdy i nie interesował się polityką, określano krótko:
„idiótes”.
Profesor Jacek Bartyzel4), historyk myśli politycznej,
w głośnej książce Śmiertelny bóg DEMOS przedstawił
krytyczną analizę i interpretację pojmowania przez
współczesnego człowieka demokratycznego świata.
Opisał sprzeczności zamykające się w modelu ustroju
demokratycznego, z jednoczesną negatywną oceną demokracji nacjonalistycznej i demokracji chrześcijańskiej.
Rafał Ziemkiewicz słusznie gdzieś zauważył, że gdyby Roman Dmowski wstał z grobu, pogoniłby dzisiejszych chadeków między palmy.
Motto opracowania Śmiertelny bóg DEMOS:
„Cóż to jest większość? Większość to najczęściej głupota
Rozum był zawsze w mniejszości
Głosy trzeba ważyć – a nie liczyć
Państwo, gdzie rządzi większość i głupota
Prędzej czy później musi upaść”.

ROK XXII, NR 6-8 (171-173) 2012.

Profesor oparł krytykę demokracji na rozważaniach
Platona, który głosił, że demokracja jest to uporczywy
i nienaprawialny brak prawdy (alĕthei). Autor dowodzi, że
demokracja, ignorując prawdę i nie znając jej, nie chcąc
jej poznać, jednocześnie w sposób nieodpowiedzialny
i perwersyjny wykorzystuje prawdę, posługując się nonszalancko pojęciami ogólnymi, takimi jak prawość, męstwo, patriotyzm, pobożność, sprawiedliwość, szlachetność, bezinteresowność etc. Jednocześnie posługuje się
przeciwieństwami, których sens ustala arbitralnie, w zależności od ukrytych interesów posługujących się nimi,
co idzie w parze z absolutyzacją prawd cząstkowych.
Platon: BUTĘ nazywają „wyższą kulturą”, NIERZĄD
– „niezależnością”, ROZPUSTĘ – „pańskim gestem”,
BEZCZELNOŚĆ „męstwem” (za: Platona Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg „Praw”, przekład W. Witwicki,
Warszawa 1958).
Ponownie, za ilustrację, tym razem – słów Platona,
można polecić nagrania z posiedzeń Sejmowej Komisji
ds. Śródków Przekazu i Kultury, a dotyczących nieprzyznania Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie (buta…, bezczelność…!).
Profesor udowadnia, że w demokracji manifestacja
arbitralności czyni z polityki jedynie walkę o dominację,
której służy zdeprawowany – BO NIE NASTAWIONY NA
POSZUKIWANIE PRAWDY, a nawet świadomie przeczący jej istnieniu, oraz możliwości poznania – będący
u władzy politycy!
Czyli, w demokracji rządzą nie tylko świadome fałsze, ale też dopuszczalność dowolnych poglądów, opinii,
mniemań podniesionych do rangi politycznej wyższości
demokracji – głoszącej sztandarowe hasła „pluralizmu”,
„tolerancji”. Z doświadczenia wiemy, że w demokracji nie
ma tolerancji dla braku tolerancji, na przykład w odniesieniu do wynaturzeń!
Zatrzymując się nad treścią opracowania prof. Bartyzela, treścią, która inspiruje do poszukiwania prawdy,
przypomina się cenna książka O Poznaniu – rozmowy z
Ojcem Krąpcem5). Ojciec Profesor wyjaśnia, że dziś coraz częściej proces poznania na drodze poszukiwania
– redukuje się do procesu myślenia (bo ja tak myślę, dlatego, że jestem po wyższych studiach, albo dlatego, że
mam władzę). We współczesnym świecie narzucono –
i przyjęto, że intelekt ludzi warunkuje prawdę rzeczy,
a nie prawda rzeczy prawdę intelektu. Zredukowano
i utożsamiono proces poznania z procesem myślenia. Tę zdegradowaną intelektualnie zasadę narzucili
współczesnemu światu: Kartezjusz, I.Kant i G. W. F. Hegel, a utrzymują, za każdą cenę, ich wyznawcy.
Profesor Bartyzel, poddając krytyce chrześcijańską
demokrację, słusznie zauważa, że:
Do dzisiaj rozmaici, nie tylko chadeccy, szalbierze polityczni lubią odcinać kupony z „chrześcijańskiej wizji Europy”
zjednoczonej przez trzech chadeckich „ojców założycieli” Roberta SCHUMANA (1886-1963), Konrada ADENAUERA (18761967) i Alcide’a DE GASPERIEGO (1881-1954), udając, że nie
wiedzą, że jest to bezwartościowy czek bez najmniejszego pokrycia w ideologicznej monecie aktualnych „standardów europejskich”. Tę swoją wyjątkową pozycję w powojennej Europie
Zachodniej chadecja zawdzięcza wyłącznie faktowi politycznej
ekskluzji autentycznej prawicy, dokonanej pod pozorem defaszyzacji i denazyfikacji przez anglo-amerykańskich liberatorów,
przy współpracy lokalnych kolaborantów oraz moskiewskiej
agentury komunistycznej – silnej i bezkarnej zwłaszcza we
Francji i we Włoszech.
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*
Wracając do festiwalu zwanego „upadkiem komunizmu”, fajerwerków czasu „transformacji”.
Do wcześniej wymienionych sprzeczności (z „upadkiem” związanych) dodajmy kolejne (wybrane).
Na przykład. Do rangi bohaterów narodowych wyniesieni zostali Kuroń i Modzelewski, z glorią nadaną na
skutek usunięcia obydwóch z partii, za słynny list otwarty
do tejże. List, który był niczym innym jak tylko krytykowaniem towarzyszy z PZPR za: tolerowanie „klerykalizmu” i sprzyjanie „tradycyjnej prawicy politycznej”. Zdaniem Kuronia i Modzelewskiego „prawica, śmiertelne zagrożenie dla rewolucji” obecna była nie tylko we wnętrzu
Kościoła katolickiego, w celach więzień, ale zagnieździła
się w samym KC PZPR i tym samym stwarzała ideologii
prawicowej możliwość do rozprzestrzeniania się w masach. W Polsce w roku 2012 konsumenci środków masowego dezinformowania będą przysięgać, że Kuroń
i Modzelewski w liście otwartym w roku 1965 domagali
się liberalizacji PRL-owskiego systemu, oczywiście z miłości do Polski i Polaków i – za to poszli do więzienia!
Mimo że życiorysy obydwu autorów listu są znane. Kuroń nigdy nie przeczył, że był marksistą, a Modzelewski
dał wyraz swoim przekonaniom, towarzysząc Wł. Cimoszewiczowi w wyborach prezydenckich w 2005 roku.
Siedemnaście lat po „upadku komunizmu” – ta kandydatura była możliwa!!!?
*
Nasz emigracyjny publicysta Henryk Skwarczyń6,7)
ski , autor m.in. książki Jak zabiłem Piotra Jaroszewicza, którą polecam każdemu, kto nie stroni od prawdy,
polecam nie ze względu na aspekt kryminalny, ale polityczny jej treści. Autor w górach Arizony, w ciągu konspiracyjnie ustalonej nocy, przeprowadził rozmowę z funkcjonariuszem komunistycznych służb specjalnych, wcześniej nieszczęśliwym dzieckiem poddanym praniu mózgu, który, na zamówienie, wykonał mord na Jaroszewiczach – z satysfakcją, po tym – jak dowiedział się, przypadkowo, że jest synem żołnierza podziemia, zakopanego żywcem przez bandytów UB (czyli starszych „kolegów”!) w Łomży, co przyczyniło się do nagłej śmierci
matki, a jego zaprowadziło do sierocińca. W sierocińcu
został wychowany na komunistycznego janczara!
W innej, też koniecznej do uważnego przeczytania,
książce Majaki Augusta Mac Og, Skwarczyński pisze:
Za mojego życia doszło do rozpadu twierdzy światowego
komunizmu, czyli ZSRR, ale jedynie w warstwie ideologii.
Kraj ten, jako podmiot prawa międzynarodowego przestał istnieć, ale ostatnia wiara w naprawę systemu, czyli ufność
w „pierestrojkę” rozpadła się niczym wypuszczona z dłoni szulera talia kart. Twórcom i realizatorom komunizmu pozwolono
ujść bezkarnie [dodajmy – i uwłaszczyć się majątkiem narodowym! – B.W.]. Znajdująca się w Puszczy Białostockiej rezydencja „Wiskula” nie przeszła jak Jałta czy Teheran do historii.
Dlaczego tak się stało, dotoczy to kwestii najważniejszej,
a świadczącej o tym, że oczywistość faktów zaskakuje
ofiary swą dynamiką (podkr. B.W.). Jest to dynamika hamulców, które jednocześnie nacisnęło nogą tysiące zbrodniarzy,
współudziałowców zbrodni, na koniec ludzi, którzy ideologicznie, ale i w praktyce, byli w te zbrodnie zamieszani.
Proroczo wpisałem w „silva rerum”, pod datą 30 stycznia
1990 roku: „Wczoraj po północy rozwiązana została PZPR,
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czyli sprawująca władzę z ramienia Moskwy polska partia komunistyczna. Na zakończenie tego zjazdu jego uczestnicy odśpiewali „Międzynarodówkę”, po czym z budynków komitetów
partyjnych ściągnięte zostały czerwone flagi. Tysiące ofiar, dewastacja środowiska naturalnego, zadłużenie, które spłacać
będzie społeczeństwo, to wynik trwających pół wieku rządów
tej partii. Za kilka dni później, pod datą 3 lutego dodałem: Płoną
partyjne akta. Niszczy też swoją dokumentację Służba Bezpieczeństwa. Komunizm zamienił się w Polsce w stertę popiołu.
Lada dzień wczorajsi realizatorzy systemu pojawią się
w togach obrońców wolności i demokracji. (podkr. B.W.)

Prorocze słowa – p o j a w i l i s i ę ! Akceptowani
przez część tubylczych – dobrowolnych niewolników.
Henryk Skwarczyński jest mi bliski z racji publikowanych treści, też – z racji życiorysu. Urodził się w 1952 roku, czyli do szkoły uczęszczał w okresie siermiężnego
socjalizmu. Encyklopedia XXI LO w Łodzi podaje:
należał do trudnych uczniów, nie brał udziału w uroczystościach szkolnych i pochodach pierwszomajowych, nie należał
do Związku Młodzieży Socjalistycznej. Podczas studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim założył i prowadził
„Efemerydę”, na początku lat 70-tych jedno z pierwszych pism
drugiego obiegu. Jako doktorant Instytutu Filozofii Socjologii
PAN w Warszawie, zwrócił się, przed powstaniem „Solidarności”, o azyl polityczny we Francji. Od 1986 obywatel USA. Były
korespondent Głosu Ameryki i wykładowca Defence Language
Institute w Monterey w Kaliforni. Współpracował z rozgłośnią
Radia Wolna Europa.

Zapis w Encyklopedii XXI LO w Łodzi i działalność
w okresie studiów dowodzą, wbrew obiegowemu sloganowi, że – nie „wszyscy byli jakoś w PRL umoczeni”. NIE
WSZYSCY!
*
Zataczając szersze geograficzno-historyczne kręgi,
przekraczające granice Polski, w chwilach rozmyślań
nad „upadkiem komunizmu” – należy przypomnieć:
Przez ponad dziewięćdziesiąt lat władze sowieckie,
a potem rosyjskie, świętowały na tonącym w czerwieni
flag Placu Czerwonym, przy sarkofagu „wiecznie żywego”, początek „wielkiej rewolucji”, która przyniosła „wolność” pod postacią terroru, łagrów, głodu i milionów ofiar
– istnień ludzkich. W grudniu 2004 roku Putin zastąpił
rocznicę – nową. Miejsce „obalonego” cara zajęli Polacy
„wygnani” z Moskwy 4 listopada 1612 roku, zaś rocznicę
rewolucji nazwał Dniem Jedności Narodowej.
Bezproblemowo (po „upadku!”), władzę objął i do
dziś sprawuje generał KGB, syn generała KGB, wnuk
prywatnego kucharza Józefa Wasirionowicza Stalina!
To od strony wschodniej, a jak wygląda „obalenie” od
zachodniej, nie analizując całej Europy – za przykład
niech posłuży kraj za Odrą.
Dokładnie ów proces opisuje Anna Zechenter8)
w książce KGB gra w szachy:
Były kanclerz Gerhard Schröeder (promotor polskiej akcesji do UE! – B.W.) nazywał Putina „demokratą bez skazy”, jeździł z nim razem saniami i na traktorze. Putin był honorowym
gościem na 60-tych urodzinach kanclerza (z całym kozackim
chórem), zaś kanclerz zaadoptował dwoje dzieci z sierocińca
w rodzinnym mieście Putina, Petersburgu.
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Chadecka kanclerz Angela Merkel postawiła na swoim
biurku portret carycy Katarzyny, a Steinmeier, do listopada
2009 roku socjaldemokratyczny wicekanclerz, zachwycał się
grą na gitarze Sirgieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych
Rosji.

Inny fragment:
W marcu 2008 roku otwarto w Berlinie wystawę „Potęga
i przyjaźń”, poświęconą stosunkom niemiecko-rosyjskim w XIX
wieku. Patronat nad nią objął wicekanclerz Steinmeier, a jedną
trzecią kosztów poniósł Gazprom, który wspiera także niemiecką służbę zdrowia, edukację, a nawet sport, o czym wiedzą kibice klubu Schalke. Wpłaty na konto popularnego zespołu wyniosą w sumie 100 milionów euro.

Oczywiście, to wszystko z odwiecznie trwającej przyjaźni!?
W roku 2011 w dwumiesięczniku ARCANA9), w dziale Przegląd niemiecki, opublikowany został artykuł Tomasza Gabisia pt. Angela Merkel. Przeszłość „cesarzowej Europy”.
Dowiadujemy się, że: Ojciec Angeli Dorothei Kasner
pastor Kasner, w 1954 r. (przed wzniesieniem muru berlińskiego) przeniósł się z Niemiec Zachodnich do
Wschodnich, gdzie przez trzydzieści lat kierował ośrodkiem kształcenia wikarych. W kołach kościelnych nazywano go „czerwonym Kasnerem”. Był pryncypialnym
zwolennikiem socjalistycznego społeczeństwa, a do
wschodniej strefy przeniósł się, ponieważ uważał NRD
za „ziemię obiecaną”. Nie był zwykłym pastorem, ale kościelno-politycznym aktywistą gorliwie wcielającym w życie politykę władz komunistycznych!
Młoda Angela należała do pionierów Ernesta
Thälmanna, w wieku 16 lat wstąpiła w szeregi Wolnej
Młodzieży Niemieckiej. Organizowała imprezy polityczne,
na których apelowała o datki na broń dla Frelino w Mozambiku i innych komunistycznych ugrupowań. Działała
w Towarzystwie Przyjaźni Niemiecko-Sowieckiej, jeździła
Pociągiem Przyjaźni do Związku Sowieckiego. Brała
udział w międzynarodowej olimpiadzie języka rosyjskiego w Moskwie, organizowanej w ramach obchodów 100lecia urodzin Lenina. Studiowała na najbardziej „czerwonej” uczelni NRD. Kto chciał tam studiować, musiał być
aktywny w partii lub FDJ, wyróżniać się zaangażowaniem na rzecz ustroju socjalistycznego i wysoką świadomością socjalistyczną. Koledzy pamiętają ją jako zdeklarowaną komunistkę, która pilnowała kolegów, żeby
przestrzegali obowiązującej linii partii. Ogólna opinia
określała ją jako „wysoko niosącą sztandar socjalizmu”.
W Moskwie poznała studenta fizyki Ulricka Merkela, za
którego wyszła za mąż. Po czterech latach małżeństwo
się rozpadło. Wyjeżdżała prywatnie do ZSRR i Czechosłowacji. W 1983 roku udała się prywatnie na „włóczęgę”
po Związku Sowieckim. Po kraju Rad podróżowała bez
ograniczeń. Wyjeżdżała także do RFN. Jest to znamienne z tego powodu, że nie miała dzieci, które władze NRD
traktowały, w takich okolicznościach, jako „zastaw”. Wynika z tego, że cieszyła się pełnym zaufaniem władz i należała do „Westreisekader”.
W roku 2009 pozwoliła sobie na brutalną i prostacką
krytykę Ojca św. Benedykta XVI (Gabiś pisze – „zrugała”
Benedykta XVI) w sposób, na który by sobie nie pozwolił
nawet Erich Honecker (!). Pisano, że ataki Merkel na papieża to „niewiarygodna bezczelność, to niesłychane, na
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co sobie pozwala córka pastora”. Ale, zwracano uwagę,
Merkel nie wymyślała papieżowi z pozycji protestanckich, chodzi o sprawę znacznie poważniejszą; Merkel,
obrażając głowę Kościoła katolickiego, robi to jako kapłanka nowej teokracji. Papież jest jednym z ostatnich
obrońców narodów przed nową teokracją o wyraźnie
totalitarnych rysach.
*
Sławomir Kozak10,11), autor głośnych opracowań dotyczących najnowszej historii politycznej, kontynuując
i aktualizując treści książek Operacja dwie wieże i Oko
cyklopa, w wydanych niedawno dwóch tomach: Czarny
wrzesień i Demony zagłady wyjaśnia, dlaczego z uporem, od tylu już lat, pisze o 11 września 2001 roku:
dlatego, że w tym dniu zmieniło się właściwie wszystko i to
nie tylko dla Ameryki, ale dla całego świata. I my żyjący w Polsce, jesteśmy także mimowolnymi spadkobiercami tej tragedii.
W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny. Proces przebudowy naszego globu rozpoczął się na długo przed 11 września.
Tak jak na długo przed powstaniem „Solidarności” podjęto
decyzję o zwijaniu komunizmu we wszystkich barakach
naszego obozu. Było to kolejnym krokiem na dawno wyznaczonej drodze do władzy dla nielicznych.

Autor powołuje się na Władimira Bukowskiego, który
dowodzi, że „zwijanie komunizmu” było pracą zbiorową,
a kształtowanie tej koncepcji rozpoczęło się jeszcze za
Breżniewa. Natomiast osobą szczególnie znaczącą był
Andropow, a kulisowymi głównymi aktorami – KGB oraz
Departament Międzynarodowy Komitetu Centralnego.
W książce Czarny wrzesień znajdujemy treść cennego wywiadu dla „Wprost”, w którym szef KGB Władimir
Kriuczkow przyznał: „wyciągnęliśmy pozytywne wnioski
z działalności Dzierżyńskiego (który lansował taktykę pozorowanych kroków w tył i pozorowanego »upadku« –
B.W.). Szczycimy się, że jesteśmy kontynuatorami jego
dzieł”.
Na stronie 488 czytamy ciekawą wypowiedź byłego
pracownika SB, udzieloną tygodnikowi Przekrój: „W resorcie nigdy nie było poczucia zagrożenia, nawet
wtedy, gdy kończyły się rozmowy okrągłego stołu.
Mieliśmy łagodnie przejść z jednej rzeczywistości do
drugiej. NAWET LUDZIE OPOZYCJI NAS USPOKAJALI. Kiszczak był naszą gwarancją [...]” (podkr.
B.W.).
Inny cytat: (str. 496): Publicysta „Tygodnika Solidarność”, w 1991 roku, oceniając pierwszy „niekomunistyczny” rząd: „Gdybym chciał w jednym zdaniu ocenić
politykę Tadeusza Mazowieckiego, brzmiałoby ono: dał
wolność tam, gdzie ex-czerwoni są silni, ograniczył wolność tam, gdzie ludzie z ex-komunistycznym układem
mogli wygrać”.
*
Ksiądz Profesor Czesław Bartnik12) w najnowszym
LXIII tomie Dzieł Zebranych pt. Siódma Pieczęć wyjaśnia
wszystkie zjawiska społeczno-polityczne, które zmuszeni
jesteśmy dziś przeżywać.
Ksiądz Profesor pisze:
Wszyscy wiemy, że państwa i życie publiczne były budowane na obszarach komunistycznych na ateizmie, ale nie
wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że taka sama budowla jest
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podjęta dziś jako główne przedsięwzięcie na obszarach kultury
euroatlantyckiej pod hasłem liberalizmu.

W rozdziale pod tytułem Władzę swą dają bestii
(AP17,13) nasz słynny myśliciel, opisując wszechobecną
pustkę ideową, zwraca uwagę na to, że Polska, która
znajdowała się pod okupacją niemieckiego rasizmu, a
następnie materialistycznego komunizmu, dziś znalazła
się na placu boju między materialistycznym chaosem a
personalistyczną ideologią chrześcijańską. Stąd człowieka intelektualnego trapi wszędobylska w życiu publicznym, społeczno-politycznymi i kulturalnym nielogiczność
i irracjonalność ideologii różnych ugrupowań przewodzących państwu. Ksiądz Profesor konkluduje:
Niestety nielogiczność jest dziś u nas pewnego rodzaju
epidemią umysłową [...], a nielogiczność niszczy wszelkie myślenie i działanie [...]. Nowa ideologia ma szerzyć trzy główne
wartości: wolność, demokrację i obywatelskość. Ale, w wielu
punktach u nas wygląda to na ironię i życie robi się znowu nienormalne. Zamiast demokracji mamy dyktaturę PO, wspieraną
przez odziedziczony po dawnych czasach SLD [...]. Ostatnio i
wolność u nas jakoś czerwienieje, widocznie znów dojrzewa
[...]. Nawet w dziedzinie religijnej zaczyna być gorzej niż za
ostatnich dni PRL: wściekłe ataki na Radio Maryja, na patriotyczne wypowiedzi biskupów, plucie na modlących się przy
krzyżu, kopanie uczestników Mszy świętej w Częstochowie,
bezkarne opluwanie katolików i patriotów, przy surowym karaniu za wypowiedzi obronne [...]. Według tych utopii Polak powinien być obywatelem nie tyle Polski, co UE, a więc nie może
stawiać na pierwszym miejscu dobra kraju, lecz dobro UE, a
także nie powinien być publicznie chrześcijaninem, bo psuje
ideologię unijną.

I tak mi Polską powiało.
Trąbisz w złoty róg.
Budzisz uśpionych rycerzy,
wołasz jak prorok: Nie oddamy Polski,
nie oddamy wiary...
przekujemy krzyże na skrzydła i miecze.
Dlaczego?
Bo stos szatana ułożony z tych,
co sprzedali wolność za miraże,
którzy zerwali ze Stwórcą – Przymierze
i gotują nam los sobaczy.
I mgła nam plącze pacierze.
Z jakiej to racji nas niewolisz podła
i zakłamana Europo?
Zaszczują Cię, Polsko, gdy nie staniesz
z godnością i wiarą.
Kaziu Czcigodny, przecież za to siedzi się w więzieniu
według europejskich standardów.
Nie przesadzasz?
Nie wieszczujesz?
Czytam dalej:
Wszystko Tobie Ojczyzno każde moje słowo
każda myśl, każdy oddech to nie patos nie przesada.
Tobie Wolna Polsko moja wiara, moje życie.
To brzmi jak przysięga!
Więc to mówisz na serio?
Ty tak kochasz Polskę?
Mimo iż czarna wiosna ciągle boli,
a wiatr w gałęziach Requiem Polskie śpiewa?

Kaziu Czcigodny,
Po lekturze Siódmej Pieczęci można już tylko zacy- czy my naprawdę nie doczekamy się Wolnej Polski?
tować Kazimierza Józefa Węgrzyna:
Mamy zostawić chleb, co będzie jak kamień
póki ich myśl o Polsce Wolnej nie zaboli?
Trzeba nam więcej odwagi… męstwa i miłości
byśmy wszyscy stanęli pod Bożym sztandarem
i w pospolitym ruszeniu jak nasi przodkowie
odzyskali swą wolność… Ojczyznę i wiarę!

Więc co mamy robić,
my którzy jeszcze czujemy Polskę, matkę rodzoną?

Gorzki to chleb być Polakiem.
Jest to fragment wiersza z najnowszego zbioru Poety pod Wracajmy do Ojczyzny,
gdzie kluczem otwarte, polskie serca w ramionach
tytułem Już czas odzyskać Polskę. Zbioru, który został zaKościoła.
szczycony słowami Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jó- Postawimy milion krzyży, aby szatan nie uczył
zefa Zawitkowskiego.
nas miłości,
trzeba nam wspólną zjednoczyć się wiarą,
aby odnaleźć drogę do wolności.
Tak, ale bezbożni tego nie czują i nie słyszą
Usłyszą i odczują!
Trzeba się modlić,
jak Matka Boska Częstochowska
ubrana wotami,
co dzień bielą i czerwienią
Jam sługa Twój, syn Służebnicy
modli się za nami.
Józef Zawitkowski
Ty który nakręcasz dziejów bijące zegary,
B I S KU P T YT U L AR N Y A U S AN A
daj nam zobaczyć Ojczyzny Wielkość,
BISKUP PO MOCNICZY ŁOW ICKI
tylko nie każ nam czekać zbyt długo.
Panie Kazimierzu Czcigodny
Twierdzą nam będzie polskie serce.
Tak nam dopomóż Bóg!
W Istebnej na Kubalonce sobie mieszkasz uroczej,
ale w jakim Ty świecie żyjesz? Marzy Ci się
I będzie Polska Wielkim złotym łanem,
Wolna Polska,
przez który będziesz szedł Panie
z godnością, honorem i wiarą?
i poprowadzisz nas do Wolnej Polski,
a Wolna będzie Chrystusowa!
Czytam kolejny tom Twoich wierszy
– J u ż czas odzyskać Polskę!
Oj wielką Ty masz wiarę sarmacki Węgrzynie.
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A to zdanie to dla mnie i do mnie:
Nieme psy nie ustrzegą stada,
pocałunek Judasza to zguba i zdrada.
Znam tę układność i poprawność, Węgrzynie kochany!

i ludzie zmądrzeją.
O to jeszcze długo trzeba czekać
Może nie,
Przecież przyjdą nowi ludzie.

Kocham Cię Polsko,
a jeśli miłość jest grzechem, niech mnie sąd nie minie!
To my Naród jesteśmy Trybunałem Stanu,
Śpij Spokojnie Warszawo,
Anioł Stróż Cię chroni,
a gdy głowę do snu wiecznego położę
niech mi oczy nakryje Zwycięski Orzeł.

Wszystkim Czytającym,
Tym, co czują po Bożemu, co myślą jeszcze po polsku
polecam Węgrzynowe wiersze,
niech będą ucztą dla duszy
radością dla oczu
I rozkoszą dla serca
.

Wystarczy, Kaziu, wystarczy, bo serce nie wytrzyma
Ja w Twoich wierszach
słyszę Norwida, Jeremiasza, Konopnicką, Leśmiana,
Słowackiego i Tuwima.
Czy wyście wszyscy chorzy na Ojczyznę?
Chyba tak
Z tego nikt człeka nie wyleczy Wolność tylko!
Ale czy będzie kiedyś Wolna?
Będzie?
Stanie jeszcze świadek Boga w Warszawie, w Brukseli
i powie jak Paweł na areopagu:
To mówi Pan!
I Bóg sam powie: Milcz, zamilknij!
I stanie się cisza..
Potem będzie łagodny powiew wiatru
i tędy będzie przechodził Eliaszowy Bóg
Wszystko będzie nowe.
Ale Wy to macie fantazje
Przecież to nigdy się nie stanie,
Stanie się, stanie. Niech no tylko zakwitną ogrody ...

Łowicz, 2 lutego 2012 rok
________________________
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 Marta Sikora

POETYCKI WIZERUNEK
PRZESTRZENI WEWNĘTRZNEJ HENRYKA SZYLKINA

Serce me tu – a myśli tam
Myśli me tu – a serce tam
Ojczyzny dwie dziś swoje mam
Bez każdej z nich – trudno jest
żyć.]
Tak musi być,
Gdy miłość idzie drogą losu.
[Moje ojczyzny, z tomu Sonety
i pieśni, s. 29.]

W twórczości Henryka Szylkina fikcja i tematy egzystencjalne splatają się z wątkami autobiograficznymi tak
ściśle, że oddzielanie ich nie ma sensu. Podmiotem lirycznym jest alter ego poety, nieustannie powracające
do rodzinnych zaścianków. W tej retrospektywnej podróży widoczne są dwa aspekty postrzegania Kresów.
Pierwszy to aspekt topograficzny. Odnosi się on do fizycznej przestrzeni, krajobrazu ojczyzny. Drugi, niemalże mistyczny, to Santoka ukazywana jako miejsce „sa-
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crum”, traktowana jako przestrzeń nie w sensie dosłownym, ale aksjologicznym, a więc jako przestrzeń intelektualna, duchowa, czyli – wewnętrzna. Ten typ przestrzeni
charakterystyczny jest dla tych twórców, którzy z powodu
pobytu na wygnaniu czy emigracji osadzili swe wewnętrzne „ja” w konkretnym miejscu, innym jednak od
aktualnego miejsca pobytu. Zwykle przestrzenią ową
stawał się rodziny teren, z którego się wyrasta. Wedle YiFu-Tuana wśród licznych sensów, jakie niesione są
przez słowo „przestrzeń”, znaleźć można również rozumienie oznaczające przestrzeń wyobrażoną, mityczną –
1
a więc wewnętrzną . Te dwa obszary mogą istnieć zupełnie oddzielnie, ale mogą też istnieć obok siebie,
a nawet wzajemnie się nakładać. Przestrzeń wewnętrzna
może być tworzona na kanwie realnie istniejącej mapy,
na którą nanoszone są miejsca „topografii symbolicznej”,
a więc wspomnienia, uczucia, wartości i wszystko to, co
nie istnieje realnie, a jest bliskie sercu2 i przez to aksjologicznie nacechowane. Podczas gdy przestrzeń zewnętrzna wyznaczana jest przez miejsca opisywane
często z niemal fotograficzną dokładnością, obszar wewnętrzny budowany jest z uczuć, wspomnień i wyobrażeń. Przestrzeń wewnętrzna – jak trafnie ujmuje to YiFu-Tuan, jest:
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przestrzenią intelektualną, niekiedy bardzo rozbudowaną.
Jest odpowiedzią uczuć i wyobraźnia na podstawowe ludzkie
potrzeby. Różni się ta przestrzeń od pragmatycznych i naukowo pojętych przestrzeni tym, że pomija logikę wykluczania
i sprzeczności3.

W istocie przestrzeń wewnętrzna jest pojęciem już
nie geograficzno-przestrzennym, lecz mitycznym, odnoszącym się nie do rzeczy, ale do wartości. Sam Henryk
Szylkin nadmienia:
Chodzę często samotnie po starych ścieżkach Santoki,
przypominam jej dzieje, dawną, minioną świetność. W mojej
pamięci pojawiają się ludzie, którzy tu żyli, pracowali i rozsławiali jej imię. Ich losy wybiegały nieraz daleko stąd, krzyżując
się z losami innych ludzi na szerokich drogach świata. Nosiłem
w sobie długo obowiązek moralny napisania o nich, naszkicowania historii Santoki i jej okolic4.

Odcięcie od Macierzy utworzyło u poety ziemię pamięci, którą opisał wiernie, by oddać ją w użytkowanie
czytelnikowi. Kresy u Szylkina przejawiają się jako przestrzeń rządząca się inną logiką, posiadającą własną aksjologię i ontologię oraz własną tożsamość. Trafnie ujmuje to Wiesław Hładkiewicz w posłowiu do jednego
z wydań Szylkina:
Arkadyjskość kresowego świata opisuje Szylkin w kilku
płaszczyznach. Ziemie te to dla niego kraina dzieciństwa i młodości, kraina pierwotnych doznań i olśnieni, prywatny „ogród tajemnic” i patriotyczna wartość. Jego Arkadia dzieciństwa jest
naznaczona transcendencją, sankcją psychiczną i kulturową5.

Ten duchowy świat dla Henryka Szylkina wyznacza
pięć zasadniczych aspektów: kult Maryi Ostrobramskiej,
wspomnienia santockich przyjaciół oraz pamięć o osobie
ojca i echa drugiej wojny światowej i zsyłek na Sybir. Jego nostalgiczna wyobraźnia nadal zachowuje żywą pamięć tych wydarzeń, ludzi, miejsc oraz uczuć i poeta daje temu wyraz w swojej twórczości. Kategoria przestrzeni
wewnętrznej konstytuuje się we wszystkich wspomnieniach Szylkina. Główną jej wykładnią jest kategoria pamięci. Tworzywem wierszy Santockiego Lirnika nie są
jedynie wielobarwne i tęczowe kwiecie, soczysta, zielona
trawa, tataraki, wodorosty, chmiel, łany gryki, pszenicy
i żyta, królestwo szczupaków, leszczy i okoni, czy błękit
nieba i zieleń lasu. Wiersze te tworzone są również,
a może i przede wszystkim przez kategorię pamięci. Jest
ona również wyróżnikiem całej literatury kresowej. Pamięć, nostalgia dyktowały sposób tworzenia wielu twórcom związanym z Kresami Północnymi: Czesławowi Miłoszowi, Melchiorowi Wańkowiczowi, Sergiuszowi Piaseckiemu, Florianowi Czarnyszewiczowi, Józefowi Mackiewiczowi, Tadeuszowi Konwickiemu czy Zbigniewowi
Żakiewiczowi. Jadwiga Gamska-Łempicka dowodziła, że
pamięć, żal za tym, co było oraz wyciąganie dłoni do
utraconego raju dzieciństwa jest szczególnym piętnem
poezji kresowej od samych jej początków, poprzez powstanie listopadowe, zmianę granic po pierwszej wojnie
światowej, aż po wspomnienia o ostatniej wojnie i czasy
obecne6. Pisarze wciąż powracali do kresowego świata,
łączy ich poszukiwanie tożsamości, wewnętrzne rozdarcie, poczucie wykorzenienia, nostalgii i tęsknoty. Bez
owego wspominania, mitologizowania, rozpamiętywania
nie mogą tworzyć. Tak jest też w przypadku Henryka
Szylkina. Pamięć jest bodajże najważniejszym kontekstem pisarstwa Santockiego Lirnika i na jej tle ukazane
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są wszystkie aspekty i motywy jego twórczości. Trafnie
ujmuje to Maria Jazownik:
Każda bowiem z jego [H. Szylkina – dop. M.S.] lirycznych
wypowiedzi jest świadectwem przekonania, że przeszłości, zakodowanej m.in. w języku, w kulturze, w religijnym kulcie nie
można amputować, zawsze bowiem rzutuje ona zarówno na teraźniejszość, jak i na przeszłość7.

Badaczka zwraca również uwagę na słowa Cypriana
Norwida8: „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”, jako
swoisty kierunkowskaz twórczości Szylkina. I faktycznie,
hasłu temu poeta pozostaje wierny przez całe życie.
Pamięć zatem jest głównym czynnikiem i „motorem”
poezji Szylkina. Poeta z uporem powtarza, że misją jego
pisarstwa jest „ocalenie od zapomnienia” swojskiej przestrzeni sprzed lat, ocalenie od niepamięci historii swego
rodu oraz przyjaciół i bliskich z Santoki. Wskazują na to
nie tylko słowa samego poety, ale i badacze. Jak zauważa Maria Jazownik, Szylkin w swojej poezji przyjmuje
stanowisko „strażnika pamięci”:
Poeta ten silnie jest zakorzeniony w dziejach narodu, w jego
historii, kulturze i religii. Pragnie on ocalić od zapomnienia ludzi
i czyny, zdarzenia i obrazy przeszłości, należące do jego indywidualnej „małej historii”, ale też będące nieusuwalnym składnikiem i znakiem „wielkiej historii”, napisanej przez miniony wiek
XX. Do przyjęcia roli strażnika pamięci poetę motywuje pragnienie upamiętnienia „tych, co odeszli”, niesłusznie częstokroć zapomnianych, których głos jedynie on jeszcze słyszy „na ojców
ziemi”. Swoje zadanie pojmuje jako obowiązek wynikający z powinności etycznych, patriotycznych i religijnych zarazem: zapomnianych zmarłych łączy bowiem z poetą pokrewieństwo wynikające z więzi rodzinnych i narodowych, jak też pokrewieństwo
9
duchowe, uwarunkowane wspólną religią i wiarą .

To właśnie pamięć odgrywa szczególną rolę w eksponowaniu santockiego krajobrazu oraz tego wszystkiego, co wiąże się z tradycją, kulturą, obyczajami i wartościami tej krainy. Dla Marka Zaleskiego pamięć jako
przedmiot poetyckiej opowieści staje się „wytworem literaturyzacji”10. W książce Formy pamięci autor ten podkreśla:
Pamięć rzeczy minionych jest jedynie wehikułem dla materii, faktów i zdarzeń, które swoje prawdziwe znaczenie uzyskują
dopiero w tekście, i to w tekście będącym przede wszystkim
świadectwem teraźniejszej sytuacji i świadomości autora. Tekście służącym teraźniejszości, ale – co może bardziej istotne
i rozstrzygające o naturze aktu autobiograficznego – w tekście,
którego materie również konstytuuje teraźniejszość. Narracja
autobiograficzna może posłużyć za modelowy przykład doświadczenia czasu, tak jak go rozumiał ojciec gatunku – święty
Augustyn.; to znaczy czasu postrzeganego jak teraźniejszość
rzeczy przeszłych, teraźniejszość rzeczy teraźniejszych i teraźniejszość rzeczy przyszłych. To, co opowiadane, zmagazynowane jest w pamięci jako przeszłe, a więc nadające się do po11
wtórzenia .

Pamięć pozwala na dokładne przywołanie dawnych
zdarzeń, ludzi i miejsc, a więc na pokonanie nieprzestępnej bariery czasu i odległości. Nieubłagany upływ
czasu nie zaciera więc reminiscencji oraz wspomnień,
nie oddala obrazu miejsc najdroższych sercu, nie zmienia też uczuć żywionych do ojczystej ziemi. Pamięć jest
nawet tak mocna, że swojski krajobraz Wileńszczyzny
stał się miarą i wzorcem dla każdego kolejnego miejsca
pobytu:
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Oczy moje widzą tu krajobraz inny –
śmiganie mew białych nad złocistym piaskiem,
lecz myśli wciąż biegną do strony rodzinnej
[Do Żejmiany, z tomu Sonety Ostrobramskie, s. 26.]

Wielu badaczy wskazuje na fakt, iż obrazy dzieciństwa i młodości stały się dla poety pewnego rodzaju obsesją12. Faktycznie, w miarę upływu lat poeta coraz częściej powraca do swojej małej ojczyzny. Halina Turkiewicz zauważa jednak, że:
Jest to po prostu prawdziwa miłość, znana z twórczości tej
miary pisarzy, co Miłosz, czy Konwicki. I wielu im podobnych,
którzy niejednokrotnie stosują samoperswazję, szukają ucieczki od nostalgicznych tematów i ciągle do nich wracają13.

I faktycznie, czytając wiersze Szylkina, czuje się
w nich wielką miłość do rodzinnej ziemi, której jedynym
dziedzictwem pozostała pamięć. Wszystkie utwory opisujące rodzinne gniazdo przywracają je mocą wspomnień:
Nad Łokają wieczór
otulił się ciszą
gdy księżyc otworzył oczy –
W milczeniu usnęły też drzewa
Tylko w olszynach Zacisza
Litewski słowik śpiewał
Nie wtórował mu
szept zatoki
i już w mroku nocy
nie było Santoki
Zrozumiałeś wtedy
Że to już lato
W sercu i w głowie
[Lato w Santoce, z tomu Wiersze rozproszone, s. 21.]

Powyższe wersy traktować można jako wizualizację
przestrzeni wykreowanej poprzez pamięć i nostalgię; to
obraz rzeczywistości, która oczarowuje poetę we wciąż
żywym wspomnieniu o niej.
Znaczące miejsce w wewnętrznej przestrzeni poety
zajęły związki z bliskimi mu ludźmi. Wspomnienia ściśle
związane są z dawnymi mieszkańcami rodzinnej ziemi,
z których wielu było bliskimi przyjaciółmi poety. Wraca on
do nich w książce W zakolach Łokai oraz w wielu swoich
wierszach, gdzie czytelnik poznaje rody Chlewińskich,
Łozowskich, Dzierżyńskich, Jusisów oraz innych byłych
sąsiadów i przyjaciół. I w tym wypadku mechanizm pamięci pociąga za sobą szczególny sensualizm ewokowanej przestrzeni – każdy ewokowany drobiazg zatrzymuje bieg czasu i przywołuje wspomnienia o bliskich:
Pamiętam. Był dom. Obok drugi, większy.
W nim wójt Łozowski wraz z rodziną mieszkał.
Stąd do Santoki wiodła rojstem ścieżka.
Pełna kaczeńców – tutaj najpiękniejszych.
[Zacisze, z tomu Sosny i kamienie, s. 15.]

Przyjaciele i znajomi z Santoki pojawiają się w poezji
Szylkina bardzo często, bogate w utwory wspominające
bliskich są tomiki: Sosny i kamienie z 2001 roku, Powroty
krajobrazów z 2005 roku oraz Santoka z 2008 roku. Liryki zebrane w tych wydaniach wystawiają chlubne świadectwo tym wszystkim, którzy zasługują na pamięć oraz
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na trwały szacunek. Przypominają o ty, ile zrobili oni dla
rodzinnej ziemi. Odnaleźć tam można nie tylko liczne
wzmianki o ludziach, z którymi poetę łączyła bliska więź,
lecz i literackie portrety ich samych oraz ich domostw
i zaścianków: Łozowskich z Zacisza, Łozowskich z Gierni, Jusisów z Pogulbina i Ausztagiry, Chlewińskich z Łapołat i Rymek, Walentynowiczów z Rutnia... „Oni zasłu14
gują na trwały szacunek i pamięć” , dlatego Szylkin
przywołuje w poetyckich obrazach konkretne osoby,
z którymi niegdyś był związany:
Przy leśnej drodze leży Malinowo
Chłopski zaścianek. Mieszkał tu Polito.
Cichy, sąsiedzki, zawsze pracowity.
Nie rzucał nigdy niepotrzebnie słowa.
[Malinowo, z tomu Sosny i kamienie, s. 29.]
Lub:
Tu żył Nosewicz. Myśli miał bogate.
Mówił wierszami. Był także tam znany
Jan sprawiedliwy. Księdzem go nazwano –
I Jurka Jerzego – ten z końcowej chaty.
[Szyliszki, z tomu Sosny i kamienie, s. 21.]

Autor podkreśla zróżnicowanie współmieszkańców
z rodzinnych terenów. Wspomina i uczonych – jak choćby Nosewicza, ale też i powstańców, muzyków, malarzy,
poetów. Poeta skupia się na opisie ich życia, na prostym
i uczciwym bytowaniu, czasem na dramatycznych przejściach – opisuje na przykład historię Wincentego Jusisa,
żołnierza legionów polskich, który w walce o wolność
kraju utracił zdrowie. Często wspomina wybitnego poetę
litewskiego, a prywatnie swego dobrego przyjaciela,
Eduarda Mieżelaitisa:
Przebywając każde lato w Santoce z rodziną poznałem bliżej Eduarda Mieżelaitisa. Znajomość ta przerodziła się z czasem
w zażyłą przyjaźń. Chodziliśmy razem na ryby, prowadziliśmy
często długie dyskusje na różne, przeważnie literackie tematy.
Pisaliśmy też wiersze o naszym zaścianku. Przez osiemnaście
lat zebrało się ich ponad setkę. Podnietą do tego typu twórczości
było między innymi piękno otaczającej nas przyrody, nie skażonej tu jeszcze przez rozwój współczesnej cywilizacji15.

Wszyscy bohaterowie poezji Santockiego Lirnika to
autentyczne postaci, uczestnicy lub świadkowie opisywanych przez niego zdarzeń, nazywani po imieniu: Hieronim i Florian Chlewiński, Ignacy i Stefania Walentynowiczowie, Mojżesz Koziełło, Ryszard Jusis... Wiele miejsca poświęca im wszystkim w opowieści o Ziemi Santockiej pt. W zakolach Łokai, której znaczna część poświęcona jest tym, których losy nierozłącznie splotły się
z Santoką. W prozie tej można zaobserwować ograniczenie uczuciowości i emocjonalności, tak typowej dla
poezji na rzecz obiektywnego opisu, niezwykle bogatego
w konkretne informacje. Znamiennym dla takiego portretowania może być fragment:
Moja babcia, Helena, urodziła dziecko, mojego ojca,
w czterdziestym czwartym roku, dwa lata później od swojej
córki, Antoniny Łozowskiej, która powiła syna mając niespełna
szesnaście lat. Był nim Józef Łozowski, urodzony w 1889 roku.
W młodości służył w legionach Piłsudskiego. Potem zajęcia gospodarskie dzielił chętnie z pracą społeczną. Należał do ludzi
energicznych i przedsiębiorczych16.
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Opisy takie przynoszą różne obrazy i wspomnienia
bliskich z dzieciństwa i młodości. Przywoływanie imion
i nazwisk ludzi bliskich sercu poety – przyjaciół, krewnych, sąsiadów, znajomych – jest ważnym zabiegiem
konstrukcyjnym, usprawniającym kreację kresowego
świata. Imiona w wielu wypadkach stanowią ważne
składniki wspomnień. Cała epika santockiego Lirnika
rozwija się odwrócona w przeszłość, w której bohaterowie jego utworów zajmują niezwykle ważne miejsce. Często ich przywoływanie ma szczególną strukturę: po odwołaniu się do pamięci o nich oraz o ich małej ojczyźnie,
poeta jako kontrapunkt przytacza współczesne obrazy:
Czas odmienił obraz. Już wieku granica.
Nie ma sąsiadów. Może ich synowie
Żyją gdzieś jeszcze w innych okolicach.
Nawet grzybiarzom nie przyjdzie do głowy,
Że tutaj ludzie wiedli życie całe –
A został po nich głaz z rozbitej skały.
[Pietkiewicze, z tomu Sosny i kamienie, s. 16.]

Duchowy świat Szylkina cenny jest tym bardziej, iż
rzeczywista ziemia została utracona. Jej dramat rozegrał
się w latach czterdziestych ubiegłego stulecia, kiedy to
zamieszkująca Santokę ludność została przesiedlona,
a jej domostwa wyburzone. Wskutek zmiany powojennych granic większość zaścianków została całkowicie
porzucona, gospodarze zmuszeni byli opuścić swe wioski, ich pola i łąki z zbiegiem lat zamieniły się w las. Tereny, na których przed laty mieszkali dawni przyjaciele
i sąsiedzi, dziś całkowicie zdziczały, a domy popadły
w całkowitą ruinę. Jedyną rzeczą, którą dziś można w ich
miejscu znaleźć, są, jak stanowi tytuł jednego z tomików,
„sosny i kamienie”. Bolesna świadomość tych nieodwracalnych zmian wywołuje nostalgię, która obecna jest
w każdym wierszu ukazującym obecny obraz rodzinnych
stron. Za badaczem Markiem Zaleskim, można podkreślić, że:
Świat oglądany oczami nostalgika to świat doświadczany
pasywnie i właśnie owa pasywność – z góry niejako założony
w nostalgicznym oglądzie brak chęci interwencji lub wręcz jej
niemożliwość, często bywa przedmiotem oskarżeń17.

Taka oskarżycielska introspekcja w poezji Santockiego Lirnika pobrzmiewa za każdym razem, gdy pisze
on o aktualnej „twarzy Santoki”, szczególnie zaś, gdy
„obrazy pamięci” konfrontowane są z aktualnym wyglądem tych miejsc. Gorzka refleksja o przemijaniu nie tylko
ludzi, ale i także krajobrazów, jest jedną z głównych trosk
poety. Wyraz tego znajdziemy w niejednym tekście:
Odchodzi twój obraz jak wczorajsze chwile –
W całun mgieł powity – czyżby już umiera?
To czas uniósł skrzydła – ze sobą zabiera:
Łąki, lasy, pola, bociany, motyle...
W cieniu lipy starej „Łajka” już nie szczeka,
Pod płotem ul niemy – nie zobaczysz pszczoły.
Odleciało echo – nikt dzieci nie woła,
Choć garbaty mostek na przechodnia czeka
[...]
Jakim żarem słowa twe dzieje opiszę?
Ściany sypią próchno, strop domu się wali
I łza rośnie wielka – bo giniesz bez glorii.
[Gniazdo, z tomu W stronę Ostrej Bramy, s.14.]
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Santoka i Wileńszczyzna są przestrzenią tragedii, ale
zarazem i jej świadkiem; nie tylko ludzie mieli w niej swój
udział, przeżywała ją również sama ziemia. Historyczne
fakty z tego okresu przywołuje kresowianin, Wacław
Nycz, tak jak Szylkin będący obserwatorem tych bolesnych wydarzeń:
Jeszcze trwała II wojna światowa, a już na szczycie jałtańskim postanowiona, że w razie zwycięstwa aliantów zmienione
zostaną granice państwa polskiego, a ludność polska zamieszkała na Kresach Wschodnich zmuszona będzie do migracji –
repatriacji. I tak się stało. W wyniku alianckich ustaleń dokonały
się ogromne zmiany w układzie demograficznym Europy. 1/3
terytorium przedwojennej Polski formalnie włączono do ZSRR.
Umowa zawarta w Lublinie, 9 września 1944 r., między rządami republik Białorusi, Litwy i Ukrainy a Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego przyznała prawo do repatriacji ludności
polskiej i żydowskiej oraz określała ściśle jej warunki. W konsekwencji, w ciągu krótkiego czasu zmieniła się struktura etniczna ziem zachodnich, północnych oraz Śląska. Niemcy, Ślązacy i Mazurzy zostali wysiedleni w głąb Niemiec, a ich ziemie
po części zasiedlili przymusowo repatrianci z terenów wschod18
nich II Rzeczypospolitej. Dla wielu był to bolesny cios .

Kraina ta jest więc skarbnicą pamięci, przechowuje
historię, wartości. Zapomnienie o niej to jakby pozbycie
się własnej tożsamości. Dla Szylkina jest ona wartością
samą w sobie, jej znaczenie nie jest nadawane jej przez
człowieka, ale ono tkwi w niej niezależnie od ludzkiej woli. Szylkin krainę tę nazywa swoją Itaką – nazwa ta podkreśla niesłychanie silną więź, poczucie przynależności
do utraconego na zawsze świata, pokazuje również, że
z tej ziemi bierze początek jego rodowód. O „swojej Itace” pisze w pięknych słowach:
Dajcie mi szczyptę radości,
pozwólcie dopłynąć
do Itaki dzieciństwa
Tam
w Ostrej Bramie Wilna
odmówię z ufnością dziecka
litanię do Ciebie, Matko.
Potem – gdzie brzozy białe
i modre obłoki,
wśród Twoich lilii śnieżnych
popłynę na północ Żejmianą –
aż do rodzinnej Santoki
[Itaka, z tomu Kolorowy dom dzieciństwa, s. 36.]

Refleksje na ten temat dominują w Szylkinowskiej
epice. Pełno w niej retrospekcji i powrotów do krainy
młodości, jej nieistniejących dziś krajobrazów małej ojczyzny oraz nauk przekazywanych przez rodziców.
W nostalgiczne tło wpisują się wspomnienia poety,
w których nie brakuje przemyśleń na temat przemijania
i przywiązania do korzeni i tradycji, świadczących o wielkiej wrażliwości twórcy:
Ludne okolice Santoki, tętniące za czasów mojego dzieciństwa różnorodnymi przejawami życia, do niepoznania zmieniły
swoje oblicze. Nie ma już Zacisza z pięknymi, nowymi domami,
ocienionego szumiącymi sosnami Ausztagiry, ani folwarcznych,
imponujących rozmiarami budowli Rymek. Wykreślono je dawno z mapy, a teraz znikają powoli z ludzkiej pamięci. Ten sam
los podzieliły Pietkiewicze, położone na stromym, uroczym
brzegu Łokai, Łapołaty ukryte za morenowym wzgórzem na
obrzeżach błędnego rojstu i inne pohanzenowskie osady. Tu
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cywilizacja najpierw zatrzymała swoje kroki, by później cofnąć
19
je głęboko .

Henryk Szylkin obiektywnie weryfikuje wszystkie zachodzące zmiany:
Nie ma już dziś większego znaczenia, że jej (Santoki –
dop. M.S) mieszkańcom zwrócono ostatnią część zabranej do
kołchozu w latach pięćdziesiątych ziem, pól i lasów. Po okresie
sowieckiej nieudolnej, a nawet rabunkowej gospodarki, resztki
dawnych pól są wyjałowione. I zachwaszczone, opustoszałe
łąki porosły dziką trawą i łoźniakami, a przerzedzony las mocno
usycha coraz bardziej. Brak jest też w Santoce młodych ludzi
do pracy. Niestety, nigdy już nie będzie w niej prężnych gospodarstw rolnych, ani tak pięknych inicjatyw społecznych i kulturalnych, jakie podejmowano tu w okresie międzywojennym.
Zmieniły się czasy, a wraz z nimi uwarunkowania polityczne
i ekonomiczne20.

Maria Jazownik słusznie określa poezję konfrontującą „dziś” z „wczoraj” jako epitafia dla wszystkich tych
polskich zaścianków położonych na Wileńszczyźnie, które po ekspatriacji ich mieszkańców stały się „umarłe”
i „ciche”21. Sam poeta z żalem wyznaje, że dziś po zielonych zaściankach „nie pozostał nawet kamień na kamieniu. One ponownie wrosły w ziemię”22, a wraz z nimi
odeszli ludzie z ową ziemią związani.
Henryk Szylkin był również świadkiem dramatycznych epizodów historii ziemi wileńskiej w okresie drugiej
wojny światowej. Jeden z nich przedstawił w opowiadaniu Panowie, co robicie? Krótka fabuła opisuje wydarzenia z października 1941 roku, kiedy to miała miejsce masowa zagłada Żydów. Piętnastoletni wówczas Henryk
został przypadkiem zatrzymany przez litewską policję
i zaprowadzony do miejsca zbrodni. Zmuszony został do
zasypywania pomordowanych dzieci, kobiet i mężczyzn.
W pewnym momencie jedna staruszka podniosła się z
sterty ciał i tępo zapytała: „Panowie, co robicie?” Odpowiedzią litewskiego policjanta były dwa krótkie strzały.
„Do końca życia nie uwolnię myśli od tego masowego
23
grobu” – napisze poeta po latach. Problematyka wojennej przeszłości przywołuje też wiele utworów o historycznym, pokoleniowym sensie. Szylkin opisuje grozę
i bitwy tamtych czasów, obrazując gromy wojenne i walki
polskich żołnierzy podczas ponad trzyletniej okupacji
niemieckiej. Sugestywnie oddaje grozę i niesprawiedliwość tamtych czasów:
Tamten maj dla wielu rośnie w snach koszmarem.
Zabito trzech Niemców. Pomysł był Markowa.
Przeleciał szmer grozy. Wyznaczono głowy.
Polacy za wszystko mieli ponieść karę.
Za miasteczkiem szosa do Święcian zwrócona.
Przy niej chłopskie pole. Tam sługusów horda
przywlokła skazańców. Dokonano mordu.
Aż się zaczerwienił nawóz rozrzucony.
[Maj 1942, z tumu Sonety Ostrobramskie, s. 33.]

Obraz zbrodni dokonanej na bezbronnej polskiej ludności budzi przerażenie i grozę. Pamięć o wojnie jest wyraźnym rysem przestrzeni wewnętrznej poety; wątek
walk z tego okresu przewija się w wielu utworach.
W wierszu Ostatni bój czytamy:
Świst kul, huk granatów. W ogniu Ostra Brama.
Szarpany batalion tutaj się przedzierał.
Przykucnęli Niemcy pod ogniem snajperów
zaskoczeni nagłą partyzantów tamą
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Byli to akowcy z miejscowości bratnich:
Podbrodzia i Święcian, Postaw, Niemenczyna.
Zatrzęsły się mury. Wybiła godzina.
Wszczęto bój o Wilno. Krwawy i ostatni.
[Ostatni bój, z tomu Sonety ostrobramskie, s. 21.]

Warto dodać, że poeta jest autorem antologii wierszy
poświęconych wydarzeniom z września tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku, uzupełnionej unikatowymi zdjęciami24. Wybuch drugiej wojny światowej to
nie tylko świst kul, krew, ogień i pył. Poeta ubolewa, że
położył on kres wszelkiej działalności społecznej w Santoce, podczas gdy jeszcze w okresie dwudziestolecia
międzywojennego była ona znanym i prężnie działającym ośrodkiem życia kulturalnego, który inspirował
i ogarniał swym zasięgiem również sąsiednie zaścianki
i miejscowości. Ale wspomnienia wojenne wypełniające
duchowy świat Szylkina nie dotyczą jedynie okresu drugiej wojny światowej. Po jej zakończeniu nastąpiła „apokaliptyczna diaspora” – masowe wywózki mieszkańców
Ziemi Wileńskiej na Sybir, do Workuty, Kazachstanu i łagrów. Badacze literatury kresowej niejednokrotnie podkreślali fakt ambiwalencji przestrzennej Kresów i Sybe25
rii . Zwraca się uwagę na nieprecyzyjność granic obu terenów oraz na ich historię, którą łączą cztery wieki jednostronnej migracji. Na zagadkowość wzajemnych kontaktów obu krain zwracał uwagę Eugeniusz Czaplejewicz:
Syberia zagroziła wielu krajom i narodom, ale dziwnym trafem szczególnie upatrzyła sobie właśnie Kresy. Mimo odległości bardzo długo, chyba najdłużej, były one wystawione na
największe niebezpieczeństwo, aż w końcu stały się łupem
i żerem Syberii. Jak gdyby Syberia została celowo przez Rosję
26
„odkryta” i „spuszczona z łańcucha” głównie przeciw Kresom .

I faktycznie, życie w szczególności na Kresach koncentrowało się na strachu przed wywózką i transportem
na wschód. W czasie okupacji bolszewickiej rozpoczął
się okres nasilonej deportacji Polaków. Dla wielu życie
stało się czekaniem na swoją kolej. E. Czaplejewicz
twierdził nawet, iż transporty stają się elementem charakterystycznym dla „krajobrazu” kresowego”27.
W perspektywie przestrzeni wewnętrznej Santockiego Lirnika wydarzenia te odbijają się głośnym echem.
Zesłania na tę nieludzką ziemię powracają często w lirykach pisarza, który opisuje tragiczne losy deportowanych. Szylkin jako „poeta pamięci” nawołuje do pełnego
rozpoznania dziejów tych osób, które w atmosferze strachu i pogromu wywiezione zostały w głąb Rosji. Dla niego miniony czas nie został jeszcze zamknięty, ale posiada swą kontynuację w literackim opisie tych bohaterów,
których spotkał ten los. Poeta współczuje, woła o pamięć
i szuka pokrzepienia dla zesłańców. Utworem kreślącym
taki obraz jest wiersz Matka Boska Sybiraczka:
Gdy zbudzonych nocą tyranów rozkazem
z rozpaczą, bez sądu, w bydlęcych wagonach
wileńskich Polaków na Sybir wieziono
Ostrobramska Matka była z nimi razem.
Dzieląc trud tułaczy po sowieckim raju,
poznała zło Tajgi i Workuty mrozy,
mieszkała w ziemiankach i ciężkich obozach,
widziała dno nędzy na dzikim Ałtaju.
[Matka Boska Sybiraczka, z tomu
Sonety ostrobramskie, s. 29.]
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Syberia przedstawiona w poezji Szylkina to coś więcej niż bezkresne pole skute lodem. To raczej świat najzupełniej realny, który nabiera również znaczenia symbolicznego – wielu Kresowiaków musiało odbyć ostatnią
wędrówkę w bydlęcych wagonach do krainy „wieczności”. Dla wielu była to podróż bez powrotu – nie wytrzymali katorżniczej pracy, wielu nie doczekało nawet samego celu podróży i zmarło już w drodze na Sybir. Szylkin pisze o nich, chcąc przekazać swe doświadczenia
i pamięć kolejnym pokoleniom, utrwalić tę gehennę i zapisać fakty, które z biegiem czasu się zacierają. Uzupełnia obraz Sybiraków opisem ich powrotu – niektórym
bowiem dane było powrócić na rodzinną ziemię:
Zesłani Polacy wracają ze Wschodu:
Zaszczuci, opluci, obdarci, ubodzy...
W oczach ich błyszczy ciągle lód Workuty,
A w uszach wyje nieprzebyta tajga.
Gorzkie maja myśli, bo wyrok pokuty
Drutem kolczastym kaleczył ich losy.
Z tępym spojrzeniem – starzy już za młodu
Rzucali do rzek syberyjskie kłody...
[Powrót, z tomu W stronę Ostrej Bramy, s. 19.]

Syberia dla Szylkina staje się zbiorowym obrazem
pamięci, i zarazem indywidualnym doświadczeniem każdego z zesłańców, wpisanym w kontekst wspólnej historii
Polaków.
W poezji Szylkina tematyka patriotyczna często splata się z wątkami religijnymi. Poeta prosi Ostrobramską
Madonnę o wstawiennictwo i opiekę nad zesłańcami
i wsparcie ich w pracy na wygnaniu. Santocki Lirnik nigdy nie zapominał o swojej opiekunce. Ostrobramska
Pani jest dla niego niezwykle ważna, a miłość i zaufanie
do niej wypełniają przestrzeń jego duchowego świata.
Fakt, iż udział liryki maryjnej w nurcie poezji Szylkina jest
znaczący, nie może dziwić, bowiem Polska jest jednym
z tych krajów, obok np. Włoch, Portugalii czy Hiszpanii,
w którym kult Matki Boskiej rozwinął się bardzo mocno.
Sam autor wskazuje na swe pochodzenie jako jedno ze
źródeł pisarstwa:
O mojej rodzinie mogę powiedzieć, że jest patriotyczna
i bardzo religijna. Może właśnie dlatego mój debiut jako poety
miał miejsce we wrocławskim tygodniku katolickim. I do dnia dzisiejszego uważam siebie za pisarza katolickiego. Świadczą
o tym moje wiersze, choćby tomik Ostrobramska z Drzonkowa28.

W Polsce pierwsze utwory poświęcone Ostrobramskiej pojawiły się ponad sto lat po zgodnym z ówczesną
tradycją umieszczeniem wizerunku Bożej Rodzicielki
w bramie stanowiącej obecnie fragment murów obronnych, zwanej „Ostrą”. Sam obraz zawisł na niej na początku XVII wieku, i pomimo licznych wojen i meandrów
historii, wisi tam po dziś dzień. Wielu Polaków, w tym
i sam Szylkin, musiało opuścić Wilno, lecz nie zaprzestało kultu tej, co „w Ostrej świeci Bramie”. Wielu z emigrantów czciło ją, zabierając ze sobą jej wizerunki, wyrazem
kultu Szylkina jest jej obraz zapisany na kartach poezji.
Matka Ostrobramska pełni u niego tradycyjną rolę.
Przede wszystkim jest wspomożycielką, powierniczką
i pocieszycielką. Głównym jej rysem jest troska o lud jej
ufający i opieka nad nim. Błędem byłoby jednak stwierdzenie, że wizerunek Maryi w poezji Santockiego Lirnika
jest taki sam, jak w innych poetyckich wzorach. Tradycja
jest dla Szylkina jedynie punktem wyjścia dla nowej,
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osobistej wizji. W poezji maryjnej Boża Rodzicielka zwykle przedstawiana jest przede wszystkim jako matka
swego syna, któremu powierza troski i prośby swojego
ludu. U Szylkina jest ona raczej matką ludzi, ukazywana
często bez znamion świętości i królewskości, jako kobieta zatroskana, bliska, wyrozumiała, pełna matczynej miłości do wszystkich swych dzieci. Znamiennym jest fakt,
iż ostrobramski obraz przedstawia Madonnę bez Dzieciątka. W liryce Szylkina Ostrobramska Pani również jest
bezdzietna. Wydaje się, że w szczególny sposób łączy to
jej wizerunek poetycki z przedstawionym na obrazie. Maryja, troskliwa i kochająca matka, nierzadko schodzi
z obrazu i opuszczając swe sanktuarium wyrusza na
spotkanie swych dzieci:
Pani Ostrobramska, idąc po obłokach,
niosła pocieszenie dla strapionych ludzi.
Chciała w nich nadzieję i wiarę obudzić –
i tak prosto z Wilna przyszła do Santoki.
[Wigilia w Santoce, z tomu Sonety ostrobramskie, s. 17.]

Lub:
W cichym Dniu Zadusznym z posłaniem pokoju
Po wileńskiej Rossie chodzi Matka Boska.
Nad mogiłą każdą pochyla się z troską.
Ogląda z uśmiechem wizerunki swoje.
[Rossa, z tomu Sonety ostrobramskie, s. 22.]

Poetycki wizerunek troskliwej Matki-Pątniczki akcentuje jej kontakt i więź z jej ludem oraz uwypukla empatię
i zrozumienie dla codziennych trosk mieszkańców Wilna
oraz zaścianków i wiosek takich, jak Santoka, Ausztagira, Zacisze, Pogulbino, Szyliszki, oraz miasteczek z całej
Wileńszczyzny. U Szylkina skromni ubodzy i pracowici
ludzie niejednokrotnie mogli zaznać jej opieki i litości.
Matka Miłosierdzia przychodziła też z pomocą życiowym
rozbitkom (Burza), żołnierzom-męczennikom (Pamięci
Piotra Szczemirskiego) czy uczestnikom sybirackiej tułaczki (Matka Boska Sybiraczka). Relacje z nią pozbawione są dystansu i lęku, Wileńska Matka wybacza
swym podopiecznym słabości, ułomności i potknięcia:
Nie wiń je więc za to – jeśli w któryś ranek,
gdy Bóg ześle z nieba upalną pogodę,
kwiatki koło krzyża nie będą podlane –
bo staruszkom ciężko ze studni nieść wodę.
[Prośba, z tomu Sonety ostrobramskie, s. 16.]

Jak już zostało powiedziane na początku, wiele
utworów maryjnych u Szylkina akcentuje problematykę
patriotyczną. Poeta ilustruje też niektóre wydarzenia historyczno-polityczne, szczególnie te nieznanie, ilustrując
ich bohaterów lub dedykując wiersze konkretnym adresatom. Marek Karwala zauważa, że jest to już swego rodzaju prawidłowość:
W utworach poetów Polskich zamieszkujących Wileńszczyznę (m.in. Romualda Mieczkowskiego, Henryka Mażula,
Aliny Lasoty, Jana Mincewicza, Marii Łotockiej) pojawiło się
wiele odniesień do wydarzeń politycznych (odzyskanie niepodległości, obawy o jej utrzymanie), religijnych (wizyta Jana Pawła II, beatyfikacja o. Rafała Kalinowskiego) i innych, jakie rozegrały się na litewskiej ziemi w ciągu ostatnich lat29.

Atmosfera przygnębienia nie ustępuje, gdy poeta
przypomina o bolesnych dla naszego narodu wydarze-
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niach. Dramatyczny ton pobrzmiewa z wiersza napisanego 20 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu stanu wojennego:
Przychodzę do Ciebie Pani Ostrobramska
w podzwonne najciemniejszej nocy
gdy ryk motorów zabijał sen
[...]
Przychodzę do Ciebie wyzbyty choinki
pachnącej wolnością lasu –
tylko z różańcem słów
nabrzmiałych strumieniem skargi
[Grudzień 1981, z tomu W stronę Ostrej Bramy, s. 15.]

Wileńska Matka była poecie zawsze podporą
i wsparciem, szczególnie podczas gorzkich lekcji historii.
Maryja pełni tu rolę wspomożycielki, której ufać należy
w chwilach pełnych bólu i trosk. Wiąże się to z nadzieją,
której poeta nieustannie poszukuje w osobie Ostrobramskiej Madonny. Optymizm gości w liryce maryjnej,
szczególnie gdy Wileńska Pani otoczona jest wspaniałą,
nadwiliańską przyrodą:
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.
[Nadłokajski kwietnik, z tomu Sonety ostrobramskie,
s. 31.]

Madonna z Ostrej Bramy roztacza swą troskę i straż
nad wszystkim, co jest dziełem Boskiego stworzenia.
Szylkin ukazuje ją na tle rodzinnych terenów, lecz czasem odrywa się od Santoki i powraca do „tu i teraz”, by
razem z Wileńską Panią przeżywać swój los i prosić ją
o nieustanną opiekę. Wyrazem takiego pojmowania jest
pieśń Ostrobramska z Drzonkowa:
Matko Miłosierdzia Ostrobramska Pani
co świecisz w obrazie przybranym gwiazdami
dziś w Drzonkowie jesteś by mocą miłości
Razem dzielić z nami żale i radości.
Refren:
Przybyłaś tu, zborze w słońcu lśni
zostaniesz tu przez wszystkie nasze dni
błogosław nam i dany dla nas los
prosimy Cię miej nad Drzonkowem straż

Wizerunek Wileńskiej Madonny wpisuje się więc nie
tylko w pejzaż i historię Ostrej Bramy, ale zostaje rozszerzony na wszystkie Maryjne sanktuaria, nawet te małe
i nieznane, tak, jak wyświęcony w Drzonkowie pierwszy
w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej kościół p.w. Matki
Boskiej Ostrobramskiej. Jak zauważa we wstępie do
jednego z tomików Katarzyna Węgorowska, Wileńska
matka Miłosierdzia dla Szylkina jest postacią niezwykłą,
bo roztacza swą opiekę nie tylko nad dawną i współczesną Litwą, ale nad całym światem30. Sam poeta wielokrotnie dawał wyraz swej wiary i zaufania Bożej Rodzicielce, w wielu wierszach – modlitwach:
Matko Ostrobramska
otoczona ryngrafami serc
nie oddawaj naszych próśb mitom
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Niech wola Twoja zwróci spojrzenie
na wieczór naszej ery
niech wstrzyma zapędy oszalałych mózgów
co zło ciskają szrapnelami
Odsuń od nas kryzys nadziei
wstrzymaj nienawiść co kruszy kamienie
spraw żeby człowiek
nie zapomniał rąk wyciągnąć do ludzi
[Modlitwa, z tomu Gdzie sen nawet boli..., s. 42.]

Henryk Szylkin jest głęboko zakorzeniony w kulcie
Bożej Rodzicielki, każdy właściwie z jego utworów o tematyce religijnej jest tego potwierdzeniem i egzemplifikacją. Poeta czuje się niezwykle przywiązany do Wileńskiej Pani oraz do jej ostrobramskiego sanktuarium.
Trafnie zatem zauważa Maria Jazownik:
Szylkinowski cykl poetycki przynosi obraz człowieka, który
właściwie całe swe życie powierzył Bogarodzicy, który zarówno
w chwilach szczęścia, jak też w momentach cierpienia – jak
mówi „przy różach i cierniach” (Świętojański wieczór) – przywołuje Matkę Miłosierdzia jako swą opiekunkę i powiernicę,
wspomożycielkę i pocieszycielkę31.

W swojej twórczości religijnej Szylkin daje wyraz ufności w nieustanną opiekę, jaką Wileńska Madonna
sprawia nad całym swym ludem. Matka Boża jest dla
niego nieustannym źródłem nadziei, ufności i otuchy,
i w niej upatruje poeta remedium nie tylko dla siebie, ale
na całe zło opanowujące świat.
Wewnętrzny świat Henryka Szylkina wypełniony jest
jeszcze jednym, niezmiernie istotnym, jeśli nie najważniejszym składnikiem. Jest nim pamięć o osobie ojca –
Ignacego Szylkina. Wszelka misja pisarska Szylkina bierze swój początek właśnie z jego osoby. Opis całego
kresowego świata powstał z niegasnącego żaru pamięci
o ojcu, który zrodził w sercu syna miłość do swego rodzinnego gniazda. Również dzięki osobie ojca Henryk
został „skazany” na pisanie. Dał bowiem mu słowo, iż
opisze dzieje Santoki, ocalając ją tym samym od zapomnienia. Świętą jego wolą było, aby syn nakreślił w przyszłości pamięciowy obraz swej małej ojczyzny. Sam poeta wspominał po latach:
Mój ojciec, Ignacy Szylkin, który jadł chleb z niejednego
pieca, ofiarowując mi kiedyś wileński album zdjęć Jana Bułhaka, napisał: „Nie zapominaj synu, że jesteś synem tej ziemi”.
Był to testament ojca, pozostawiony młodemu człowiekowi stojącemu wówczas przed długą i niewiadomą drogą życia32.

Ojciec Henryka Szylkina sam był człowiekiem pióra,
oczywistym było więc to, że jego syn również zajmie się
twórczością literacką:
Pochodzę z rodziny o tradycjach literackich. Wiersze pisał
mój ojciec, pisała również siostra. I ja też chciałem pójść w tym
kierunku. Ponadto zawsze bardzo pociągała mnie poezja, literatura – to właśnie sprawiło, że postanowiłem studiować polonistykę33.

Związany z Zieloną Górą poeta i prozaik Janusz Koniusz przyznawał, iż faktycznie, Ignacy Szylkin „miał
świetne pióro” i „pisał jak rasowy dziennikarz”34. Rzeczywiście, czytając jego pamiętniki z podróży nie można
oprzeć się wrażeniu, iż wyszły one spod fachowego pióra żurnalisty:
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Taszkient pod względem zabudowy jest różny. Jedna jego
część to miasto czyste, przestrzenne, murowane, nowoczesne
i dobrze zadrzewione. Drzewa chronią znakomicie przed upałami, które są tu nieraz nieznośne. Natomiast stary Taszkient,
gdzie znajduje się dzielnica muzułmanów, w swojej zabudowie
jest bardzo zagęszczony, a domy to przeważnie lepianki, zwane slumsami. Ruch na uliczkach panuje tu ogromny, wszędzie
smród i brud. Życie jednak biegnie tu wartko i wesoło. Rozry35
wek tez nie brakuje: kina, teatry, cyrki są przepełnione .

czyli je często, lub oddawali ojcu, widząc w jego zainteresowania przejaw wielkiego dziwactwa. [...]
Szczególnym zainteresowaniem ojca cieszyły się tak zwane kurne chaty przeznaczone do rozbiórki. W zakamarkach takich domostw można było zanieść wiele starych przedmiotów
należących do dawnej kultury materialnej ziemi wileńskiej.
Dzięki tym zainteresowaniom i ciągłym zabiegom o ich pozyskanie, muzealne zbiory ojca wzrastały nieustannie, przekra377
czając w końcu grubo ponad tysiąc eksponatów .

Na uwagę zasługuje sam fakt odbycia tak dalekiej
podróży (Wilno i Taszkient dzieli ponad cztery i pół tysiąca kilometrów) na początku ubiegłego stulecia. W tamtych czasach wyjazdy takie, zwłaszcza wśród ubogiej
ludności wiejskiej, należały do rzadkości. Ignacy Szylkin
zwiedził jednak środkową Azję, dotarł aż do serca Kazachstanu, Ałma-Aty. Gdy jednak przyjrzeć się bliżej życiu tego niepospolitego człowieka, widać, że nie była to
jedynie kwestia przypadku.
Już rodzice Ignacego byli ludźmi nieprzeciętnymi.
Pod koniec XIX wieku okoliczni chłopi nie kształcili dzieci
wcale, a represje za nauczanie w języku niesłychanie
wysokie. Po upadku powstania styczniowego głównym
elementem polityki rusyfikacyjnej był nadzór nad edukacją. Pomimo surowych ograniczeń Ignacy w wieku ośmiu
lat został posłany do polskiej tajnej szkoły, gdzie uczył go
inwalida – powstaniec z roku 1963. Kolejnym etapem jego edukacji była już szkoła rosyjska, w której mocno
buntował się przeciw dyskryminacji swego ojczystego języka. Został za to dotkliwie pobity, co tym bardziej
utwierdziło go w przekonaniu, że się nie mylił. Po kolejnych latach szkoły i wytężonej nauki osiągnął wiedzę na
uniwersyteckim poziomie. Poza tym kształcił się w zawodzie fotografa, co pozwoliło mu zdobyć pracę w dużym wileńskim zakładzie fotograficznym. Był miłośnikiem
kinematografu i właśnie za nim wyruszył w świat. Udał
się w roczną podróż po odległych, azjatyckich krajach,
na końskim i wielbłądzim grzbiecie, przemierzając pustynie i góry, przewędrował Rosję, Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan. Wrócił, bo nie umiał żyć bez Santoki.
Osiadając w niej na stałe, każdą wolną chwilę poświęcał
największej swojej pasji – etnografii. Pociągała go archeologia, historia oraz numizmatyka. Jego pracą i hobby zarazem było kolekcjonerstwo. Zajęcie to łączył z powodzeniem z fotografowaniem – przede wszystkim krajobrazów i zabytkowych obiektów. W wielu przypadkach
opisywał swoje fotografie, a negatywy skrupulatnie przechowywał. Te dwie pasje zrodziły w nim kolekcjonera
i muzeologa, którego zbiory stały się znane nawet poza
granicami Litwy. Stał się badaczem rodzinnej ziemi – kolekcjonował wszystko to, co łączyło się z jej historią
i rozwojem: stare dokumenty, monety, pamiątki z powstania styczniowego i listopadowego oraz zabytki związane z dawna kultura materialną, a więc prototypy maszyn rolniczych, narzędzia chłopskiej samoobrony, talizmany chroniące przed urokiem czy chorobą czy prymi36
tywne smoczki, flaszki i lalki . Pierwsze eksponaty zostały przywiezione jeszcze z podróży do Azji. Potem systematycznie gromadził to, co związane było z Wileńszczyzną, a nade wszystko z Santoką i pobliskimi miejscowościami:

Na skutek ustawicznej i systematycznej pracy Ignacego Szylkina w Santoce powstało muzeum etnograficzne, jedyne takie miejsce w swoim rodzaju na całej Wileńszczyźnie. Eksponaty doskonale ilustrowały całą epokę pańszczyźnianą. Zbiory przechowywane były głównie
w pokoju na poddaszu:

Ojciec jeżdżąc po wsiach zbierał najbardziej oryginalne
i stare przedmioty tego typu. Zalegały one często dziesiątki lat
domowe strychy i różne „powietki”. Dla etnografa były to eksponaty ciekawe i cenne. Natomiast miejscowi gospodarze nisz-
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Ten strych p. Szylkina to osobowość, jaką rzadko można
spotkać na wsi. Jest to coś w rodzaju muzeum domowego.
Zgromadził tu p. Szylkin wszystko, co mogłoby ciekawić etnografa czy historyka, a co udało mu się znaleźć w najbliższych
okolicach Santoki. Mamy tu gablotkę z kilku setkami monet wykopanych czy wyoranych na dziedzicznym gruncie przez samego gospodarza i przez jego sąsiadów. Jest kilka półek książek, broszur, gazet świadczących o przewalaniu się przez te
ziemie różnych potęg historycznych od cara, poprzez wojska
Wilhelma II, armię bolszewicką, potem polską, aż do chwili bieżącej. Są pamiątki po przemarszu wojsk Bonapartego w roku
1812. Ale najciekawszą i najwartościowszą część stanowią
zbiory narzędzi rolniczych, tkackich, przędzalnych, kowalskich
itp. Przeglądają się w nich dzieje rozwoju gospodarczego Santoki i okolic od czasu, gdy żelazo było cenione na wagę złota
i gdy z niego wydobywanego z rudy błotnej przez miejscowych
kowali dawano narzędziom drewnianym tylko cieniutkie okucia
w miejscach najbardziej narażonych na zużycie – aż do dnia
38
dzisiejszego .

Zbiory uchroniły się – choć nie bez strat – od wojennej zawieruchy. Po tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym roku muzeum zaczęło stawać się coraz bardziej
znane39. Rozsławiło ono skromny zaścianek na cały kraj,
a nawet poza jego granice. Pisano o nim w prasie,
umieszczono nawet Santokę w przewodniku turystycznym, pisząc o istniejącym tam muzeum domowym. Zbiorami zainteresowali się inni kolekcjonerzy i historycy oraz
naukowcy z uniwersytetu Wileńskiego. Ten wzrost popularności objawiał się jednak głównie tym, że Santokę
i znajdujące się w mieszkaniu Ignacego Szylkina zbiory
zaczęło z roku na rok odwiedzać coraz więcej osób. Byli
to pojedynczy ludzie, turyści lub pasjonaci historii, ale też
i całe wycieczki młodzieży szkolnej lub studentów. Ignacy Szylkin zawsze chętnie pokazywał swe zbiory, przebywając ze zwiedzającymi nawet kilka godzin dziennie.
Pojawiły się również naciski, by Ignacy sprzedał państwu
swoje zbiory. Argumentowano to faktem, iż takie eksponaty są zbyt cenne, by mogły bezpiecznie pozostawać
w prywatnym posiadaniu, gdzie nie mają należytego zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem. Z powodu podeszłego wieku i nie najlepszego zdrowia etnograf zdecydował się przekazać swe zbiory do muzeów
w Święcianach, Wilnie i w Kownie.
O tym, że osoba ojca jest dla Szylkina postacią niezwykle ważną, świadczy też publikacja wydana w tysiąc
dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym roku. Jest to
dużego formatu album fotografii czarno-białych, noszący
tytuł Nasz Ojciec. Inicjatorem wydania oraz autorem
wstępu i podpisów fotografii dotyczących Ignacego Szylkina jest Henryk, który pragnął w ten sposób zachować
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pamięć tego skromnego człowieka oraz oddać hołd jego
działalności społecznej. Ignacy Szylkin był rzeczywiście
postacią znaną i cenioną na Wileńszczyźnie. Jego wieloletnia praca znalazła oddźwięk nie tylko społeczny, ale
i u władz państwowych. Przysyłano mu podziękowania
i listy pochwalne, wręczano dyplomy i pisano w gazetach. Największą i zarazem najcenniejszą nagrodą było
postawienie ponad trzymetrowej rzeźby z wizerunkiem
ojca poety. Jej odsłonięciu towarzyszyły wzruszające
uroczystości. Rzeźba ta, do dziś stojąca w Santoce,
upamiętnia i honoruje działalność społeczną i wieloletni
trud ojca poety. W ten sposób, w szóstą rocznicę śmierci, pamięć muzeologa i etnografa została szczególnie
uczczona.
Muzeum, tak samo jak cała działalność ojca, było dla
Henryka niezwykle istotne. Można by powiedzieć, że jego pisarstwo ma swoje podstawy w osobie Ignacego. On
bowiem nie tylko nakazał synowi opisanie rodzinnej ziemi, ale sam, swoim zaangażowaniem i kolekcjonerską
pasją ocalał ją od niepamięci. Henryk misję tę kontynuował, zapisując obraz i przestrzeń Santoki w poezji.
Oczywiście muzeum ojca, jako jeden z elementów
współtworzących duchowy świat poety, znalazło odbicie
w jego liryce:
W domu który smolnym wiankiem drzewa
wyrastał bez piły
szkielety historii na ścianach –
w błysku monet srebro carów
Milczy
zegar spóźniony o wiek
Tępe twarze siekier
co wyciosały erę z kamienia
jak relikwie w amforze
złożono pod szkło
Rodzina garnków z odciskami tysiąca palców
pośród ksiąg podobnych do jesieni
gdzie słowa-liście
jak zatopiony dzwon
Tylko bagnetów ostrza
dogasają jeszcze
bólem wojny
[Muzeum, z tomu Gdzie sen nawet boli..., s. 19.]

Henryk Szylkin swoją twórczością również podejmował próbę zachowania pamięci tego niedbającego o rozgłos człowieka. Osoba ojca stanowi dla niego znacznie
więcej, niż tylko wzór do naśladowania. To źródło i korzenie jego poezji, całej bowiem działalności Ignacego
Szylkina, przyświecało hasło – „kto nie szanuje swojej
przeszłości, nie wart jest lepszej przyszłości”. I słowa te
stały się dla Henryka Szylkina życiowym credo, któremu
pozostaje wierny przez całe swoje życie.
Pejzaż, przyroda, rodzinne miejsce, kraj dziecinnych
lat, nostalgia, kult Matki Boskiej z Ostrej Bramy i towarzysząca niezmiennie pamięć o przyjaciołach i osobie ojca, wszystko to w Szylkinowskich refleksjach powraca
nieustannie i nakłada się wzajemnie na siebie. W poezji
Santockiego Lirnika Kresy jawią się jako swoisty obraz
poetycki, w którym odnaleźć można całą paletę barw wileńskiego pejzażu. Przywoływane w wierszach lasy, pola, drzewa, kwiaty i rzeki nie tylko przyciągają swą urodą,
ale również są nośnikiem wartości moralnych. Przyroda
jest wartością sama w sobie. W wierszach Szylkina pej-
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zaż jest stateczny, trwa, ale już nie w swym kształcie fizycznym, lecz jako krajobraz symboliczny, który przywołany być może tylko z pamięci i powracających wspomnień. Wtedy też zaciera się granica pomiędzy przestrzenią rzeczywistą a symboliczną, wewnętrzną. Cały
ten duchowy świat Szylkina wyraża przede wszystkim
mit młodości i jest poszukiwaniem swej osobistej, egzystencjalnej i poetyckiej genealogii. Włączanie składników
kresowego świata do poezji nigdy nie stanowi dla Szylkina celu samego w sobie, ale staje się przedmiotem subiektywnej drogi twórczej, utrzymanej w poetyce autobiograficznej kresowej opowieści.
Prezentowany artykuł stanowi jeden z rozdziałów pracy magisterskiej
powstałej na seminarium prof. dr drab. Małgorzaty Mikołajczak
w ramach działalności Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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 Eugeniusz Łastowski

ŻYCIE I ŚMIERĆ
W dalszą podróż wyruszył rześki i zdrowy. W lesie
panował ożywczy chłodek. Do płuc wchłaniał balsamiczny zapach sosen i świerków. Myślał, że błogo jest iść w
taki upalny czas wojny pośród ogromnych pni drzew. Tutaj panowała taka cisza, że nie poruszały się gałęzie,
wszystko zastygło w lipcowym omdleniu, nawet ptaki nie
przelatywały. Pochowały się w gęste zarośla i milczały.
Ciszę tę przerwał stukot kół pociągu pędzącego tuż za
lasem, i przeraźliwy, gruby gwizd lokomotywy. Lecz
wszystko znowu powróciło do normalnego stanu i zastygło w błogiej ciszy.
Za lasem rozciągało się rozległe pole nietkniętych,
wypłowiałych na słońcu zbóż. Linia kolejowa znaczyła
się słupami rozciągniętych drutów telefonicznych, które z
dali wydały się dotykać kłosów żyta i pszenicy. Na tle
tych bezkresnych łanów bieliła się na wzniesieniu wstęga
piaszczystej drogi, która opadała w dół i gubiła się w nizinie.
Na drodze Bałaban ujrzał sylwetki ludzi, którzy gęsiego, jeden za drugim, posuwali się w jego kierunku.
– Być może czerwonoarmiści – pomyślał z niepokojem. Wytężył wzrok i patrzył. Na przodzie spostrzegł
człowieka z karabinem na ramieniu. Pozostali osobnicy
też byli uzbrojeni. Jedna grupa ludzi zeszła z pagórka w
dół, a druga wchodziła z tyłu na wzniesienie.
– Całe mrowie ludzi. Być może to istrebitielnyje bataliony? A może maruderzy niemieccy, cofający się z frontu? Dzisiaj tych nie brakuje. Rozbitkowie ciągną do Vaterlandu, często w przebraniu chłopskim.
Z ostrożności wrzucił swoją legitymację do gęstego,
przydrożnego owsa. Nie uciekał. Zbliżył się do pierwszych spotkanych ludzi, przyjrzał się im z bliska i nie
wiedział, jak pozdrowić. Barczysty mężczyzna w sowieckiej bluzie, o pełnej czerwonej od upału twarzy, spojrzał
na Bałabana wybałuszonymi, szarymi oczami. Zdjął karabin z ramienia i podszedł bliżej. Cała grupa ludzi zatrzymała się i otoczyła chłopca półkolem. Odczuł oddech
z odorem alkoholu, wydobywający się z dziesiątków ust,
i zrobiło się mu słabo.
– Kim jesteś? – zapytał barczysty mężczyzna.
– Bałaban – odpowiedział ze strachem młodzieniec.
– Kak imia? – powtórzył obok stojący czerwonoarmista. Pistolet trzymał w ręku.
– Józef – odparł drżącym głosem.
– Josif – uśmiechnął się jakiś dryblas.
Jeszcze bardziej pociemniało mu w oczach. Wszyscy mieli na sobie rubachy wojskowe i sine spodnie.
– Co ty za jeden?! – krzyknął jakiś mężczyzna.
– Jestem prostym rolnikiem ze wsi – kłamał i patrzył
prosto im w oczy.
– Z jakiej wsi?
– Z tej za lasem! – pokazał ręką.
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– Jak się nazywa ta wieś? – pytał podchwytliwie, nie
spuszczając wzroku. – Przez jego świadomość przeszła
myśl, że należy skłamać, bo nie znał innej miejscowości.
Potem pomyślał, że korzystniej będzie, jeśli powie, że
pochodzi z pobliskiej wsi, przez którą niedawno przechodził.
– Jestem z Nowopola...
– A dlaczego nie walczysz na froncie? Przecież jesteś w wieku poborowym – wtrącił się teraz łamaną polszczyzną otyły mężczyzna o brzydkiej twarzy.
– Jestem chory – kłamał. Mam gruźlicę i kłuje mnie
w sercu…
– Cha, cha, cha. – zaśmiał się jakiś suchy, wysoki
czerwonoarmista.
– Na pozór wyglądam na zdrowego, lecz w środku
jestem jak dziupla w drzewie – wyjaśniał, drżąc jak osika.
– A nie kłamiesz czasami? – krzyknął wojskowy i popchnął go w plecy. Bałaban zachwiał się, lecz nie upadł.
– Nie bij! – zagrzmiał barczysty mężczyzna – to nie
twoja sprawa!... Odprowadził chłopca na bok i kazał wydostać wszystko z kieszeni. Scyzoryk, kawałek sznurowadła, pudełko zapałek, dratwa, guziki i główek.
– Co jeszcze masz?
– Nic.
– Przyznaj się, bo będzie źle! – wrzasnął ów krępy
wojskowy.
Popatrzył na Bałabana i wsadził do kieszeni swoje
grube, spocone ręce. Wydostał zapomniany list od
dziewczyny. Jeszcze bardziej pociemniało mu w oczach.
Czerwonoarmista popatrzył na kratkowany kawałek papieru i nie mógł przeczytać tekstu. Podał kartkę jakiemuś
dryblasowi stojącemu obok. Ten obejrzał, list, poprawił
okulary i podsunął go pod nos. Nie dokończył czytać,
plunął przed siebie i zmierzył Bałabana strasznym spojrzeniem.
– Ach, ty łajdaku, byłeś w AK. Wyraźnie tu stoi!
– To nieporozumienie – wyjaśnił przestraszonym,
niepokojącym głosem. – Moja narzeczona Alicja Kuźmicz podpisuje się na listach inicjałami A.K.
– On bezczelnie kłamie? – obruszył się jakiś osobnik.
– To jest szyfr formacji – Być może to uciekinier z Miednik pod Wilnem, my się znamy na takich szubrawcach –
zauważył czerwonoarmista, w sinych spodniach i brezentowych butach. Popchnął Bałabana kolbą.
– Narodowość?
– Polak.
– Nie ma wątpliwości. W tym wieku, na tych terenach
Polacy byli w AK!
– I co ty na to, Misza? – zapytał dryblasa o niezwykle
chudej twarzy.
– Przynależność wojskowa do AK? – pytał znów
gruby.
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– Nie byłem w AK – zaprzeczył tym razem Bałaban
ze łzami w oczach.
– Co z nim zrobić? – zapytał ów tęgi, barczysty mężczyzna i spojrzał na swoich kompanów. Z jego ust czuć
było od alkoholu, aż robiło się słabo!
– Rozstrzelać na miejscu! – wrzasnął piegowaty,
chudy, ze zwisającymi naramiennikami na bluzie.
– Będzie huk i to może ściągnąć okoliczną wartę –
sprzeciwił się tęgi osobnik.
– Najlepiej byłoby go utopić. – zaproponował jakiś
wojskowy – o, tam w jeziorze – pokazał ręką.
– Jaką śmierć wolisz? – zapytał jakiś wysoki, chudy
człowiek, który do tego czasu milczał.
– Nie rozumiem – odparł młodzieniec załamanym,
przyciszonym głosem.
– Szybką czy powolną?
– Nagłą – odparł bez zastanowienia ledwie wydobywającym się z piersi głosem Bałaban.
– Coś wykombinujemy – odparł chudy człowiek.
– Za co, towariszczy, skazujecie mnie na śmierć? –
zapytał zrezygnowanym, przybitym głosem młodzieniec.
– Za to, że byłeś w bandzie AK.
– A czy to jest w porządku?!
– W jak najlepszym.
– A czy wypada skazywać niewinnego człowieka na
śmierć?... – jęczał z przestrachem. Nie poczuwam się do
winy – bronił się w nadziei, że być może wyjaśnienia
wpłyną na zmianę decyzji. – Proszę mnie zrozumieć. Nie
uprawiam żadnej polityki, pracuję na roli, interesuje mnie
produkcja roślinna i zwierzęca. Przy każdej władzy będę
siał, uprawiał rośliny i zbierał plon. Czy to jest zgodne z
prawem i sumieniem zabijać człowieka, który jest tylko
rolnikiem?
Nie dokończył, gdyż dostał kolbą w plecy, między łopatki, ale nie upadł. Był silny, a cios za słaby, aby zwalić
go z nóg. Barczysty mężczyzna odwołał swoich żołnierzy
na bok. Coś szeptem naradzali się, potem oglądali list od
dziewczyny. Powtarzali często słowo AK. Jeden z nich
przyniósł zwój sznura. W końcu wybuchnęli głośnym
śmiechem.
Jakiś ostatni płomyk nadziei tlił się w sercu młodzieńca, nerwy odprężały się i dochodził do siebie. Wiedział teraz, że człowiek, którego los oscyluje między życiem a śmiercią z przestrachu może stracić przytomność. Bałaban przeczuwał, że życie odchodzi, a śmierć
zbliża się nieuchronnie. Tymczasem oprawcy obejrzeli
grube powrozy.
– Być może będę umierał na szubienicy? – pomyślał
z trwogą.
Rozejrzał się po polu. Nigdzie tu nie było żadnego
drzewa. Barczysty mężczyzna gestem twarzy i skinieniem ręki pokazał, aby szedł w kierunku lasu Bałaban
odwrócił się i usiłował zrobić parę kroków. Okazało się,
że nogi odmówiły posłuszeństwa. Teraz przekonał się,
czym jest strach. Czy krew zamarła w żyłach?
Do tchórzów nie należał. W tym miesiącu, w lipcu, na
wileńskim bruku zdobywał dom za domem, zaułek za
zaułkiem, ulicę za ulicą. Od strony Rossy szedł od samego serca Józefa Piłsudskiego... nie kłaniał się kulom...
a teraz nogi zdrętwiały! Dostał kolejny cios kolbą w plecy. Obejrzał się. Za nim posuwała się cała zgraja żałośnie wyglądających ludzi. Jedni ubrani byli w długie bluzy
wojskowe, drudzy w koszule, niektórzy mieli sine portki,
często połatane. U jednego osobnika za dyskretnie
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schowanym pod zgrzebną, lnianą koszulą mundurze Bałaban spostrzegł na kołnierzu sowieckie odznaki oficerskie. W jego sercu nadzieja tliła się słabym płomykiem. –
Być może tylko straszą, a może zwolnią?
Gdy podeszli do lasu, usłyszał gardłowy głos.
– Tędy! Bałaban skręcił w lewo.
– Co to ma znaczyć? – pomyślał z niepokojem, dlaczego omijają pobliskie drzewa z rozłożystymi konarami.
A może szukają nisko zwisających gałęzi? Spojrzał w
bok. Koło niego straszyła swym pniem karłowata sosna z
powyginanymi na strony konarami.
– Szagom marsz! – krzyknął po rosyjsku ktoś z tyłu.
Młodzieniec dostał znowu cios w plecy, ale tym razem
słabiej, aniżeli poprzednio.
– Co to ma znaczyć? – rozważał w swojej skołatanej,
pustej, zdawałoby się niezdolnej do myślenia głowie.
Odwrócił się teraz i przystanął, bo nie wiedział, którędy
iść. Droga kończyła się i wspinała pod pagórek do toru
kolejowego. Krępy mężczyzna nerwowo pokazał ręką
w kierunku nasypu kolejowego. Teraz grupa rozdzieliła
się na dwie części. Jedna została pod lasem, druga szła
za Bałabanem. Piegowaty osobnik niósł grube powrozy.
Wyszli na pole, gdzie nie było żadnego nawet małego
drzewka.
Na torze kolejowym kazali młodzieńcowi zatrzymać
się. Krępy mężczyzna odszedł kilka kroków w lewo, potem w prawo, obejrzał coś koło szyn, kopnął nogą w
drewniany podkład, tak że z suchego żwiru aż uniósł się
nieznaczny kurz. Potem podszedł do Bałabana i kazał
mu położyć się między szynami. Ten nie wiedział, co to
ma znaczyć, bo rozum zatrzymał się w próżni. Gdy skazaniec wykonał rozkaz, piegowaty poprawił mu nogi,
drugi w lnianej koszuli o twarzy zeszpeconej ospą dźwignął za głowę i w ten sposób młodzieniec został ułożony
na podkładach kolejowych między szynami. Piegowaty
osobnik okręcił go sznurem, przywiązując jednocześnie
do szyny kolejowej. Został skrępowany silniej na przegubach rak i nóg. Barczysty mężczyzna sprawdził wiązanie, kiwnął głową, kopnął Bałabana i na odchodnym
podniósł rękę do góry.
– Szagom marsz!
Młodzieniec usłyszał oddalające się kroki, ucichły rosyjskie głosy i rubaszne śmiechy.
***
Teraz wszystko stracone! – kołatała się w głowie
rozpaczliwa myśl. Oni skazali mnie na śmierć pod kołami
pociągu. Za chwilę, może po jakimś czasie zginę na tym
nasypie. Rozszarpią moje ciało ciężkie koła lokomotywy
i wagonów. Rozwloką po całej trasie. Być może żniwiarze zobaczą moje ciało i westchną: – biedny człowiek,
przejechał go pociąg!... Może jakaś litościwa ręka zbierze kości i pochowa?... A może obsiądą mnie kruki
i wrony? Czy mało w ten okrutny czas kości porozrzucanych po polach?... Nikt nie wpadnie na myśl, że popełniono w tym miejscu jeszcze jedną zbrodnię, która nie
powinna się zdarzyć w tak piękny czas, kiedy pola i łąki,
ten tor kolejowy mają swój urok w blasku słońca.
W tej beznadziejnej, zdawałoby się, sytuacji nieśmiała myśl wkradła się do jego świadomości.
– A może ktoś przypadkowo dostrzeże mnie i wyzwoli z tych więzów? Być może maszynista zauważy
w porę i zatrzyma pociąg, a może nastąpi zwłoka w ko-
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munikacji, przecież tory są stale bombardowane i pociągi
kursują nieregularnie.
Zdany na łaskę losu leżał teraz nieruchomo na nasypie. Tutaj dotkliwiej grzało słońce. Rozgrzana szyna paliła tak, że chwilami tracił przytomność, zapadał w sen
i zdawało się, że jest mu dobrze. Wyobrażał sobie, że leży w łóżku, na czystej pościeli, a gdy znowu przychodził
do siebie i uprzytomnił sobie tę beznadziejną sytuację, to
dreszcze przechodziły mu po ciele.
Nie wiedział, dlaczego przypomniała się mu teraz
książeczka Przez Atlantyk, w której ukazano, jak bracia
Adamowicze, lecąc przez ocean do miejsc swego urodzenia na Wileńszczyźnie, opisywali, że ich samolot
w pewnej chwili nad Atlantykiem zaczął spadać. Wtedy
jeden z braci napisał w notatniku „Boże, zmiłuj się nad
nami". Samolot podniósł się i wrócił na poprzedni pułap.
Bracia Adamowicze szczęśliwie przelecieli ocean i wylądowali na Wileńszczyźnie.
Będąc uczniem w szkole powszechnej w swojej wsi
Nowosiółki, Bałaban kilka razy czytał tę ulubioną lekturę.
W młodości dobrze zapamiętał zbawczy cytat: „Boże,
zmiłuj się nad nami”. Leżąc, przywiązany do szyny kolejowej, nie mógł napisać tak, jak to uczynił lotnik Adamowicz, ale zaczął bez przerwy powtarzać, wpatrzony
w wysokie niebo: „Boże, umiłuj się nade mną”.
Bąki i komary wpijały się w jego szyję, ssały zamarłą
krew, a odpędzić tych żarłocznych owadów nie miał
możliwości, bo nie mógł poruszyć ręką ani nogą. Ślepce
widocznie zwęszyły ofiarę i krążyły nad nim, brzęczały
i jak strzała wpadały na skazańca, siadając, gdzie popadło, na szyję, czoło, policzki, ręce... Rozpoczęła się dla
niego teraz dokuczliwa męka.
Ciało swędziało, niekiedy bolało leżenie w jednej pozycji na nierównych podkładach kolejowych, przyciskało
żebra do ziemi i kłuło bólem, bo ziarnisty, ostry żwir wpijał się do jego boku, palił jak gorące żelazo. Ślepce i bąki
coraz szersze zataczały nad nim koło, brzęczały i krążyły
całą chmurą.
Cicho było po obu stronach toru, tylko gdzieniegdzie
dał znać o sobie konik polny. Prawdziwą ulgę przyniósł
ciepły wiaterek, który nie wiadomo skąd dmuchał teraz
na nasyp i śpiewał głośniej w drutach telefonicznych.
Wiaterek ten wiał z zachodniej strony i niósł wyraźniejszy łoskot i grzmot armat od strony Łotwy.
Leżąc między szynami, Bałaban czuł coraz silniejsze
dudnienie. Być może zbliża się nieuchronna śmierć? –
pomyślał ze strachem. Czy to koła pociągu dudnią po
torze?
Liczył sekundy, minuty... Nie mógł odwrócić głowy,
bo szyja była przywiązana mocno do szyny. W jego polu
widzenia znajdowały się jedynie źdźbła trawy, które niemal dotykały jego twarzy, fragment szyny, dalej rąbek łanu, a w górze nad sobą mógł widzieć bez trudu rozległy
firmament niebieskiego nieba. Z powiewem wiatru dudnienie wzmagało się, a chwilami cichło. Podmuch tego
zbawczego wiaterku był dla niego prawdziwą osłodą.
Owiewał jego czoło, suszył pot. Jednostajne dudnienie
było na nasypie bardziej odczuwalne i wydawało się, że
cepy biją po klepisku. To front na Łotwie dawał znać
o sobie. Leżący starał się przesunąć bliżej głowę, aby
przyłożyć ucho do szyn i przekonać się w ten sposób,
czy nadjeżdża pociąg. Czynił to w dzieciństwie na pastwisku. Przykładał wówczas ucho do szyny i wyraźnie
mógł stwierdzić zbliżanie się pojazdu.

86

Wyprężył mocno szyję. Wydało się mu, że pękły
ścięgna. Sznur nieco się rozluźnił i po tym wysiłku udało
się mu przyłożyć ucho do szyny. Usłyszał coś ciekawego. Szyny teraz nie dudniły, lecz dzwoniły. Słyszał z początku przytłumiony dźwięk, potem wyraźniejszy głos niby dzwonka, który w miarę upływu czasu zlewał z brzęczeniem janczarów… Dzwonki i janczary śpiewały niezrozumiałą dla niego melodię, której przedtem nie słyszał. Chwilami wydawało się, że przelatywał nad nim rój
pszczół i dzwonił, niosąc słodki nektar do spieczonych
od gorąca ust. Pragnienie nie dawało mu teraz spokoju.
Marzył, aby kropla rosy spadła do jego ust z tych badyli,
których muśnięcie za powiewem wiatru czuł na swojej
twarzy. Przypomniał sobie pobliskie jezioro, w którym
w trakcie podróży chłodził ciało i ten niedawny czas
uważał najszczęśliwszy w życiu. Widocznie Opatrzność
tak chciała, aby przed śmiercią mógł zobaczyć piękno
tego świata, przyrody, i mógł rozkoszować się nie tylko
zbawczą wodą, ale niczym nieskrępowaną swobodą.
Niedawno mógł chodzić, biegać, pływać, wąchać zapach
kwiatów i zbóż oraz swobodnie oddychać, bez strachu
myśleć, kroczyć polną drogą... Dzisiaj wszystko to zostało mu odebrane.
Nikt nie uczyni tyle zła, co człowiek opętany przez
diabła. Kiedyś czytałem, że szatan naprawdę istnieje
i tacy osobnicy przywiązali mnie do szyny – rozmyślał teraz żałośnie Bałaban. Nie byli ludźmi, a złymi duchami –
diabłami... Dlatego zaczął głośno powtarzać wołanie do
Boga i odmawiać wszystkie znane modlitwy, bo wierzył,
że litościwy Stwórca go nie opuści i stanie się jakiś cud.
Ciągle patrzył w niebo, nawet łzy jak paciorki różańca sypały się teraz od jaskrawego słońca. O, jak bezsilnie czuje się człowiek w uścisku węzłów grubego sznura,
jak nieszczęśliwy jest uwiązany do żelaznej szyny, gdy
ręce i nogi są unieruchomione. Tylko myśl pracuje, szuka ratunku, lecz nie mając nadziei na wyrwanie się z pęt
śmierci, zaczyna zazdrościć życia tym oto kołyszącym
się na wietrze źdźbłom trawy, tym zbożom za nasypem
kolejowym. Zaczyna zazdrościć tym nielicznym, pierzastym, małym chmurkom, które nie wiadomo skąd znalazły się na czystym firmamencie.
Im dłużej przypatrywał się tym obłokom, tym wyraźniej zmieniały się w jego oczach. Jeden raz wyglądały
jak wełniste owieczki, drugi raz jak mgiełki stojące na
mokradłach, inny raz jak zwały śniegu. Otwierał wówczas spieczone od pragnienia usta i myślał, że chmurki
te ześlą choć jedną kropelkę deszczu. Powoli z pragnienia i upału zaczął tracić przytomność. W tej beznadziejnej zdawałoby się chwili spadła na jego obnażone piersi
duża, zimna kropla.
Szkoda, że ta kropla nie zwilżyła zaschniętych z gorąca ust – pomyślał w rozpaczy. Ale i to dobre. Zimna
kropla leżała na piersiach i dlatego mu ulżyło. Zrobiło się
nieco widniej w oczach. Spostrzegł, że na piersiach zamiast kropli siedziała zwykła żabka, taka sama, jakich tysiące widział w życiu. Nie próbował nawet poruszyć się,
bo nie było żadnej możliwości wyrwać się z pętli, którą
piegowaty osobnik przywiązał do szyny. Żabka siedziała
nieruchomo na piersi. Nie wierzył w to, co widział.
– A może to mi się śni? – rozmyślał zdziwiony. Żabka patrzyła mu prosto w oczy. Ucieszył się niezmiernie,
że przyszła do niego żywa istota, i nie wiedząc dlaczego,
krzyknął z całej siły: „Ratuj!”. Wtedy zaczął płakać. Żabka widocznie przestraszona odgłosem, który wyrwał się z
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jego zbolałych piersi, zeskoczyła i usiadła na żwirze
między drewnianymi podkładami. – Teraz oboje zginiemy – pomyślał z niepokojem.
W tym miejscu, gdzie usiadła żabka, żwir był nagrzany od słońca, toteż nie znosząc nadmiernego ciepła,
zrobiła ona kilka zwinnych skoków i w ten sposób znalazła się za szyną kolejową. Smutno zrobiło się mu na sercu, jakby utracił kogoś najbliższego.
Coraz bardziej przygniatał go smutek, wiązał jeszcze
silniej jego świadomość, aniżeli grube sznury jego ciało.
– Tej żabce jest dobrze na świecie, może skakać,
siadać między trawami, pływać w wodzie, chować się
w zbożu...
Tymczasem dudnienie wzmagało się coraz bardziej.
– Gdzie są moi koledzy, z którymi zdobywaliśmy
niedawno Wilno? Przypomniał teraz obraz walk o to kochane miasto. Czy tłoczą się głodni i sponiewierani
w obozie dla AK-owców w Miednikach, czy zostali deportowani na wschód? – Jak się czuje serdeczny przyjaciel
Witek? Przypomniał sobie kolegę, który razem z nim
przedostał się przez Ostrą Bramę i biegł na spotkanie
z innymi żołnierzami do Góry Zamkowej.
– Wilno to nasze polskie miasto! – krzyczeli z entuzjazmem, kiedy zobaczyli łopocącą na wieży chorągiew
w barwach narodowych. Niektórzy z radości płakali. To
było niedawno, w tym gorącym lipcu. Smutny los spotkał
zdobywców „Miłego Miasta”. Co myśli o tym nieszczęściu Wielkie Serce spoczywające na Rossie? Niezbadane są tajemnice zawiłej polityki. Anglicy i Amerykanie być
może rozumieją, dlaczego tak się stało? Po co nadaremnie walczyliśmy, nie szczędząc krwi ani życia za ojczyznę?
– A gdzie ta Polska?! – teraz nie wytrzymał i płakał
jak dziecko.
Cieszył się, że jego łez nikt nie widzi. Pierwszy raz
zapłakał wtedy, gdy on i jego koledzy zdobyli Wilno. Teraz też wstydził się łez, bo żołnierzowi nie wypada płakać. Wtedy płakał z radości, teraz z rozpaczy. Wszystko
przepadło! Gdybym jeszcze raz miał się narodzić, nie
dałbym się złapać w pułapkę – rozmyślał ze smutkiem.
Śmierć jest wtedy niestraszna, gdy człowiek umiera
w walce!
Stanęła mu przed oczyma matka. Żegnała go, gdy
powiedział, że idzie pod Wilno walczyć o Polskę. A gdy
wrócił do domu, matka pytała:
– Synu, gdzie jest ta Polska? Wszędzie panoszą się
bolszewicy.
Młodzieniec zawstydzony milczał. Matka – prosta,
wiejska kobieta od razu rozwiązała kłopotliwą zagadkę.
– Albo tyś synu, chciał oszukać swoją matkę, że
idziesz walczyć o Polskę, albo ciebie chłopcze oszukali?
Po chwili nie dawała mu spokoju myśl, że dał się
złapać. Sam wpadł w sidła. Ale nie wiedział, kto idzie
polną drogą. Nikt nie przypuszczał, że to kroczą czerwonoarmiści. Z daleka podobni byli do miejscowych żniwiarzy. Lornetki nie miał, więc cóż miał zrobić? Można było
zboczyć z drogi, ukryć się w lesie i w ten sposób uniknąć
konfrontacji. Należało chyłkiem przez gęste, bujne zboża
uciec w przeciwnym kierunku albo położyć się na miedzy
wśród łanów i przeczekać, zanim nie przejdzie ta zgraja
nieznanych ludzi. Gdy ból wzmagał się, matka znowu
stanęła przed oczyma. Widział ją po śmierci ojca ostatni
raz na wygonie, gdy żegnała go przed odjazdem na komisję poborową. Matkę swą kochał ponad życie i zawsze,
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gdy zjawiała się mu przed oczyma, przeżywał chwile najsłodsze w życiu. I nie wie teraz biedna matka, że jej syn
dogorywa przywiązany grubymi linami do szyny kolejowej
i oczekuje, kiedy koła pociągu rozgniotą jego ciało.
I dobrze jest – dochodził do wniosku – że matka
o tym nie wie, w przeciwnym razie pękłoby jej wrażliwe
serce. Podniósł znowu wzrok w bezkresną dal nieba. Od
słabości i zmęczenia mieniło się mu w oczach. Widział
jakieś świetliki, które tańczyły w górze jak baloniki, podobne do baniek mydlanych. Im dłużej patrzył, tym bardziej baloniki te łączyły się w jedno ze świetlikami, wirowały, przeplatając się nawzajem. Wszystko to drgało tysiącami barw i odcieni, że aż oczy bolały od patrzenia.
Na chwilę zamknął powieki i barwy zadrgały jeszcze wyraźniej, sypały się tysiące iskier, rozpalał się ogień
w sercu. Myślał, że iskry sypią się z komina nadjeżdżającej lokomotywy. Otworzył oczy. Oślepiające światło
rozlało się po całym torze i szyna błyszczała jakoś wyraźniej aniżeli poprzednio. Ostry żwir wpijał się przez
cienką, perkalową koszulę. Chłopak odczuł teraz dotkliwy ból w boku. Miejsca uderzeń od kolb karabinowych
piekły, więc pragnął wyprostować korpus, aby przybrać
wygodniejszą pozycję. Próbował wyprostować ręce i nogi. Zebrał resztki sił i kręcił się na miejscu jak tylko można. Zauważył, że prawa ręka rozluźniła się jakoby z krępującego, grubego sznura. Podciągnął ją w lewo, podkurczył w prawo, wyprostował i między przegubem ręki a
szyną kolejową powstała znaczniejsza luka. Widział teraz wyraźnie, że rozluźniła się pętla zawiązana na szynie. Serce zabiło mu mocno..
– A może wydostanę się z tej morderczej pętli? –
Mówił przebłysk nieśmiałej nadziei. Rozpoczęła się walka o uwolnienie prawej ręku. Próbował na wszystkie
strony ją wykręcać. Mocował się z grubym sznurem, wychylał przegub na prawo i lewo. Widział gruby węzeł, który rozluźnił się nieco, lecz trzymał jeszcze mocno. Zmęczony, ale przepojony nadzieją odpoczywał, aby znowu
nabrać sił i kombinować, jakim sposobem uwolnić rękę
z morderczego węzła. Za drugim razem powiodło się mu
lepiej wskutek bezustannego szarpania przegubem ręki
na wszystkie strony. W ten sposób powstała znaczniejsza luka.
Teraz mógł przesunąć rękę w pętli do połowy dłoni.
Im skuteczniej uwalniał rękę, tym silniej biło mu serce.
Dwie myśli wypełniały mu głowę. Jedna mówiła, aby się
śpieszył, zanim nadjedzie pociąg, druga zaprzeczała tej
myśli i zasmucała beznadziejną próbą wydostania się z
węzłów. Czas płynął nieubłaganie i zbliżała się pora, kiedy w każdej chwili może zadudnić pociąg.
Im większa falą napływała dla niego nadzieja wydostania się na wolność, tym wyraźniej wstępowało w jego
serce pragnienie uratowania życia.
– Gdybym wydostał się z tych morderczych pętli
i odzyskał życie, to zadowoliłbym się tym, co mam. Cieszyłbym się największym bogactwem, które zostało mi
przywrócone... A tym bezcennym skarbem jest życie.
Cierpienie, gorycz, ból i niepowodzenie, nad którym
człowiek nieraz boleje, jest niczym w porównaniu z tym
skarbem, że żyje... Nikt tego wszystkiego nie zrozumie,
być może ja jeden, skrępowany grubym sznurem mogę
pojęć, co znaczy życie, a co śmierć! Pokręcił jeszcze raz
dłonią, ale ręka tkwiła w węzłach. Siłą próbował teraz
wydrzeć palce ze sznurka. Ciągnął raz, dwa, trzy! Ści-
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snął usta, przymknął oczy i mocował się tak, jak umiał. –
Ratunku! – krzyczał z całej siły.
Ale nikt chyba jego głosu nie usłyszał, tylko silniej
powiał wiatr i zajęczał jakoś żałośniej w drutach telefonicznych za torem kolejowym.
– Ratunku! – krzyczał drugi raz w nadziei, że może
ktoś na polu usłyszy.
Na wpół uschnięte od upału łodygi ziół, które kołysały
się za szyną i dotykały za powiewem wiatru jego twarzy,
nieco oddaliły się, bo zmienił nieznacznie pozycję. Więzy
trochę się zluzowały i mógł się poruszać, aby poprawić
swoją pozycję na rozgrzanych podkładach kolejowych.
Usiłował poruszyć bokiem, aby w ten sposób pozbyć się
ostrego żwiru pod sobą. W tej chwili cała ręka uwolniła
się z pętli i krzyknął z radości: „Dziękuję Ci Boże!”. Nie
wiedział, czy to jawa, czy sen. Nie wierzył, że to jego
uwolniona ręka, oglądał ją ze wszystkich stron. Była
czerwona od ucisku sznura, na przegubie podrapana,
a spod skóry sączyła się świeża, gorąca krew. Wytarł dłoń
o brzeg koszuli i z radości ją pocałował. Sam nie wiedział,
dlaczego to uczynił, może dlatego, że ona została uwolniona i za chwilę zacznie ratować resztę jego ciała?
Z dala znowu odezwały się głuche detonacje.
Wstrzymał oddech i chwilę nadsłuchiwał w obawie, czy
zbliża się pociąg. Ale tym razem grzmiało tak samo, jak
poprzednio na froncie łotewskim. Uwolniona ręka zaczęła z trudem rozwiązywać węzeł sznura, którym skrępowana była jego druga kończyna i tułów. Wykonywał ruchy w pośpiechu, nerwowo, toteż robota się nie udawała.
– A jeśli nadjedzie pociąg? – Zaczęła dręczyć natrętna myśl. Teraz – rozważał – kiedy zaświeciła nadzieja

ratunku, może Pan Bóg okaże łaskę i pociąg nadjedzie
z opóźnieniem.
Gorączkowo mocował się ze sznurem, rozwiązywał
z trudem węzeł za węzłem. Kiedy lewa ręka została
uwolniona, wydostał się z jego piersi krzyk radości. Tego
krzyku nikt nie posłyszał. Tylko druty telefoniczne jakoś
głośniej zaszumiały. Zdawało się mu, że wydzwaniają
ostatnie minuty jego walki ze śmiercią.
Wiatr powiał jakoś silniej, zaśpiewał w suchych badylach. Młodzieńcowi wydało się, że szepce: – Śpiesz się,
śpiesz się. Wtórowały mu druty: – Prędzej, prędzej, prędzej!...
A szyny dźwięczały grubym basem: – Jeszcze czas,
jeszcze czas! Uporał się z najgrubszym węzłem sznura
i uwolnił tułów. Podniósł głowę. Była ona ociężała, a plecy i boki bolały dotkliwie. Ostry żwir wpił się w bok, żebra
dokuczliwie bolały, w karku kłuło, a w piersiach serce biło
niewypowiedzianym szczęściem.
Teraz bez trudu uwolnił rękoma dolne kończyny.
Sznur odrzucił ha bok.
Gdy powstał, ciemno zrobiło się mu w oczach i zatoczył się na torze. Całym ciężarem ciała przewalił się na
drugi brzeg szyny i zsunął się z nasypu.
Odczuł szum w głowie, ból, iskry posypały się
w oczach, ziemia zadrgała, tor zadygotał. Podniósł głowę. Po szynach stukały koła pociągu, który z zawrotną
szybkością pędził obok niego.
Dziesiątki kół wagonów równomiernie dzwoniły po
szynach. Zdawało się mu, że wystukiwały triumfalne sylaby: – Zdą – ży – łeś, zdą – ży – łeś, zdą – ży – łeś!


 Jadwiga Podmostko

KORALE Z KROPELEK ŻYCIA
„Zawieszam na szyi korale z kropelek życia – bez
nich już istnieć nie potrafię”. Ten wers z wczesnego
wiersza znanej wileńskiej poetki Reginy Pszczołowskiej
stał się swoistą myślą przewodnią całej dalszej jej twórczości.
Rzeczywiście, w każdym wierszu poetki czytelnik
znajdzie taką „kropelkę życia”. Może to być jesień z pożegnalnym marszem żurawi, może być kromka razowego
chleba, o której smak poetka sama musi zatroszczyć się,
może być stary dąb, któremu wiatr gra poloneza. Pszczołowska posiada wyjątkowy dar widzenia poezji tam, gdzie
inni jej nie dostrzegą. Zwykłe rzeczy opromienia nutką
subtelnej liryki, ubarwiającej samotność, bo już nic nie da
się zrobić, gdy „minęły głucho dudniące ułudne lata i nagle
rozbłysnął realny świat zawiedzionych nadziei”.
Język poetycki Reginy Pszczołowskiej, być może
z tej racji, że ukończyła filologię polską, jest plastyczny
i bogaty w porównania, przenośnie, krótko mówiąc – jest
nadzwyczaj obrazowy. Gdy się czyta jej wiersze, to jednocześnie jakby „widzi się” ich treść, w tak przejrzysty
sposób poetka operuje słowem. Szkoda, że dotychczas
pani Regina mimo sporego już stażu poetyckiego wydała
tylko dwa tomiki poezji. Pierwszy z nich – Muszelki miłości – ukazał się w 1996 r. w Zielonej Górze dzięki pomocy wielkiego przyjaciela twórców wileńskich Henryka
Szylkina. Drugi – Zupełnie przypadkiem – ujrzał świat
dopiero w tym roku w Niemenczynie pod Wilnem, gdzie
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obecnie mieszka poetka. W swoim czasie sporo jej wierszy drukował „Kurier Wileński” na stronie literackiej.
Regina Pszczołowska od wielu lat jest nauczycielką
– metodykiem języka polskiego w Szkole Średniej w Sużanach w rejonie wileńskim. Z wielkim oddaniem pracuje
z młodzieżą szkolną literacko uzdolnioną, organizuje imprezy poetyckie, jak np. „Ubiorę poezję w błękit kwietnia”
(2006 r.) i wiele innych z okazji Światowego Dnia Poezji
na Wileńszczyźnie, w których biorą udział poeci i dziennikarze z Warszawy, Wilna. Co roku uczestniczy w Międzynarodowych Spotkaniach Poetyckich „Maj nad Wilią”
w Wilnie. W wolnym czasie Regina jedzie do rodzinnej,
urokliwej i malowniczej wsi Witosze w gminie sużańskiej
i maluje. W Ośrodku Kultury w Niemenczynie miała wystawy swoich prac plastycznych.
Poetka wileńska jest laureatką konkursów poetyckich
w kilku miastach Polski. Krytycy podkreślają, że jej twórczość charakteryzuje wrażliwość na otaczającą rzeczywistość, a także życzliwość do człowieka, co wyraziła
w swoim wierszu Być dobrą dla ludzi.

Wilno, 20 sierpnia 2012 r.
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POECI POLSCY Z WILEŃSZCZYZNY
Regina Pszczołowska

Regina Pszczołowska urodziła się we wsi Witrosze
rejonu Wileńskiego. Ukończyła tarokańską szkołę podstawową, potem zdobyła zawód agronoma w Białowackiej Szkole Rolniczej. W roku 1987 wstąpiła do Instytutu
Pedagogicznego w Wilnie na Wydział Filologii Polskiej.
Obecnie pracuje jako nauczycielka języka polskiego
w służańskiej szkole średniej. Debiutowała jako poetka
w prasie polskiej na Litwie. W roku 1996 ukazał się
w Zielonej Górze pierwszy jej tomik poetycki pt. Muszelki
Miłości. W roku 2011 tomik drugi pt. Zupełnie Przypadkiem wydano na Litwie. W 2011 roku na 30. międzynarodowym konkursie poetyckim w Polsce zdobyła trzecie
miejsce.

Być dobrą dla ludzi

Listopadowy dzień

Być dobrą dla ludzi –
to znaczy popatrzeć sobie w twarz,
tak jak się patrzy do lustra,
kiedy ma się dobry nastrój.
Zrobić dobry uczynek –
to posadzić drzewo
i rozsypać sumienie
jak jesienne liście,
po które przyjdzie wiatr
znawca ciężaru życia
i motylich skrzydeł szczęścia.
On potrafi rozpalić
zgorzkniałe polano
i skórę niedźwiedzia
zaćmić słońce.
Muszę zdążyć jeszcze przed nim.

Przed oknem domu
spotkałam dzień
jakiś dziwny
wcześnie posiwiały,
zgarbiony.
Chciał pochwalić się sprawnością,
lecz z trudem przenosił
granatowe wiadra wody.
Spływały mu po czole
szorstkie i ciężkie krople
…może choroby…
Niewiele mógł powiedzieć,
wstydził się siebie
i swoich ubogich szat.
Chciałam mu podać
szklankę ciepłego mleka,
lecz niepostrzeżenie znikł.

Spokój
Czas
Do sadu wszedł czas,
nazbierał owoców.
Pagoda była niewygodna.
Myśli jak potargane rzeczy
leżały po kątach.
Właściwie to
nic się nie stało…
Nikt oprócz czasu
nie ruszył z miejsca…
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Noc miękka i ciepła
delikatną dłonią
oswoiła wszystkie głosy,
ukołysała dzienne zmiany
do rękawic włożyła niezgody
puste naczynia
napełniła
oliwkowym spokojem.
Cicho i lekko
oddychają sny,
na które z łysego wzgórza
spogląda zadumana twarz
samotnego pielgrzyma.
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Wiosenny deszcz

Jesienna cisza

Pewnego dnia,
na wiosenną duszę
spadły krople marzeń,
ciepłe i szczęśliwe..
Prószyły minuty…
Potem złote nożyce
przecięły ostatnie skrawki zimy,
spod których wyjrzały pełne blasku kwiaty.

Na próg starego dębu
usiadła cisza
zmęczona podróżą.
Zdjęła pelerynę,
zasłoniła szept liści
i w przejściu między konarami
na fajerkach gęstej mgły
długo parzyła jesienną herbatę…

Szczęście

Obojętność

Dotykam kubka,
w którym mieszka herbata.
Obserwuję ten świat
przez pryzmat własnego szczęścia.
Herbata
jest leniwa i delikatna,
jak poranna kobieta bez makijażu…
jest maskotką
na ukojenie lęku
i osobowością
do pisania wierszy.
Lubię ten jedyny, szczęśliwy łyk,
który uszlachetnia
całokształt moich myśli.

Przy drodze
leży kamień.
Okryty płaszczem lat,
czasem siada na nim słońce,
by lepiej opalić twarz,
deszcz zostawia smutki.
A wiatr
lubi zmierzyć się siłą…
Zawsze przegrywa
i milczący
usuwa się za parkan chmur.
Kamień nie cieszy się
ani się smuci,
obce są mu wszelkie emocje.
Wyżłobił życiową obojętność,
na której wygodnie spoczywa.

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



90

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!

Piotr Skarga
2 II1536 – 27 IX 1612

Pomnik ks. Piotra Skargi w Krakowie

KAZANIA SEJMOWE
KAZANIE WTÓRE
O MIŁOŚCI KU OJCZYŹNIE I O PIERWSZEJ CHOROBIE RZECZYPOSPOLITEJ,
KTÓRA JEST Z NIEŻYCZLIWOŚCI KU OJCZYŹNIE
To wam rozkazuję – mówi Pan Jezus – abyście się społecznie miłowali.
Pokój mój daję wam, pokój mój zostawuję wam.
Joan. 14 [27] & 15 [17].

Eccle. 2 [11].
Nie masz nic pod słońcem trwałego, mówi Salomon:
nie tyło domy i familije, ale i królestwa, i monarchije wielkie ustają i upadają, i naród się po narodzie na ziemi
odmienia. Lecz nic nie jest bez przyczyny, zwłaszcza
w ludzkich sprawach, które z rozumu i wolnej wolej pochodzą. Co rozumem i pilnością, i cnotą stanęło, to się
nierozumem i niedbałością, i złością ludzką obala.
Królestwa giną i upadają.
Jako ciała nasze abo wnętrznymi chorobami, abo
powierzchnymi gwałtownymi przypadkami umierają, tak
i królestwa mają swoje domowe choroby, dla których
upadać muszą. Mają i nieprzyjacioły mocne, którzy je
wojnami i rozbojem gubią. Obojej niebezpieczności zabiegać mądrzy z pomocą Bożą umieją, i lud swój dobrzy
sprawce wybawiają. Na choroby domowe mają lekarstwa, a na wojny i gwałty mają rozmaite obrony. Żaden
z was, Przezacni Panowie, nie jest tak prosty, aby nie
baczył ciężkiej i wielkiej niemocy tego naszego Królestwa i wnętrznego a domowego jego zachwiania; abo
żeby nie uczuł mocnego nieprzyjaciela, który na głowy
nasze następuje i rozbojem straszliwym nam grozi.
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Choroby Rzeczypospolitej.
Byście domowe niemocy tego królestwa zleczyli,
łacniejsza by obrona naleźć się mogła. Ale jako się chory
bronić ma, który sam na nogach swoich nie stoi? Leczcież pierwej tę chorą swoje matkę, tę miłą ojczyznę
i Rzeczpospolitą] swoje. A jeśliście ostrożni i mądrzy lekarze, najdziecie sześć szkodliwych chorób jej, które jej
bliską śmierć (obroń Boże) ukazują, a jako złe pulsy, źle
jej tuszą. Pierwsza jest – nieżyczliwość ludzka ku Rzeczypospolitej] i chciwość domowego łakomstwa. Druga –
niezgody i roztyrki sąsiedzkie. Trzecia – naruszenie religiej katolickiej i przysada heretyckiej zarazy. Czwarta –
dostojności królewskiej i władzej osłabienie. Piąta – prawa niesprawiedliwe. Szósta – grzechy i złości jawne, które się przeciw Panu Bogu podniosły i pomsty od niego
wołają. Mówmy dziś za pomocą Bożą o tej pierwszej
chorobie Rzeczypospolitej.
Miłość rodzi zgodę. Zgoda bez miłości być nie
może. Im szersza miłość, tym lepsza. Im szersza
zgoda, tym lepsza.
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Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus, Bóg i Pan nasz, zostawić nam swoim testamentem
raczył. Jedno, abyśmy się spólnie miłowali; drugie, abyśmy pokój między sobą i zgodę świętą zachowali. Jedno
z drugiego pochodzi i płynie: miłość rodzi zgodę, a bez
zgody miłość być nie może. Miłość ku bliźnim, im jest
szersza, tym jest lepsza. Dobrze miłować sąsiada; lepiej
wszytkie, którzy w mieście jednym są, a pogotowiu jeszcze lepiej wszytkie obywatele królestwa tego, gdy im dobrego co czynim abo dla nich co cierpim. Także dobra
zgoda i pokój między pospolitym ludem, ale lepsza między pany, którzy ludźmi rządzą abo o nich radzą, a nalepsza między królmi, którzy wszytkiemu światu pokój
zgodą swoją przynoszą. Do tej szerokiej i przestronej miłości przywodzić się macie, Przezacni Panowie, którzyście tu na to się zjachali, abyście o tym myślili i radzili,
jakoby lud wszytek nie ginął, a wasza ku Rzeczypospolitej miłość gorąca i szczera pokazać się mogła.
Przykład miłości ludzkiej na panu Jezusie.
Przykład tej szerokiej i przestronej miłości postawił
nam, uczniom swoim, na sobie Pan Zbawiciel i mistrz
nasz, gdy wszytkim i kupom onym wielkim ludzi dobrodziejstwa czynił. Matt. 9 [36]. „Ujźrzawszy – mówi Ewangelista – lud wielki, użalił się nad nimi, bo byli strapieni
i leżący (w chorobach), jako owce nie mające pasterza”,
i wnet je leczył, karmił i nauczał. Joan. 3 [16]. A jeszcze
więtszą miłość pokazał, gdy zdrowie i żywot swój dał nie
za jedno królestwo, ale za wszytkie na świecie ludzie,
chcąc, aby każdy, kto weń wierzy, nie ginął, ale miał żywot wieczny.
Taką miłością ku ludziom abo Rzeczypospolitej zapalać się macie wy, którzy o dobrym pospolitym radzicie.
Wy, które Pismo bogami zowie. Bo nic tak własnego Panu Bogu nie jest, jako ludziom wszytkim dobrze czynić.
Psal. 81 [6].
Przełożeni czemu się bogami zową. Bo nędze
ludzkie odganiają.
I kto taki jest, Boskie naśladowanie i obraz na sobie
nosi. Przełożeni nad ludźmi bogowie są ziemscy, nie tylo
dlatego, iż moc Bożą mają na gubienie złych i ożywienie
dobrych i niewinnych – bo sam Pan Bóg umarza i ożywia
– ale nawięcej dlatego, iż oni miłosierdziem i staranim
swoim nędzę ludzką odganiać mają, aby – ile z nich jest
każdy pomoc jaką miał. Jako to Pan Bóg czyni, który
wszytko, co stworzył, opatruje i żywi, i na nie hojnie dary
miłosierdzia i dobroci swej wylewa, nie tyło ludźmi rozumnymi, ale i bestyjami nie gardząc, jako Psalm mówi:
Psal.103 [27-28]. „Oczy wszystkiego stworzenia patrzą
na cię. Panie, a ty im dajesz pokarm ich czasów swoich:
gdy ty dajesz i sypiesz, oni zbierają; gdy otworzysz rękę
twoje, wszytkiego dobra pełno jest”.
Lud wszytkiej Korony oczy do tego sejmu obraca
i ręce podnosi, mówiąc etc.
Słusznie też do was mówić tak nań, przezacni obmyślacze dobra pospolitego, wszytkiej tej Korony, to jest ludzi i dusz, ile ich jest w Polszcze, w Litwie, w Rusi,
w Prusach, w Żmudzi, w Inflanciech, oczy do was obracają i ręce do was podnoszą, mówiąc jako i oni Egiptcyjanie do Józefa: Gene. 47 [25|. „Zdrowie nasze w ręku
waszych”. Wejźrzycie na nas, abyśmy nie ginęli i w domowej niesprawiedliwości, i w pogańskiej niewolej.
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Ojcowie sierot i mamki.
Wyście ojcowie naszy i opiekunowie, a my sieroty
i dzieciny wasze. Wyście jako matki i mamki nasze; jeśli
nas odbieżycie, a źle o nas radzić będziecie, my poginiem i sani zginiecie. Wyście rozumy i głowy nasze; my
jako proste dzieci na wasze się obmyślanie spuszczamy,
i Pan Bóg wam myślić o nas rozkazał.
Góry, z których rzeki wytryskają.
Wyście jako góry, z których rzeki i zdroje wytryskają:
a my jako pola, które się onymi rzekami polewają i chłodzą. Psal. 71 [3]. „Góry – jako Psalm mówi – przyjmujcie
ludkom pokój, i pagórki spuszczajcie im sprawiedliwość”.
Was Pan Bóg podniósł na wysokie urzędy: nie dla was,
abyście sami swoich pożytków pilnowali, ale dla ludu,
który wam Pan Bóg powierzył, abyście nam sprawiedliwość i pokój, który od Pana Boga bierzecie, spuszczali.
Jeruzalem nasze. Ojczyzna – czoło wszytkich pociech.
Toć są głosy i wołania ich do was: zmiłujcież się nad
nimi! Miłujcie ojczyznę tę swoje i to Hieruzalem swoje, to
jest Koronę tę i Rzeczposp[olitą], a mówcie tak z serca z
Dawidem: Psal. 136 [5-6]. „Jeśli cię zapomnię, ojczyzno
miła moja i Hieruzalem moje, niech zapomnię prawice
ręki swojej. Niech język mój przyschnie do ust moich, jeśli pomnieć na cię nie będę a jeśli cię na czele wszytkich
pociech moich nie położę”. O, jakie zaklinanie, którym
się wiązać macie, abyście nic sobie tak miłego, tak wesołego nie mieli, jako dobro Hierozolimy swojej, to jest
Rzeczyposp[olitej] i ojczyzny swojej, życząc sobie onego
w Psalmie błogosławieństwa: Psal. 127 [5]. „Błogosław-ci
Bóg, abyś patrzył na dobre Jerozolimy po wszytkie dni
wieku twego”.
Dobrodziejstwa matki naszej ojczyzny.
Jako namilejszej matki swej miłować i onej czcić nie
macie, która was urodziła i wychowała, nadała, wyniosła? Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca
matkę swoje. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka
jako ojczyzna, od której imię macie i wszytko, co macie,
od niej jest? Która gniazdem jest matek wszytkich i powinowactw wszytkich, i komorą dóbr waszych wszytkich.
Jeruzalem, matka nasza – mówi Apostoł – nad wszytki
matki czci i szanowania godna. Galat. 4 [26]. Rozmyślcie, jakie od tej matki, od Korony i Rzeczypospolitej] tej,
dobrodziejstwa i upominki macie.
Wiary nam katolickiej ta Korona dochowała
i obroniła.
Ona wam wiary ś. katolickiej, przez którą do wiecznej
ojczyzny przychodzicie, dochowała; i Chrystusa, zbawienie wasze, i jego Ewangeliją przyniosła. Ona jej od fałszywych nauk i jadów heretyckich obroniła. Ona Husa
przed stem kiladziesiąt lat swymi kaptury i konfederacyjami i jego przeklęte kacerstwo odpłoszyła. Do tego czasu kapłany wam i biskupy, i duchowne pasterze wasze
daje, przy których przystęp do łaski Bożej i obrony od
wszytkich nieprzyjaciół macie. Ona wszczepiła tu ołtarz
służby Bożej i ofiar przedziwnych, z których wam ubłaganie Boskie zawżdy płynie. Ona się i dzisiejszych złych
wieków srogim heretykom odejmuje i wilki te jadowite,
jako może, od was odgania, i stara się, abyście nie byli
bez kapłana, bez ołtarza, bez nauki, i zatem bez Boga,
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jako się to innym narodom przydało, którzy tak dobrej
i czujnej matki nie mieli. Jakoż jej miłować nie macie?
Ojczyzna wszczepiła i dochowała królewski majestat.
Błogosławieństwo jest królewska stolica cała.
Ta matka ojczyzna namilsza wszczepiła wam i dochowała stan i majestat królewski, który jest zatrzymanim
i ozdobą wszytkich dóbr i sławy waszej: iż król po królu
do tego czasu nie ustał, iż dostojność ich dobrze obwarowana jest, iż po dziś dzień patrzycie na pany i króle
swoje, pomazańce Boże, i z ich się ozdoby i możności
uweselacie, i ono błogosławieństwo macie, które Prorok
obiecuje: Jerem. 17 [24–29]. „Jeśli mię słuchać będziecie
– mówi P[an] Bóg – przez te brany wjeżdżać królowie
i panowie waszy będą, siedzący na stolicy Dawidowej,
na wozach i koniach, oni i panowie ich”.
Biada narodom, którym pan Bóg króle pobrał.
Biada narodom, którym Pan Bóg króle i pany pobrał
abo królestwa ich porozdzielał, które z Danielem płaczą,
mówiąc: Dan. 3 [38]. „Nie masz teraz króla i pana, i kapłana, i proroka, które Pan Bóg pokarał ona plagą”.
Oseae 3 [4]. „Będą – prawi – siedzieć bez króla, bez pana, bez ołtarza, bez ofiary”. Błogo wam teraz, którym
Pan Bóg w tej ojczyźnie tego wszytkiego dochował. Ta
matka skupiła wam do jednego ciała Rzeczyposp[olitej]
tak szerokie i zacne narody, rozszerzyła państwa swe od
morza do morza i sąsiadom was straszliwie poczyniła, iż
oburzyć się na was nie śmieją.
Ojczyzna dała złotą wolność.
Ta miła matka podała wam złotą wolność, iż tyranom
nie służycie, jedno bogobojnym panom i królom, które
sami sobie obieracie. Których moc, prawy okreszona,
żadnego wam bezprawia nie czyni, żadnego i od postronnych panów, i od swoich uciśnienia nie cierpicie.
Samiście tyło sobie tyranami, gdy praw nie wykonywacie
a do sprawiedliwości fałszywą wolnością, abo raczej
swowolnością, przeszkody sami sobie czynicie. Tureckiego i Moskiewskiego państwa obywatele, patrzcie, jakie uciśnienie i tyraniją cierpią. Nie taka to ojczyzna wasza: matką wam jest, a nie macochą. Na ręku was swoich nosi, a krzywdy żadnej cierpieć nie dopuści.
Sami sobie tyranowie.
Sami sobie szkodzicie i jeden nad drugim tyraniją
podnosicie, praw nie egzekwując, a moc pańską tam,
gdzie nie potrzeba, krócąc. Z strony matki nie masz nic,
w czym byście się żałować na nie mieli, chyba sami na
się. Patrzcie, do jakich dostatków i bogactw, i wczasów
ta was matka przywiodła, a jako was ozłociła i nadała, iż
pieniędzy macie dosyć, dostatek żywności, szaty tak
kosztowne, sług takie gromady, koni, wozów; takie koszty, dochody pieniężne wszędzie pomnożone. Sama tylo
matka mało ma. Pierwej rzadki miał piwo w domu, a teraz winem piwnice wasze woniają. Pierwej samodziałki
boki nasze pokrywały, a teraz aksamity i jedwabie. Pierwej proste rydwany i rzadkie, częstsze siodła miasto poduszek, a teraz złote kolebki i karety. Pierwej proste potrawy, a teraz ptaki i kapłony. Pierwej jedna misa wszytkim, a teraz półmisków kiladziesiąt. O namiłsza matko,
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już zbytkują dzieci twoje, źle tych dostatków używają, na
grzechy, na sprosności, na utraty, na próżności. A ja co
winna – mówi – mają rozum, mogą tych darów Bożych
używać na kościoły i chwałę Bożą, na obrony i zamki,
i inne na zły czas gotowości, i do zbawienia przysługi. Ja
niewinna, iżem w dawaniu matką; oni winni, co mię nie
słuchają, a dobroci mojej i Boskich darów źle używają.
Pokój bogaty dała ojczyzna.
Taż miła rnatka dała wam taki pokój, jakiego wiele
królestw nie mają, za którym napełniły się komory wasze
i rozszerzyły się pożytki wasze. Psalm. [147, 13-14]. „Potwierdził – jako Psalm mówi – zamki wrót granic twoich
i błogosławił Pan Bóg synom twoim. Dał granicy twej pokój i tłustością zboża (to jest obfitością wszytkiego nakarmił cię”.
Pokoju na co używać 2. Par. 14.
Boże, abyście dobrze tego pokoju użyli, a zwłaszcza
tak, jako on król Aza, o którym mówi Pismo: „Pobudował
mocne miasta, bo za czasów jego wojny nie powstawały,
gdy Pan Bóg pokój dawał. I mówił do poddanych: Budujmy miasta i obtoczmy je murami, utwierdzajmy wieże
i brany, póki mamy odpocznienie od wojen”.
Dostatki w gnój się i w dym obracają.
A u was pokój i dostatki, które z niego rostą, w próżne się utraty obraca, w zbytki i w gnoje, a zamki puste,
wieże próżne, drugie się obalają i gniją. Na przyszłe wojny i niepokoje oka nie macie. Dosyć wam ta matka pokojem takim ukazuje, do czego byście się pokwapiać mieli,
póki czas jest. Bo zda mi się, iż się już od niewdzięcznych ten tak bogaty pokój oddali i przerwie.
Sława wojenna rycerska.
Macie od tejże ojczyzny do tego czasu sławę wojenną. która się tych wieków nawięcej za szczęśliwym panów i królów waszych panowanim podniosła. Rodzi wam
ta matka mężne i mądre, i szczęśliwe hetmany, mocne
i nieustraszone rycerstwo, i lud taki, na który się nieprzyjaciele oglądają.
Postronnych panów poselstwa.
Taż matka namisza uczyniła wam sławę u wszytkiego chrześcijaństwa i u pogaństwa, iż od zachodu
i wschodu zacnymi poselstwy uczczony król i pan wasz
wielką wam u postronnych powagę i mniemanie czyni.
Cóż wam więcej uczynić mogła? Czemuż jej serdecznie
miłować i onę w całości zatrzymawać, i dla zdrowia jej
wszytkiego tracić, gdy tego jest potrzeba, nie macie?
Onę miłując, sami siebie miłuj(e)cie, a nie utracicie; onej
nie życząc i wiary nie dochowając, sami siebie zdradzacie.
Pojedynkowe pożytki szkodliwe pospolitym.
Miłujecie pożytki swoje pojedynkowe, a pospolite burzycie, i mniemacie, abyście dobrze sobie czynili i życzyli. Nie tak jest, ale jako Pan rzekł: Joan. [12, 25]. „Kto
zdrowie swoje miłuje, traci je. A kto je utraca, najduje je”.
Okręt gdy tonie, do obrony wszyscy, zapomniawszy swoich tłomoków, rzucić się mają.
Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do
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obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje,
a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma, i on ze
wszytkim, co zebrał, utonąć musi.
Ojczyzna jako okręt.
A gdy swymi skrzynkami i majętnością, którą ma
w okręcie, pogardzi, a z innymi się do obrony okrętu uda,
swego wszytkiego zapomniawszy: dopiero swe wszytko
pozyskał i sam zdrowie swoje zachował. Ten namilszy
okręt ojczyzny naszej wszytkich nas niesie, wizytko
w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje,
gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla
bezpieczności jego wszytkim, co w domu jest, nie pogardzamy: zatonie, i z nim my sami poginiemy. W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, imienia, skarby, wszytko,
w czym się kochacie. W tym tak wiele dusz jest, ile ich to
królestwo i państwa przyłączone mają.
Zdrowia dla ojczyzny nie żałować.
Nie dajcie im tonąć, a zmiłujcie się nad krwią swoją,
nad ludem i bracią swoją, nie tylo majętnością, ale
i zdrowiem im własnym usługujcie, wy, którzyście je pod
swój rząd i opiekę wzięli. Bo nie tylo majętności dla miłej
braciej i Rzeczyposp[olitej] nie żałować. ale i umierać
winni jesteśmy, jako Jan ś. mówi: 1. Joan. 3 [16]. Jeśli
Chrystus za nas zdrowie swoje położył, i my je kłaść za
bracią naszą mamy”. Skąd jest i u Pana Boga zapłata,
bo jest własne Chrystusa naśladowanie, i u ludzi wieczna sława. Lecz jeśli majętności żałujem i dla niej Rzeczyposp[olitej] szkodzim, jako zdrowia nastawim? Wżdy
tę mniejszą rzecz czyńmy.
Jako święci bracią swoję i ojczyznę, i Rzeczpos[politą] miłowali.
Patrzcie na przykłady świętych, jako w tej miłości ku
ludu swemu, to jest Rzeczyposp[olitej], gorący byli.
Mojżesz zbawienim swoim lud chciał od zguby
zastąpić.
Mojżesz, acz często na swój on lud i na jego twardość do dobrego narzekał, jednak gdy je P[an] Bóg zgubić chciał, nie tylo zdrowiem swoim, ale i zbawienim swoim zastąpić je i odkupić chciał, mówiąc: Exod. 32 [31–
32]. „Abo im odpuść. Panie, ten grzech, abo jeśli tego nie
uczynisz, wymaż mię z ksiąg twoich, w któreś napisał”.
Aod dla braciej w co się wdał. Judic. 3 [12-30].
Aod, widząc swój lud barzo od Moabitów tyraństwem
uciśniony, zdrowie swoje ważył i na pokoju Eglona tyrana zabił i wyzwolił bracią swoję.
Samson. Judic. i6 |1-31].
Samson o krzywdy braciej swej z Filistyny sam jeden
wojny zwodził i rad z nieprzyjacioły ludu swego, sale ony
z nimi obalając, umarł.
Dawid. 1. Par. 21 [17].
Dawid gniew Pański i karanie na się obracał, aby
poddani jego nie cierpieli, mówiąc do Pana Boga: „Jam
zgrzeszył, a ta trzoda co zasłużyła. Panie Boże mój?
Proszę, obróć rękę twoją na mię i na dom ojca mego,
a ludu tego nie zabijaj”.

94

Joab. 2. Reg. 10 [12|.
Joab, hetman Dawidów, rad za sąsiady swe zdrowie
niósł na wojnę, mówiąc: „Walczmy o lud nasz i o miasto
Boga naszego, a Pan niech czyni, co się jemu podoba”.
Za lud – prawi – nasz i za miasto Boże. Dwie go te rzeczy śmiałym na wojnie czyniły, gdyż nie dla korzyści ani
dla swej sławy, ale dla braciej swojej i dla chwały Boga
swego na ostre żelaza nieprzyjaciół nacierał.
Patrzmy na one parę świętych młodzieńców, na Neemiasza i Zorobabela, jako dobre ojczyzny swej i Rzeczyposp[olitej] nad wszytkie swoje dobra przekładali
i onych dla niej radzi odbiegali.
Neemiasz. 2. Esdr. 2.
Neemiasz, będąc poimany w niewolą babilońską,
utraciwszy z ludem swoim ojczyznę miłą, od nieprzyjaciół
zburzoną, do takiego szczęścia przyszedł, iż u króla Artakserksa, którego poimańcem był, podczaszym został.
I gdy mu wino podawał, rzekł mu król: „Czemuś tak
smutny, chorym nie będąc? Nie darmo to, coś złego jest
w sercu twoim” . A on, przelększy się, rzekł: ..Królu, żyj
na wieki. Jako ja smutnym być nie mam, gdyż dom, miasto pogrzebów ojców moich spustoszało i brany jego
ogniem są popalone”. I rzekł król: „A o cóż mię prosisz?”
Mógł namilszy młodzieniec prosić o pożytki i pociechy,
i czci swoje, ale wszystkiego swego szczęścia odstępując, o naprawę ojczyzny swej prosił, w tym nawyższe
swoje pociechy kładąc, gdy nie jemu, ale wszytkiemu ludowi, braciej jego, dobrze się dziać miało. O, byście takie
serce ku ojczyźnie mieli, a za własnymi pożytki domów
swoich nie biegali, jako byście za tę miłość wielką u Pana Boga prędkie pociechy na zachowanie Rzeczyposp[olitej] odnosili!
Łakomstwo dobre rady o ojczyźnie rozprasza.
Ale łakomstwo i ciasne a tylo do swoich własnych
pożytków przywiązane serce wszytkie dobre rady rozprasza.
Zorubabel. 2. Esdr. 4 [3,3-4,47]
Co mówić o Zorobabelu i o gorącej jego ku pospolitemu dobru miłości? Gdy mądrością ko morne towarzysze swoje u monarchy świata Daryjusza przeszedł,
a mądra gadką, co by na świecie było namocniejszego,
prawdę wyniósł i wysławił, dowodząc, iż ta mocniejsza
i trwalsza niźli wino, niźli król, niźli niewiasta – upominki
zakładne odniósł i wygrał takie: „aby w szarłacie chodził,
aby ze złota pił i na złocie sypiał, i na wozie ze złotem
jeździł, i czapkę miał z bissu, i na szyjej złoty łańcuch,
ażeby wtóre miejsce miał po królu dla mądrości swojej
i powinnym był Daryjuszowi. A gdy go spytał Daryjusz,
mówiąc: „Nad to, co na zmowie i zakładzie napisano,
proś jeszcze o więcej, boś mędrszym nalezion jest nad
towarzysze twoje, wedla mnie siedzieć będziesz i powinnym moim zwany będziesz”. On rzekł: „Pomni, królu, na
ślub twój, któryś uczynił dnia tego, którymeś królem został; zbuduj Jeruzalem i skarby kościelne pobrane odeśli,
które Cyrus oddzielił; zbuduj kościół spalony, napraw
ziemię judzką spustoszoną – o to ja, panie, proszę, o to
majestatu twego żądam”.
Błogosławiony Zorobabel w swojej prośbie.
O błogosławiony miłośniku braciej twojej. Nie ruszyło
cię ono złoto i dobre mienie, i cześć ona, po królu wtó-
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rym być i świat rządzić, i u ludzi tak wielką sławę mieć.
Wszytkoś to porzucił i podeptał, abyś ojczyźnie i braciej
swej, i Rzeczypospolitej] służył. Wolałeś sam poniżonym
być, aby ona głowę podniosła; wolałeś zostawać ubogim,
aby ona zbogaciała. Darowałeś matce swej wszytkie pociechy swoje. Wylałeś na nie wszytko szczęście swoje,
w jej dobrym i powstaniu, i pomnożeniu wszytkie dobra
swe zamykając. Naśladujmy, a za nic sobie własnych
pożytków nie ważmy, gdy Rzeczpospolita] tego potrzebuje, abo gdy się jej do szczęścia naszymi chciwościami
przeszkadza.
Matatyjasz co czynił o swoją ojczyznę. 1. Mach. 2.
Matatyjasz dla Rzeczyposp[olitej], która na zakonie
Bożym fundowana była, dla oddalenia niewolej i tyraństwa króla Antyjocha i inych postronnych nieprzyjaciół
zdrowie swoje ważył.
Sześciom synom umrzeć o ojczyznę na testamencie rozkazał.
I mając sześć synów, na testamencie im umierając
rozkazał, aby żaden na łóżku swoim nie umierał, ale
mężnie o lud swój i o zakon Boży, i wiarę wojując, i ojczyzny broniąc, umierał. I posłuchały go dobre dzieci
wszyscy, i szczęścił im Pan Bóg w wielu wygranych
i niepodobnych do zwycięstwa bitwach, i potykając się,
jeden drugiego upominał: 1. Mach. 4 [3, 43]. „Podnośmy
upadek ludu naszego, a walczmy o lud nasz i o Kościół
nasz”. I wszyscy bracia oni na bitwach pozabijani sobie
śmierć, a ludowi swemu i Rzeczyposp[olitej] wolność
i wybawienie od tyranów przynieśli. Nad których śmiercią
płakali, mówiąc: 1. Mach. 9 [21]. „Jakoć polegli mocarze,
którzy wybawiali lud izraelski”. Żadna ich korzyść do tego
nie wiodła i męstwa im onego nie czyniła, jedno miłość
ku uciśnionej braciej i ku ojczyźnie, i sławie ludu swego.
A nie tylo mężowie, ale i niewiasty słabej płci, tę cnotę chęci ku dobru pospolitemu mając, rady i zdrowia
swego odstępowały.
Jeftego córka rada dla ojczyzny umierała.
Wspominam sobie córkę one Jeftego, której ociec
Jefte, gdy się z wojny z wielkim zwycięstwem wracał,
ona przeciw jemu z swymi rówienniczkami panienkami, z
bębny i z tańcy wyszła. A ociec, za głowę się jąwszy. do
niej rzekł: ..Oszukałaś mię i sama siebie, namilsza córko,
ślubiłem Panu Bogu, jeśli mi da zwycięstwo, cokolwiek
pierwszego wynidzie z domu mego, abych to Panu Bogu
ofiarował i zabił” Judic. 11 [35–36]. A ona się na to nic
nie przelększy rzekła: „Gdyż ci Pan Bóg dał zwycięstwo,
a takeś Panu Bogu obiecał, uczyń ze mną, coś obiecał”.
„Ale, namilsza córko, śmierć sroga tobie, panience młodej? Aleś jest jedynaczka u ojca twego? Aleś tak młoda
i urodziwa, dom wszytek pociechy z ciebie czeka?”
A ona mówi: „nic to, wesele pospolite i szczęście ludu
mego, i wybawienie jego od nieprzyjaciół wszytkie te pociechy we mnie gasi, rada ich odstępuję, rada za to takie
wesele ludzkie zdrowie daję”. O nieoszacowana dobroci
i ku Rzeczyposp[olitej] miłości, kto cię dziś naśladuje?
Już i panny mdłe i bojaźliwe, męże i chłopy w miłości
Rzeczyposp[olitej] i szkód dla niej podejmowaniu przechodzą!
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Judyt co dla ludu swego uczyniła.
Druga, Judyt, co uczyniła? Oblężone Betulią, lud od
głodu i pragnienia umiera, a ona się nad nędzą ludzką
użaliwszy, i zdrowie, i czystość swoję na to ważyła, aby
lud swój wybawiła. I poszczęścił Pan Bóg rady jej, i lud
wybawiła, i sama przy zdrowiu i czystości została, i wiecznej sławy jako dobrodziejka narodu swego dostała.
Hester.
A Hester także, mężna i miłości ku swemu ludu pełną będąc, zdrowiem swoim wzgardziła, gdy nad zakazanie do Aswera przystąpiła, wkładając się o lud swój, aby
od onego Amana zgubiony nie był. I wywiodła naród
swój z wielkiej trwogi i złej toniej barzo.
Cic. 2. de legib. Za ojczyznę umierali poganie.
Lecz i poganów się wstydźmy, którzy tak nauczali
i pisali: „Rzeczposp[olita] zowie się powszechnym miastem, za którą umrzeć i ze wszytkim się jej oddać,
i w niej wszytkie nasze pociechy położyć, i onej je poświęcić winni jesteśmy”. I niewiasty u Rzymian w pogaństwie mówiły: „Dlatego syny rodzimy, aby był kto za
Rzeczposp[olitą] umierając”.
Pomnicie na one Kodry, Decyjusze, Regulusze. jako
za lud swój radzi umierali. To wżdy jeden dziwny i łez
naszych dobywa ten Regulus. Gdy był w poimaniu, nieprzyjaciele go do domu, słowu jego dufając, puścili, aby
zamianę za się, więźnie ich uprosił i odesłał, a sam został. On widząc, iż więźnie nieprzyjaciół byli godniejszy
i mężniejszy niźli on sam z drugimi, odradził urzędom,
aby tego nie czynili, a sam się do nieprzyjaciół, słowo
swoje iszcząc, na wielkie i pewne męki, w których go
niespanim umorzono, wrócił.
Wielka miłość ojczyzny.
Kto się na taką miłość ku pospolitemu dobremu nie
zdumieje? W człowieku zwłaszcza, który się samym tyło
rozumem przyrodzonym rządził, a po śmierci żadnej
pewnej obietnice nie miał? Cic.in Caton. ma. A nie dziwuję się jednemu mądremu z pogaństwa, ale całym wojskom ich, które dla Rzeczyposp[olitej] z ochotą tam szły,
gdzie wiedziały, iż się stamtąd nie miały wrócić.
Pogańska nauka o miłości Rzeczypo[spolitej].
Cic. 1. offic.
Znaczna i ona nauka ich, gdy piszą: „Którzy Rzeczposp[olitą] rządzą, dwie te nauce chować mają. Jednę,
aby pożytków sąsiad swoich tak bronili, jakoby wszytko,
co poczną, do nich obracali, swoich zapominając. Drugą,
aby się o ciało wszytkiej Rzeczyposp[olitej] starali, aby
jednych broniąc, drugich nie opuszczali”.
Nie miłujemy Rzeczyposp[olitej].
A my pierwsze oko na swoje domy obracamy: by dobrze Rzeczposp[olita] przepadła, byle nasze zbieranie
całe było i co dzień się szerzyło, nic nie dbamy. Przetoć
całe będzie, gdy się dom wszytek królestwa obali,
a okręt się ze wszytkimi zanurzy.
Stan stanu nie ma uciskać.
A my o pospolitym radząc, jeden stan ucisnąć,
a drugi podnieść chcemy. Duchowny stan poniżyć
i zniszczyć, a heretycki abo ślachecki na górze postawić
usiłujemy. Kmiotki i poddane gubić, a sami sobie folgo-
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wać w poborach i mych ciężarach chcemy. Nie tak bracia: złe ręce, gdy jedna chora. Obie zdrowe być mają!
Cóż wżdy czynim? Izali się tego pogaństwa około miłości ku Rzeczypospolitej] nie zawstydzim a nie poprawim? Oni z samego rozumu przyrodzonego widzieli to, iż
słuszna rzecz jednemu dla wszytkiej Rzeczyposp[olitej]
szkodę mieć, aby się ich wiele zachowało.

Ręka na obronę ciała rada ginie.
Widzieli, iż ręka na obronę głowy rada ranę i ucięcie
cierpi, aby wszytko ciało nie umierało. Widzieli, iż lepiej
sto zdradziec zgubić, aby wszytka ojczyzna nie ginęła.
Widzieli, iż dla lepszego rodzaju jedne gałęzie ucinają,
aby drugie lepiej rodziły. Tak też człowiek jeden dla pożytku pospolitego żałować się i majętności swojej nie
ma. A my, cośmy od Chrystusa w takiej szerokiej miłości
nauką i przykładem jego wyćwiczeni są, słabszy i ozięblejszy ku bliźnim być mamy? Nie daj. Boże!
Poganie nie mieli o miłości ku braciej rozkazania od
Boga, jedno sam rozum. A my tak surowy, tak pilny Boga
naszego o tym mandat mamy: „Rozkazuję wam – prawi
– abyście się spoinie miłowali, tak jakom ja was umiłował”. A jako, Panie? Jam zdrowie swoje za was i za
wszytkie położył; i wy tak braty swoje miłujcie!
Poganie do pełnienia takiego zakonu pomocy i łaski
z nieba nie mieli, a nam Chrystus przez Ducha Ś. wlewa
miłość, abyśmy się ją zapalali a nic nam dla braciej naszej ciężko nie było. Jakoż słusznego potępienia ujdziem?
Poganie za Rzeczposp[olitą] umierali, nic się po
śmierci nie spodziewając, abo nic pewnego o zapłacie
na onym świecie nie mając, na samej tyło poczciwej sławie u ludzi przestając. A my tak wielkie i tak pewne o zapłacie po śmierci Boga naszego obietnice mamy, jeśli to
przykazanie o miłości wypełnim. I tu na ziemi nieśmiertelną sławę daje tym, którzy dla braciej i dobra pospolitego ucierpieli. Jaka sława tych słynie i dziś, w Piśmie ś.
i innych dziejach opisana jest.
O Wielmożni Panowie, o ziemscy bogowie! Miejcie
wspaniałe i szerokie serce na dobre braciej swojej i narodów swoich, wszytkich dusz, które to królestwo z swymi państwy w sobie zamyka. Nie cieśnicie ani kurczcie
miłości w swoich domach i pojedynkowych pożytkach.
Nie zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich.
Niech się na lud wszytek z was, gór wysokich, jako rzeka
w równe pola wylewa.
Joannes 2 Lusitaniae rex. Orosius Lib. 1.
Naśladujcie onego chrześcijańskiego króla, który
z wojskiem wyciągnąwszy, na chorągwi swojej namalować kazał ptaka, który swoją krwią ptaszęta od węża zarażone ożywia, dając znać, iż za swój lud rad umrzeć
chce, sobie śmierć, a im żywot obierając.

takich, jako monstrów jakich, mało najdowało, którzy sroższej niźli bestyje nieludzkości i krwie rozlania pełni są.
Służyć drudzy Rzeczyposp[olitej], to jest sobie,
nie chcą, aż im zapłacą.
Takich podobno więcej, którzy służyć Rzeczyposp[olitej] me chcą, gdy się pożytku swego nie spodziewają, abo gdy im za to król nie płaci. Ci są dziwnie
głupi, którzy nie widzą, iż cnota nie patrzy na zapłatę,
jedno na swoję przystojność. Nie widzą, iżby tak nikt nigdy dobrym nie był. Nie widzą, iż tak wiele nie tylo u króla, ale i monarchy świata wszytkiego bogactwa nie masz,
aby każdemu dobry jego uczynek mógł płacić. Sam tak
możny i bogaty Pan Bóg jest, do którego zapłatę naszę
odkładać mamy. I tego nie widzą, iż u króla i u innych
dobrego mniemania o cnocie swej mieć nie mogą, gdy
co cnotliwego z najmu czynią.
Najemny przyjaciel i kupiony niepewny.
Bo pomyśli pan: owo ma Rzeczpospolita gotowego
zdrajcę, byle kto miał gotowe pieniądze, bo jeśli za dobry
postępek chce pieniędzy, pewnie się i na zły utargować
da. Na koniec, nikt za to zapłaty nie czeka, iż sam sobie
dobrze czyni, bo to samo hojną mu jest zapłatą. Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy: bo w niej jego
wszytko się dobre, jako się rzekło, zamyka. Nikt nie mówi: płać mi, iż swego zdrowia i domu swego, żony i dziatek moich bronię. Sama obrona zapłatą tobie jest. Czegoż się upominasz? Gdy jesz, pijesz, spisz, zdrowie
swoje opatrujesz, izali za to zapłaty chcesz?
Ma być zasługom zapłata, ale cnota nie ma być najemna, ale sprawiedliwa i skłonna do tego, co Pan Bóg
i zakon jego. i dobry rozum każe. Możeć się i na zapłatę
obejrzeć, ale niebieską naprzód, a potem na tę doczesną. Lecz wszytka się myśl z początku sadzić na tym
w swoim przedsięwzięciu nie ma. Jeśli Pan Bóg płacić
ma i tu na świecie chce, królewskie serce obróci abo
skądinąd mu nagrodę poda. Jeśli nie chce, dosyć nam
na zapłacie po śmierci. I sam dobry uczynek, gdy się
przez nas komu, a zwłaszcza wszytkim, dobrze czyni,
ma swoje serdeczną zapłatę i pociechę wnętrzną wielką.
„Jakobych się najadł i ubogacił, gdy komu co dobrego
uczynię” – mówi mądry. Zaprawże was Pan Bóg w wielką miłość ku braciej waszej i wszytkim obywatelom Korony tej: abyście o nich uprzejmie i szczerze, nic swego
nie pragnąc, radzili, na samego tyło Pana Boga i na
ludzki pożytek patrząc. Boże, spuśćże wam szeroką
i głęboką miłość ku braciej waszej i ku namilszej matce
waszej, ojczyźnie świętej, abyście jej i ludowi swemu
i samym zdrowim, swoich pożytków zapomniawszy, służyć szczęśliwie mogli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Zdrajcy Rzeczyposp[olitej].
Są drudzy, co mówią: co mnie po królestwie i Rzeczypospolitej, kiedy się ja mam źle, a tego nie mam,
czego pragnę. To złodziejskie serce, które z szkodą drugich chce być bogate. Rób sobie niestatku, a Pana Boga
proś o potrzeby swe, a przestaj na swym stanie, a nie
bądź utratnikiem i próżnującym, a dla siebie jednego tysiąc tysięcy ludzi braciej swojej nie gub. Boże, abych się
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POJEDNANIE
X
Przedstawiamy wybrane teksty i wypowiedzi z działalności organizacyjnej i publicystycznej śp. Jana Nowika,
b. Redaktora Naczelnego Nad Odrą. Tytuł Odpowiedzialność i Pojednanie odsyła do przewodniej idei Jego refleksji
prawno-społecznej, którą promował w założonym przez siebie biuletynie Nasz Wybór. Redakcja

*
W licznych refleksjach dyskusyjnych od dłuższego
czasu dominuje myśl o współczesnych zagrożeniach
państwa i narodu polskiego. Mają one często charakter
ekonomiczny, społeczny, oświatowy, kulturowy, moralny,
a nawet religijny. Rzadko porusza się problem zagrożeń
dla kraju w płaszczyźnie politycznej. Okazuje się bowiem,
że tego typu zagrożenia są często bardzo groźne dla społeczeństwa, a nawet dla suwerenności państwa. Otóż
w dziedzinie politycznej do tych zagrożeń należy niewątpliwie sprawa rozdrobnienia partyjnego, które dzieli społeczeństwo na różne elektoraty. Poszczególne partie walczą
o elektoraty na drodze fałszywych ocen partnerów w wyborach, podejmując różne kłótnie, w sejmie, mediach i na
licznych spotkaniach przedwyborczych.
Ugrupowania polityczne nie mówią o swoich programach dla dobra kraju, lecz uprawiają krytykanctwo międzyosobowe, często nie licujące z postawą posła czy
senatora, względnie urzędnika najwyższej rangi państwowej, a nawet osoby na urząd prezydenta. Jałowość
ich wypowiedzi, w kontekście walki o miejsca w izbach
parlamentarnych, budzi niechęć w społeczeństwie do
brania udziału w wyborach do władz krajowych i samorządowych, czy na urząd prezydenta. Sytuacją tą rządzi
reguła postawy egoistycznej o mentalności ignoranckiej.
Klasyczną ideę „państwa prawa” zamieniono na pozytywistyczną teorię „państwa prawnego”. Pierwsza koncepcja prawa opiera się na prawie naturalnym i Dekalogu, druga zaś na prawie stanowionym i na ideologii absolutnej władzy. Stąd w debatach parlamentarnych, o założeniach pozytywistycznych, materialistycznych, lub liberalistycznych nie dochodzi się do „prawdy”, lecz przegłosowuje się opinie większością głosów, nie bacząc na
to, że w naukach szczegółowych i w filozofii klasycznej
oraz w teologii głosowanie nie jest kryterium prawdy.
Ponadto wyraz „partia” oznacza „część” (łac. pars). Stąd,
jeśli dana partia swoim programem chce zaspokoić dążenia indywidualne i zbiorowe ludzi, danego społeczeństwa, to tym samym popełnia błąd logiczny, zwany
„część za całość”.
W chaosie rozbieżnych zdań w parlamencie, gdzie
ciągle występuje przepychanka egoistycznych dążeń poszczególnych partii, należałoby przyjąć postulat „wyborów ponadpartyjnych”. Z ideą apartyjności w wyborach
brat Henryk wystąpił w Częstochowie (2004) na spotkaniu Ruchów Patriotycznych skupionych przy „Miesięczniku społeczno-kulturalnym Nad Odrą”, „Dwumiesięczniku
Polaków w Kraju i na Obczyźnie – Nowym Przeglądzie
Wszechpolskim” i przy partii Przymierze LudowoNarodowe. Idea ta została przyjęta z entuzjazmem i założono wówczas „Komitet Wyborczy Wyborców”. Prezesem została wybrana dr Teresa Bloch, a wiceprezesem
mgr Jan Piwowarski. Ideę tę przedłożyliśmy w Krakowie,
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w środowisku Społecznego Ruchu na bazie życia gospodarczego Polski, w kontekście Nauki Społecznej Kościoła i przy opiece duchowej ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, z którym Teresa Bloch i mój brat Henryk zakładali Stowarzyszenie Ogólnonarodowe Porozumienie „Polska Bogiem Silna” pod duchową opieką Abpa
Kazimierza Majdańskiego. Statut został złożony do rejestru sądowego, ale ze skutkiem negatywnym. Idea jednak trwała i przybierała różne formy organizacyjne. Jedną z nich było przyjęcie głównej idei Ogólnonarodowego
Porozumienia o kształcie „Polska Bogiem Silna” przez
Towarzystwo Kultury Narodowo-Religijnej im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, założonego przez brata ks. dra
Henryka Nowika. Przyjęta idea od „Ogólnonarodowego
Porozumienia...” opierała się bowiem na analogicznych
założeniach Karty Ideowej Towarzystwa: 1. Wrodzona
godność osoby ludzkiej; 2. Rodzina podstawową komórką narodu; 3. Małżeństwo według zamysłu Bożego;
4. Naród suwerenem państwa; 5. Ustrój państwa kontrolowany przez prawo naturalne i Dekalog; 6. Chrystocentryzm jest podstawą zachowań ludzkich. Integracja środowisk patriotycznych w duchu Abpa Majdańskiego trwała nadal, spełniając tym samym oczekiwania wielu.
Towarzystwo Kultury Narodowo-Religijnej „Polska
Bogiem Silna” im. Jana Pawła II i Przymierze LudowoNarodowe oraz inne środowiska patriotyczne, skupione
przy miesięczniku „Nad Odra” oraz przy dwumiesięczniku „Nowy Przegląd Wszechpolski” występowały często
na Jasnej Górze w święta narodowo-kościelne pod licznymi transparentami z hasłem Towarzystwa „Polska Bogiem Silna”, z wszystkich regionów polskich. Polacy tych
i innych środowisk patriotycznych integrowali się wokół
niezwykle bogatej duchowości Twórcy wielkich dzieł,
abpa Kazimierza Majdańskiego, w duchu ogólnonarodowego porozumienia „Polska Bogiem Silna” przez ocalenie wiary rzymskokatolickiej, ziemi ojczystej, rodziny
i dziedzictwa kulturowego, które stanowią istotę tożsamości narodu o świętych początkach państwa. Abp prof.
Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad
Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
w słowie wstępnym do książki Juliana Sokołowskiego,
Jacka Zimnego i Ryszarda H. Kozłowskiego Polska XXI
wieku – nowa wizja i strategia rozwoju, którą też wydał
(Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2005), napisał
„Ośmielamy się kierować te słowa do Wszystkich, którym
zależy na dobru świata, Polski i każdego człowieka.
Trzeba mu oddać jego prawa i trzeba go oddać Bogu –
Stwórcy. Do Autorów zaś obecnego opracowania kierujemy słowa pełnej szacunku i uznania wdzięczności,
prosząc: Nie ustawajcie!”
Z Autorami tej książki byliśmy zaprzyjaźnieni z tytułu
licznych spotkań w duchu patriotycznym u ks. Abpa Majdańskiego w Łomiankach oraz w wielu innych miejsco-
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wościach. I tak doszło do bardzo ważnego zjazdu organizacyjno- wyborczego w dniu 18 czerwca 2005 r.
w Krakowie w budynku przy ul. Kanonicznej 1 z inicjatywy członków Zarządu Społecznego Ruchu „Odrodzenie
Polski”, tj.: prof. zw. hab. inż. dr Ryszarda Henryka Kozłowskiego, prof. hab. inż. Jacka Zimnego i płk. dr inż.
Mieczysława Strusia.
Zebraniu przewodniczył prof. Ryszard H. Kozłowski –
Przewodniczący RS „Odrodzenie Polski”, którego Statut
oczekiwał w Sądzie na rejestrację. Wygłosił odczyt programowy na temat fundamentalnych założeń ustroju
państwa, mówiących o wiodącej roli człowieka i rodziny
w kontynuacji chrześcijańskiego modelu rozwoju cywilizacji w Polsce i Europie na drodze: oświaty i wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego, wykorzystania rodzimych zasobów przyrodniczych i duchowego potencjału
ludzkiego, w postaci kulturowej i organizacyjnej. Punktem wyjścia wszelkiego postępu jest niewątpliwie: patriotyzm, wychowanie, nauka, praca organiczna, troska
o dzieje narodowe i o przyszłość kraju. Profesor zwrócił
uwagę na liczne zagrożenia Narodu, podając do rozwiązania główne problemy, jak bezpieczeństwo: demograficzne Polski, bytu narodowego Polski, wychowania
i kształcenia dzieci, zdrowotne obywateli, starszych obywateli, wyborcze obywateli, gminy w wymiarze: terytorialnym, mieszkaniowym, energetycznym, infrastrukturalnym, zdrowotnym, zatrudnieniowym, edukacyjnym i finansowym. „Każda gmina – mówił prof. Kozłowski –
winna posiadać opracowany według jednolitej metodyki
ONZ-UNIDO wariantowy, wieloletni Program trwałego
i zrównoważonego rozwoju (z wykorzystaniem własnych
zasobów ludzkich oraz przyrodniczych: środowisko (kopaliny odnawialne) – zmierzający do rychłego uzyskania,
maksymalnie możliwej, kompleksowej samowystarczalności społecznej i gospodarczej gminy w tych obszarach.
Przystąpiono do dyskusji nad referatem prof. Kozłowskiego. Zabrał głos ks. H. Nowik. Nawiązał do koncepcji
wyborów ponadpartyjnych, w myśl koncepcji, którą podał
na częstochowskim Zjeździe. Ideę te przyjęto z wielkim
entuzjazmem. Przystąpiono do przedwyborczych spraw
organizacyjnych.
W zebraniu uczestniczyło około 90 osób przybyłych
z różnych stron Polski, członków patriotycznych organizacji politycznych i społecznych, którzy zgodnie
oświadczyli, że nie są przedstawicielami swoich organizacji partyjnych i społecznych, lecz tylko wyborcami
i przyjęli do wiadomości, że również członkowie Zarządu Ruchu Społecznego „Odrodzenie Polski” i członkowie tego Ruchu występują na tym zebraniu podobnie
jak pozostali uczestnicy tego zebrania jako wyborcy, by
wspólnie rozstrzygnąć, czy stawać do wyborów pod
przewodnictwem jednej partii lub w koalicji partyjnej z innymi partiami, czy jednak jako komitet wyborczy wyborców. Poza nielicznymi wypowiedziami osób akcentujących pójście do wyborów jako blok partyjny wszyscy pozostali zdecydowali prawie że jednomyślnie, że na tym
spotkaniu zawiązać się ma Krajowy Komitet Wyborczy
Wyborców „Odrodzenie Polski”, którą to nazwę temu
Komitetowi użyczają organizatorzy zebrania.
W konsekwencji zawiązał się na tym zebraniu Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców „Odrodzenie Polski”,
którym kierować będzie trzyosobowy zespół w składzie:
prof. inż. Ryszard H. Kozłowski, prof. inż. Jacek Zimny
i płk. dr inż. Mieczysław Struś. Zespołowi temu przewod-
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niczy prof. Ryszard H. Kozłowski, który reprezentuje na
zewnątrz Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców „Odrodzenie Polski”.
W ramach zaistniałego Krajowego Komitetu Wyborczego Wyborców „Odrodzenie Polski” przyjęta została
deklaracja członka tego Komitetu mec. Jana Nowika, że
przystępuje on do tworzenia struktury zespołów kandydatów na mężów zaufania Komitetu Wyborczego Wyborców „Odrodzenie Polski” dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych w całym kraju, korzystając z życzliwej pomocy zgromadzonych na sali osób,
a także członków struktur środowisk patriotycznych,
z których wywodzą się uczestnicy tego krakowskiego
zebrania i kolejnego przewidzianego na dzień 22 czerwca br. w Warszawie.
Na tym zebranie zakończyło się, a jego uczestnicy
pobrali druki wykazów dla obywateli popierających utworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców „Odrodzenie
Polski”, zgodnie z wymogami art. 98 Ordynacji Wyborczej do Sejmu i Senatu RP. Na tym zebraniu przypadła
mi w udziale funkcja redaktora odpowiedzialnego za
Aneks „W” Biuletynu Krajowego Komitetu Wyborczego
Wyborców „Odrodzenie Polski” oraz odpowiedzialnego
członka Krajowego Komitetu Wyborczego Wyborców za
utworzenie sieci zespołów kandydatów na mężów zaufania Komitetu Wyborczego Wyborców „Odrodzenie Polski” do obwodowych komisji wyborczych.
Sprawy organizacyjne Krajowego Komitetu Wyborczego Wyborców „Odrodzenie Polski”, ważne ze względów historycznych, dopełniają jego założenia ideowe, jako teoria wyborów w Polsce. Na kanwie dyskusji i przemyśleń nasuwają się następujące założenia ideowe
wyborów:
1. Komitet Wyborczy pełni rolę służebną wobec wyborców, w tym sensie, że formuje postawy mężów zaufania Komitetu Wyborczego do działalności społecznej
po wyborach.
2. Na pierwszym planie Komitet Wyborczy uwzględnia dobro wyborców, zaś na drugim planie znajdują się
strukturalne i wspólnotowe podmioty członków Komitetu
Wyborczego.
3. Członkowie Komitetu Wyborczego Wyborców
kształtują swoje postawy według prawa naturalnego, Dekalogu i wskazań ewangelicznych.
4. Komitet Wyborczy Wyborców organizuje środowiska wyborców w poszukiwaniu kandydatów na mężów
zaufania, a razem z nimi kandydatów na posłów i senatorów, a także typując kandydatów do gremiów samorządowych.
5. Jeśli czas nie pozwoli na wyłanianie kandydatów
na posłów i senatorów ze środowisk wyborców, to można przejść do procedury wskazywania kandydatów przez
Komitet Wyborczy i uzyskiwać akceptację przez społeczność wyborców, co winno łączyć się z wyczuciem społecznym członków Komitetu Wyborczego Wyborców.
6. Mężowie Zaufania Komitetu Wyborczego, podejmując trud czuwania w procesie wyborczym w obwodowych komisjach wyborczych, mają trwać na stałe
w strukturze mężów zaufania, zorganizowanej na potrzeby wyborów i pełnić rolę służebną wobec wyborców
w okresie między wyborami, np. w zakresie inicjowania
pomocy: charytatywnej, doradczej, dobrosąsiedzkiej,
a także według swojej specjalności, jak np. prawnej, medycznej, itp., a ponadto być organizatorem życia spół-
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dzielczego, stowarzyszeniowego, samorządowego oraz
oświatowo-kulturalnego i rekreacyjno-sportowego itp.
7. Członkowie Komitetu Wyborczego Wyborców koordynują po wyborach pracę Zespołów Mężów Zaufania
Publicznego na szczeblu gminy, powiatu i okręgu wyborczego w myśl roli służebnej wobec swojego elektoratu.
Ten model formowania podmiotowości wyborcy powinien być przykładem dla innych Komitetów Wybor-

czych, albowiem Polska jest jedna. Ideowe te założenia
stanowią pewną inspirację do rozważań teoretycznych
o pogłębionych analizach w sprawie koncepcji wyborów
w państwie, obciążonym przeszłością ustrojową i nieczytelną przyszłością, dążącą do państwa światowego, bez
narodów i ich kultur oraz wyznań. [Z teki red. 2005]


 Ks. Henryk Nowik

OD MKS STOCZNI GDAŃSKIEJ
DO MKZ TEATRU LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
WPROWADZENIE
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej stał się kolebką Niezależnego i Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność”. MKS Stoczni
Gdańskiej przyjął koncepcję walki o nowy kształt Polski
na zasadzie: 1/ „strajku okupacyjnego” w obrębie zakładów pracy; 2/ przyjęcia struktury regionalnej Związku;
3/ uniezależnienia się „S” od władz ustrojowo-politycznych przez przyjęcie idei „niezależności” i „samorządności”; 4/ uznania narodowo-religijnych korzeni „S”.
Dzięki pierwszej idei „S” uniknął ulicznego przelewu krwi,
w przypadku zaś drugiej „S” była niesterowalna, w trzeciej zaś „S” stała się autonomiczna już z samej definicji,
natomiast z racji czwartej idei „S” ma charakter narodowy, gdyż rodziła się ona w głębokiej kulturze Polskiej
i wyszła z kościołów, by pobudować ołtarze w halach fabrycznych, stadionach i placach publicznych. Bez tej idei
(4) „S” jest niezrozumiała w swej genezie i rozwoju. Zatem nawiązanie do losu i powołania narodu Polskiego
jest wymogiem poznawczym w analizach „Solidarności”.
Religijno-narodowe dziedzictwo Polaków wywodzi
się od świętych początków państwa. Dziedzictwo to pielęgnowały i rozwijały wszystkie pokolenia narodu,
a szczególnie dwudziestolecie Stanisławowskie, doprowadzając do powstania Konstytucji 3 Maja oraz inspirując rozwój geniuszu inteligencji polskiej na obczyźnie
w ramach Wielkiej Emigracji. Polskie antecedencje narodzin „S” są dobrze znane w czasie od XV do XVII wieku
w ramach mocarstwa wschodnioeuropejskiego, a od
końca XVIII do 1918 roku w nurcie zrywów narodowych
w odzyskiwaniu niepodległości. I wreszcie wiele radości
z trwania Drugiej Rzeczypospolitej. Jesteśmy zatem narodem historycznym. I jest to siła naszej tożsamości narodowej. W czasach komunistycznej okupacji pielęgnowaliśmy ducha wolności w organizacjach środowisk społecznych i kulturowych elit. Zabierano wówczas głos
w sprawie nowelizacji konstytucji, akcentując suwerenność narodu i wolność słowa i wyznania. Powstało wówczas Polskie Porozumienie Niepodległościowe (PPN).
Porozumienie to przyjmowało: suwerenność narodu,
równość obywateli wobec prawa, więź Polaków z wiarą
katolicką, wolność i demokrację, utrzymywanie historycznej więzi z cywilizacją łacińską.
POWSTANIE I ROZWÓJ MKS
W STOCZNI GDAŃSKIEJ W KONTEKŚCIE
KRAJOWEGO PROTESTU STRAJKOWEGO
Z biegiem czasu PPN zostało zdominowane w roku
1976r. przez powstanie Komitetu Obrony Robotników
(KOR), który porzucił analizy doktrynalno-historyczne
i wszedł w sprawę obrony robotników Radomia i Ursusa
przed represjami władz. Rok później powstał Ruch
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Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCziO). Sygnatariusze powołali dwóch rzeczników przy piśmie „Opinia”
o orientacji społeczno-prawnej: Andrzeja Czumę i Leszka Moczulskiego. Wkrótce Moczulski utworzył pismo
„Droga” o nastawieniu politycznym. W roku 1978 przedstawiciele świata kultury i nauki powołało Towarzystwo
Kursów Naukowych (TKN), podporządkowujące sobie
Uniwersytety Latające (UL). Te intelektualne inspiracje
zataczały z czasem coraz to szersze kręgi myśli niezależnej w formie pism ulotnych i żywego słowa aktorskiego, kaznodziejskiego, a najczęściej przygodnego, nie
wyłączając przekazu medialnego, w formie komunikatów
i krytycznych komentarzy. Ale ludzie myśleli po swojemu.
W Katowicach powstał pomysł Wolnych Związków Zawodowych (Kazimierz Świtoń), ale natychmiast podchwycili to działacze gdańscy (29 IV 1979): małżonkowie
Andrzej i Joanna Gwiazdowie i bracia Krzysztof i Błażej
Wyszkowscy. Dołączyli nieco później: Alina Pieńkowska,
Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa – członek komitetu
strajkowego Stoczni Gdańskiej (1970). W październiku
1979 r. powstał Komitet Założycielski WZZ w Stoczni
Szczecińskiej i w elektrowni w Gryfinie. Od marca 1980
zaczęto wydawać „Robotnika Szczecińskiego”. Było to
środowisko słabsze w stosunku do działaczy z Gdańska.
Piotr Typiak z Polskiego Stronnictwa Ludowego środowiska, działającego w ROPCziO, uaktywnił teren Lubelski.
Zaczęło ukazywać się czasopismo „Gospodarz” (1978).
Powstał Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej
Ziemi Lubelskiej (30 VII 1978). We wsi Zbrosza Duża na
plebanii powołano Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi
Grójeckiej. Jan Nowik przeprowadził wywiad z ks. proboszczem Czesławem Sadłowskim do Informatora
RO+BS w Zielonej Górze. W Lisowie powstał na ziemi
radomskiej Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku
Zawodowego Rolników. Założono we wsi Howisko Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej (1978).
Wydawano organ chłopskich komitetów „Placówka”
(1979). Współredagował Wiesław Kęcik w jedności
z proboszczem Zbroszy Dużej. Ruch chłopski bazował
też na weteranach Ruchu Chłopskiego i na młodzieżowych „Wiciach”. Opozycja inteligencka, o profilu KOR,
łączyła się z Klubami Inteligencji Katolickiej, skupionej
przy „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” i „Więzi”, a nawet przy Duszpasterstwie Akademickim.
Z dniem 1 lipca 1980 roku wybuchły strajki między
innymi w zakładach: Ursus, Autosan, Ponar, Polmo, Mielec, a 8 lipca w Świdniku, natomiast 16 lipca w Lublinie
(lokomotywownia później PKP. Strajkiem kieruje Czesław Niezgoda. Nieskoordynowane strajki wybuchają
w Żeraniu (Fabryka Samochodów Osobowych), w Żyrardowie, w Hucie Stalowa Wola, w Zagłębiu Miedziowym,
w Łodzi, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Lublinie (ko-
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lejarzy, pracowników komunikacji miejskiej, przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, i transportowe).
Chodzi o postulaty ekonomiczne. Nie mówi się jeszcze
wprost o WZZ. Fala strajków zaczęła ogarniać kraj.
Decydującego znaczenia nabrał strajk okupacyjny w
Stoczni Gdańskiej (14 VIII), którego uczestnicy żądali
przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz, zwolnionej
z pracy 7 VIII, czynnej w Wolnych Związkach Zawodowych. Natychmiast utworzył się komitet strajkowy z działaczem strajkowym w 1970 roku Lechem Wałęsą na czele. Zamknięto teren Stoczni. Zorganizowano straż robotniczą. Ogłoszono prohibicję. Komitet strajkowy wysunął
żądania: przywrócić do pracy Walentynowicz i Wałęsę;
zagwarantować bezpieczeństwo strajkującym; zbudować
pomnik „grudzień 1970”; podwyższyć płace o 2000 zł.;
podwyższyć zasiłki rodzinne do poziomu ustalonego
w milicji. Dyrekcja zgodziła się na trzy pierwsze postulaty, o charakterze politycznym, a nie na pozostałe, jako
ekonomiczne. Strajk na Wybrzeżu rozszerzał się, obejmując 15 VIII Gdynię (dowodzi strajkiem Andrzej Kołodziej) i pozostałe stocznie, porty, niektóre zakłady
w branży przemysłowej i w branży komunikacji miejskiej.
W Stoczni Gdańskiej 15 VIII trwały rokowania dyrekcji
z komitetem strajkowym. Nazajutrz dyrekcja Stoczni
zgodziła się na podwyżkę płac o 1500 zł, przywrócenie
do pracy Wałęsy i Walentynowicz, przyznano dodatek
drożyźniany i gwarancję bezpieczeństwa dla strajkujących. Komitet strajkowy zamierzał zakończyć strajk. Alina Pieńkowska, Anna Walentynowicz i Ewa Ossowska
zatrzymują wychodzące załogi, nazywając porozumienie
zdradą. Wałęsa zmienia decyzję i ogłasza strajk solidarnościowy, gdyż przybyli delegaci z różnych zakładów.
Niektórzy pragnęli kontynuować ten protest. W nocy
przybyły delegacje strajkujących przedsiębiorstw i utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Wałęsą na
czele, jako przewodniczącym. W taki sposób powstał
MKS w Gdańsku. Ustalił on, że nie rozwiąże się i będzie
kontrolował realizację postulatów, a zwłaszcza zakładania
WZZ. Do MKS zgłosiło się 21 zakładów, a już 18 VIII brało
w nim udział 156 delegatów różnych zakładów pracy. Wyłoniono prezydium: Wałęsa, Walentynowicz, Gwiazdowie
Joanna i Andrzej, Bogdan Lis i Andrzej Kołodziej.
W tym samym dniu tj. 18 VIII delegacja MKS-u
przedłożyła wojewodzie gdańskiemu listę postulatów,
w których domagano się Wolnych Związków Zawodowych (WZZ); zagwarantowania prawa do strajku, bezpieczeństwa osób strajkujących i wspomagających;
przestrzegania konstytucyjnej wolności słowa, druku
i publikacji, w tym zaprzestania represji wobec niezależnych wydawnictw; udostępnienia środków masowego
przekazu przedstawicielom wszystkich wyznań; powrotu
do pracy usuniętych po strajkach (1970 i 1976); powrotu
wydalonych studentów z tytułu przekonań osobistych;
uwolnienia więźniów politycznych; zaprzestania represji
za przekonania; podania informacji w środkach masowego przekazu, o powstaniu MKS i publikacji jego żądań; podjęcia zadań w sprawie wyprowadzenia kraju
z kryzysu w ramach dyskusji społecznej nad programem
antykryzysowym; doboru kadr na zasadzie kompetencji
zawodowych; zniesienia przywilejów służb mundurowych
i partyjnych; podwyżki płac (o 2000 zł); zaopatrzenia
w żywność; podniesienia rent i emerytów starego portfela; skrócenia czasu pracy – wszystkie soboty wolne;
opiekę zdrowotną; budownictwa mieszkaniowego; udogodnienia dla pracujących matek małych dzieci.
Po zawiązaniu się MKS z jego postulatami, nasiliły
się akcje protestacyjne. Przed bramą nr 2 stoczni Gdańskiej 17 VIII ks. Henryk Jankowski odprawił Mszę św.
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Już 18 VIII wybuchł strajk w Szczecinie i natychmiast
utworzył się MKS. Wśród licznych żądań znalazły się
wszystkie postulaty gdańskie. Wieczorem Gierek w wystąpieniu telewizyjnym odrzucił polityczne postulaty Wybrzeża. Tadeusz Pyka 19 VIII wszczął w Gdańsku rokowania z zakładami pracy poza MKS, liczącym już 304
zakładów pracy. Natychmiast te pertraktacje przerwano.
Wybuchły strajki w Elblągu, w Krakowie. Intelektualiści
polscy w liczbie 200 osób poparli MKS Gdański, podobnie uczyniło środowisko poznańskie w liczbie 55 osób.
Protesty przybierały na sile. Do akcji protestacyjnej przystąpiły dwa komitety, a mianowicie Samoobrona Chłopskiej Ziemi Grójeckiej i Rzeszowskiej, jak również Niezależny Związek Zawodowy Rolników i redakcje niezależnych pism chłopskich. Umocniła się w ten sposób pozycja MKS Stoczni Gdańskiej. Do Gdańska przybył 21 VIII
Jagielski, a do Szczecina dzień później –Kazimierz Barcikowski. Powstał problem. „Albo Jasielski nie wykorzystał jeszcze swych pełnomocnictw i usiłował ostatni raz
zbadać szanse rozbicia solidarności strajkujących. Albo
Barcikowskiemu zezwolono na to, co zabroniono jeszcze
Jasielskiemu, uznając być może MKS gdański za zbyt
niebezpiecznego przeciwnika, bardziej świadomego
swych celów i odpornego na planowane manipulacje […]
Barcikowski usiłował sugerować w Szczecinie wyraźne
różnice między strajkiem szczecińskim a gdańskim. Akcentował, że w Gdańsku ster przejęli awanturnicy polityczni” (zob. Jerzy Holzer, Solidarność 1980-1981 – geneza i historia, Warszawa 1990, s. 99). Po przybyciu do
Gdańska delegata szczecińskiego, ustalono, że prawo
do tworzenia wolnych związków zawodowych jest podstawowym postulatem, bez którego nie dojdzie do zakończenia strajków. W 24 dniu sierpnia zawieszono rokowania, ze względu na obrady IV Plenum KC PZPR. Po
przesunięciach personalnych (w miejsce premiera Babiucha przyszedł Józef Pińkowski, a wraz z nim inni politycy nieprzychylni Gierkowi). W tym dniu powstała
w Gdańsku komisja ekspertów przy MKS. Weszli do niej
intelektualiści: Mazowiecki, Cywiński, Geremek, Kowalik,
Kuczyński, Jadwiga Staniszkis oraz delegat ks. Prymasa
Wyszyńskiego Romuald Kukołowicz i in. Rola tych ekspertów okazała się bardzo ważna, zwłaszcza w obszarze
realizacji prawno-społecznych zagadnień w relacji MKS
z przedstawicielami władz rządowych i z różnymi środowiskami społecznymi. Przystąpiono do pertraktacji 26
VIII w Gdańsku, a 27 VIII w Szczecinie.
W tym właśnie czasie wysłannik MKS przywiózł
z Pałacu Prymasowskiego Komunikat z Jasnogórskiego
posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski 26 sierpnia
1980 roku. Odczytał go Gwiazda już 27 VIII na zebraniu
MKS w Stoczni Gdańskiej. Komunikat ten głosił:
[…] Rada Główna Episkopatu […] zwraca uwagę całego
społeczeństwa na sposób działania i postępowania płynący
z ducha Ewangelii, na zasady miłości i sprawiedliwości społecznej w dochodzeniu i zaspakajania praw. […] Do tych praw
należy:
- prawo do Boga, do pełnej wolności obywatelskiej, a nawet do wolności religijnej i swobodnej działalności Kościoła, do
faktycznej a nie tylko deklarowanej tolerancji przekonań;
- prawo do godnej egzystencji każdej rodziny, nauczania
i wychowania publicznego odpowiadających jej przekonaniom;
- prawo do prawdy, którą m.in. osiąga się przez rzetelną informacją i w uczciwym dialogu władzy publicznej ze społeczeństwem;
- prawo do poznania pełnej historii i kultury narodowej, nieskrępowanego posiadania i wyrażania prawdy, do swobody
opinii itp;
- prawo do chleba dostępnego dla wszystkich obywateli
według potrzeb;
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- prawo do indywidualnego posiadania i władania ziemią
w gospodarstwach rolnych. Stosowanie tego prawa i stworzenie sprzyjających warunków rozwoju indywidualnym gospodarstwom rolnym uczyni je wydajniejszymi, umocni rodzinę, zwiąże lud z ziemia ojczystą, co wszystko służy polskiej racji stanu;
- prawo do pracy wykonywanej zgodnie z wymaganiami
godności i wolności człowieka pracującego;
- prawo do słusznego wynagrodzenia za wykonaną pracę;
- prawo do zrzeszania się obywateli, do samodzielności
przedstawicielstw pracowniczych i samorządów. W tej ostatniej
sprawie Sobór Watykański II uczy m.in. „Do podstawowych praw
osoby ludzkiej należy zaliczyć prawo pracowników do samodzielnego zakładania związków, które by naprawdę reprezentowały i mogły przyczyniać się do kształtowania życia gospodarczego według prawidłowego porządku, a nadto prawo każdego
pracownika do swobodnego udziału w działalności tych związków bez obawy narażania się na zemst. Oto niektóre tylko prawa, aktualnie wymagające podkreślenia. […] Naród polski potrzebuje prawdziwej odnowy moralnej i społecznej, aby mógł odnaleźć na nowo wiarę w siebie, w swoją przyszłość, zaufanie we
własne siły, obudzić energie moralne i ofiarność społeczną dla
sprostania wielkiemu trudowi pracy […].

Komunikat ten spotkał się z olbrzymim aplauzem
słuchaczy, gdyż uzasadniał on sens ich walki i ukierunkowanie dążeń oraz był wielkim atutem wobec władz, że
nie są sami.
Tak się złożyło, że 28 sierpnia idee komunikatu Biskupów znalazły swoje reperkusje w występach artystów
z „Teatru Wybrzeże”, w składzie: Halina Łabonarska, Halina Słojewska, Halina Winiarska, Elżbieta Goetel, Bogusława Czosnowska, Marian Dworakowski, Andrzej Blumenfeld, Jerzy Lapoński, Jerzy Kiszkis, Krzysztof Gordon, Stanisław Michalski, Andrzej Michalski, Andrzej
Nowicki, Florian Staniewski i in. Każdy spektakl kończył
się wspólnym odśpiewaniem Marsz, marsz Polonia, Roty
i Boże coś Polskę. Na wstępie Maciej Prus powołał się
on na Cypriana Norwida:
„nie mamy sejmu, nie mamy prasy, ale mamy arcydzieła literatury” i dlatego my, aktorzy „Teatru Wybrzeże”, chcieliśmy
[…] poprzez poetów porozmawiać z wami. Zdajemy sobie
sprawę, że jesteśmy tutaj trochę za późno, powinniśmy być dużo wcześniej, ale niestety, prace teatr zaczyna od 1 września
[…] Punkt, który mówi o wolności słowa […] dotyczy bezpośrednio nas. To jest ten punkt, który decyduje o naszej kulturze
i o miejscu, ludzi teatru, w tej rzeczywistości, którą państwo
budujecie […] będziemy mówili wiersze Adama Mickiewicza –
będą fragmenty Dziadów: „Widzenie księdza Piotra”, poezja Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Kamila Baczyńskiego,
Juliana Tuwima.

Blumenfeld zakreślił wizję aktorskiego spotkania:
Patrzcie, oto jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a
człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej
częścią. Czujecież wy, że my teraz jesteśmy Polską? Podajcie
mi ręce braterskie. Przybliżcie głowy do mojej piersi. Słyszycie?
Jedno jest uderzenie naszych serc, i jedna oddechu miara i –
teraz my, teraz dopiero jesteśmy Polską. Tutaj możecie płakać
– a żadna łza wasza nie będzie zapomniana. Radujcie się – a
żadna radość wasza nie będzie smutna. Otacza was Polska,
wieczyście nieśmiertelna. Grajcie – a z pełnej duszy. Dobudźcie z ukrycia, co w was tajne, nie kryjcie. Polskę współczesną
twórzcie. Sercem szczerem. Tak jak ją widzim współcześnie
dokoła.

Słowa sztuki poetyckiej wzruszają i tym samym formują postawę postępowania. Słowa zaś komunikatów i debat
organizacyjnych informują i wytyczają kierunki działania.
Oba nurty obiegu słowa w społeczności, walczącej o nowe jutro kraju, okazały się bardzo cenne, począwszy od
czasu powstania Solidarności w kościołach i salkach ka-
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techetycznych. W dniach „sierpnia 80” dominował czyn
strajkowy nad refleksem kulturowym i religijnym.
W tym właśnie czasie przeszła przez kraj nowa fala
strajków. W 27 dniu sierpnia rozpoczął się strajk we
Wrocławiu i powstał MKS, popierający postulaty MKS
Stoczni Gdańskiej. Wybuchł strajk w Hucie im. Lenina
w Krakowie i założono tam MKZ. Zastrajkowała komunikacja w Lodzi, Rzeszowie, Bielsku-Białej i Koszalinie.
Zastrajkowały zakłady Olsztyna i „Cegielski” w Poznaniu.
Ruch strajkowy objął górnictwo węglowe i natychmiast
powstał MKZ w Wałbrzychu. Ogarnął on również dolnośląskie miedziowe Zagłębie Lubińsko-Głogowskie, nie
omijając Poznania, regionu Krosna, Huty Warszawa
i bardzo licznych zakładów w całej Polsce.
Rano 30 VIII w Szczecinie podpisano porozumienie,
opracowane przez ekspertów. Było ono łagodne i pojednawcze, gdyż WZZ miały charakter socjalistyczny. Władzom rządowym bardzo się śpieszyło, by wyhamować
ruch strajkowy oraz osłabić żądania Gdańskie. Następnego dnia tj. 31 VIII o 16.40 Lech Wałęsa i pozostali
członkowie prezydium MKS podpisali w stoczniowej sali
BHP końcowe rokowania, zwane porozumieniem z komisją rządowa w sprawie postulatów, które głoszą:
1. Powołanie „Niezależnych i Samorządnych Związków
Zawodowych”,
nie
naruszających
politycznogospodarczego statusu państwa. 2. „Zagwarantowanie
prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym
o osobom wspomagającym”. 3. „Rząd wniesie do Sejmu
w terminie trzech miesięcy projekt ustawy o kontroli prasy, publikacji i widowisk”, ze względu na kulturowe i religijne potrzeby społeczeństwa i dobro narodu. 4. „Przewrócenie do poprzednich prac ludzi zwolnionych z pracy
po strajku w roku siedemdziesiątym i w siedemdziesiątym szóstym, studentów wydalonych z uczelni za przekonania i uwolnienie wszystkich więźniów politycznych”.
5. „Podać w środkach masowego przekazu informację
o utworzeniu się MKS-u oraz opublikować jego żądania”.
6. „Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez a) podawanie do
publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenia w dyskusji nad programem reform”. 7. „Wypłacić wszystkim
pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie
za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy”. 8. „Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika
o 2 tys. złotych, jako rekompensatę dotychczasowego
wzrostu utrzymania. Prowadzone będą stopniowe podwyżki płac wszystkich grup pracowniczych, a przede
wszystkim płac najniższych. 9. „Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku
wartości pieniądza”. 10. „Realizować pełne zaopatrzenie
rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki”. 11. „Znieść ceny komercyjne oraz sprzedać za dewizy w tak zwanym eksporcie wewnętrznym”. 12. „Wprowadzić zasady doboru
kadr kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: wyrównanie zasiłków rodzinnych,
zlikwidowanie specjalnych sprzedaży i tym podobne”.
13. „Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony
żywnościowe do czasu opanowania sytuacji na rynku”.
14. „Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla
mężczyzn do lat 55, lub przepracowania w PRL 30 lat
dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek”.
15. „Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych”. 16. Poprawić warunki
pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medycz-
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ną osobom pracującym” - „Uznano za niezbędne natychmiastowe zwiększanie środków finansowych i zwiększenie mocy wykonawczych na inwestycje służby zdrowia, poprawę zaopatrzenia w leki i w surowce”. 17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących”. 18. Wprowadzić
urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka”. 19. „Zostanie przedstawiony do
31 grudnia 1980 roku przez władze wojewódzkie program poprawy sytuacji mieszkaniowej, mającej na celu
skrócenie okresu oczekiwania na mieszkanie […] Takie
same działania zostaną podjęte w całym kraju”. 20. Podnieść dietę z 40 złotych do 100 złotych i dodatek za rozłąkę”. 21. „Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy”. Postulaty te weszły do Dziedzictwa Światowego.
Następnego dnia Polacy wrócili do pracy. Dzień
1 września stał się dniem zwycięstwa stabilizacji kraju.
Obie strony konfliktu odniosły zwycięstwo. Za Polską poszła Europa i nie tylko.
Jedynie Górny Śląsk, uznawszy porozumienia gdańskie, oczekiwał na rezultaty odrębnych pertraktacji,
w sprawie górnictwa i regionu, rozpoczętych w tym dniu
w Jastrzębiu. Ostatecznie 11 IX komisja rządowa podpisała kolejne porozumienie z Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym w Hucie Katowice. Komitet ten obejmował swym działaniem szereg zakładów Górnego Śląska, ale przyjęte porozumienia odnosiły się do całego
kraju, wykraczając poza dotychczasowe ustalenia ruchu
„Solidarność” w całym kraju. Cały ruch strajkowy w kraju
zaowocował podpisaniem Umów Gdańskich.
Wszystkie wydarzenia w kraju, inspirowane siłą dążeń świata pracy, myślą ekspertów, twórczością ludzi
kultury – głównie aktorów i duszpasterską pracą kapelanów, przy swoich Biskupach w jedności z Janem
Pawłem II, złożyły się na epokę wielkiego przełomu.
Stocznia Gdańska, w tym względzie, zasługuje na
szczególną uwagę. Przeszła ona do historii Polaków jako
„Kolebka Solidarności”.
POWSTANIE PIERWSZEGO MKZ
W TEATRZE LUBUSKIM
Lotem błyskawicy obiegała wieść o powstawaniu
Wolnych Związków Zawodowych. Ludzie teatru powrócili
we wrześniu do pracy. Stąd informacje o osiągnięciach
MKS szybko przedostały się do Teatru Lubuskiego.
Z początkiem września Zdzisław Grudzień na adres domowy otrzymał list od Karola Dilleniusa, byłego aktora,
znajomego z teatru. List zawierał informację o powstawaniu w Gdańsku nowych wolnych związków zawodowych. Aktor ów prosi ponadto o przybycie delegacji do
Stoczni Gdańskiej w celu przekazania informacji o ważnych wydarzeniach w skali kraju. A mianowicie o sposobie zakładania nowych związków zawodowych. Wkrótce
Grudzień otrzymał kolejną przesyłkę od Dilleniusa, którą
w teatrze, na oczach wielu rozpakował. Ludzie natychmiast zaczęli podawać owe materiały z rąk do rąk.
P. Roman Talarczyk, z żoną Małgorzatą, P. Marta Woźniak, P. Kazimierz Skorupski, P. Edward Tuliszko i in. byli dogłębnie poruszeni tymi materiałami.
Skorupski przybył do Teatru Lubuskiego z alternatywnego teatru studenckiego we Wrocławiu, prowadzonego
przez Bogusława Litwińca. Wyjeżdżał często ze studentami do Paryża, w ramach kontaktów międzyuczelnianych. Nawiązał tam kontakt z Czesławem Miłoszem.
Przemycił do kraju jego autorskie nagrania magnetofonowe. Między innymi przywiózł tekst Zniewolony umysł
oraz Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Chyba dzięki
kontaktom z Paryżem Kazimierz zyskał szczególne zau-
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fanie w środowisku aktorskim. W teatrze rozczytywano
się w tych materiałach. Czuło się, że „idzie nowe”. Wyraźnie jawił się klimat konieczności przemian społecznych. Perspektywicznie rzecz biorąc, wiele zaczęło się
zmieniać w środowisku teatralnym. Miedzy innymi
z chwilą nastania nowej dyrekcji w osobie Krystyny Meissner dyr. i kier. art., jak to zauważył Czesław Sobkowiak (zob. Zdzisław Grudzień, W kulisach i na scenie,
Część II, Wspomnienia 1980-1982). Wystarczy tylko
wspomnieć wystawienie sztuki Jerzego Żurka Sto rąk,
sto sztyletów lub monodram O co my tak walczymy
w opracowaniu i wykonaniu Marty Woźniak na podstawie
tekstów Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego i Słonimskiego. Pojawienie się klimatu wolnościowego w środowisku ludzi teatru dobrze korespondowało z wydarzeniami na Wybrzeżu. Wprawdzie jakieś
wieści o niepokojach społecznych na Wybrzeżu docierały do ludzi z naszego środowiska, ale to wszystko miało
charakter fragmentaryczny i nie spójny.
W dniu 3 września zadzwonił aktor Karol Dillenius do
naszego aktora Zdzisława Grudnia, informując go o wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej, zapraszając równocześnie do przyjazdu. Natychmiast wytypowano delegację,
która w osobach: Edward Tuliszko, Marta Woźniak i Roman Talarczyk, wyjechała ona do Stoczni już 4 września.
Po dwóch dniach delegacja wróciła. Przywiozła bogate
materiały, w tym zapis Postulatów Gdańskich oraz moc
wrażeń z licznych spotkań z ludźmi „Teatru Wybrzeże”
(Halina Winiarska, Bogusława Czosnowska, Andrzej
Blumenfeld, Jerzy Kiszkis, Elżbieta Goetel, Maciej Pietrzyk, Halina Łabonarska, Halina Słojewska i in.) Uczestniczyli oni w patriotycznych wystąpieniach aktorskich,
w dniach od 28 do 30 sierpnia, tuż przed podpisaniem
Rokowań Gdańskich.
W jakiejś mierze miało to swoje znaczenie na rzecz
sprawy narodowej. Rządowa strona Rokowań nie mogła
nie zauważyć tej wielkiej siły i mocy dziejowej ducha Polaków w akcie wsłuchiwania się w dziedzictwo słowa poetów w głębokiej zadumie. Był to niezwykły dar dla walczących załóg i zarazem dla wszystkich odwiedzających
miejsce narodzin nowej Polski. Nasza delegacja musiała
to zobaczyć, usłyszeć we wspomnieniach innych i zrozumieć na zawsze. Bliskie były słowa Andrzeja Blumenfelda dla Woźniak. „Patrzcie, oto wszystko jest Polską,
kamień każdy i okruch każdy […] Otacza was Polska,
wieczyście nieśmiertelna […] Dobądźcie z ukrycia, co w
was tajne, nie kryjcie. Polskę współczesną twórzcie”.
Odczytała ten tekst, ale już w Czerwieńsku w sali katechetycznej. Przekaz tych wspomnień ze środowiska
stoczniowego musiał napawać głęboką otucha na nowe
jutro i mobilizować do zbierania materiałów informacyjnoorganizacyjnych, związanych z budzeniem się Polaków
do nowego życia, w przestrzeni idei wolnych związków
zawodowych. Obok spraw organizacyjnych i informacyjnych, ważny był właśnie nurt działań kulturowych. On
bowiem tworzył duchowość spotkań ludzi teatru ze światem ludzi pracy. Pani Woźniak przytoczyła na spotkaniu
w teatrze, a później w Czerwieńsku jeszcze jeden znamienny zapis, powołując się na Macieja Prusa.: „Proszę
państwa, Cyprian Kamil Norwid powiedział: „nie mamy
sejmu, nie mamy prasy, ale mamy arcydzieła literatury”
i dlatego my, aktorzy „Teatru Wybrzeże”, chcieliśmy […]
poprzez naszych poetów porozmawiać z wami […] dać
wyraz swojej solidarności dla tego, co państwo robią.
Dzisiaj będziemy mówili wiersze Adama Mickiewicza –
będą to fragmenty dziadów: „Widzenie księdza Piotra” –
poezja Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Kamila
Baczyńskiego, Juliana Tuwima […]. Składanka fragmen-
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tów I aktu Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego”. Po
dwóch dniach delegacja wróciła do Zielonej Góry, z licznymi przeżyciami ze spotkań, zwłaszcza z Haliną Winiarską, przewodniczącą sekcji teatralnej przy stoczniowym MKZ-ecie. Delegaci przywieźli ze sobą pisma ulotne, gazetki i dokumenty związkowe. Z wrażeniami i materiałami dzielili się z licznymi osobami w teatrze i nie tylko, w czasie powstawania ruchu związkowego i w chwili
jego upadku - stan wojenny.
Rok później P. Woźniak zaprezentowała własny monodram „O co my tak walczymy” (prem. 5,V 81), oparty
na tekstach Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego i Słonimskiego. W stanie wojennym P. Marta
prezentowała swój monodram w Czerwieńsku (w sali kat.
i kościele oraz w Paradyżu dla kleryków i profesorów).
Prowadziła też recytatorskie koło młodzieżowe na plebanii. Wracając do sprawy zasadniczej, należy odnotować
fakt kolejnej delegacji, która wyjechała 8 września do teatru gdyńskiego (według relacji Tuliszki), poszerzając
w ten sposób zakres kontaktów w obszarze organizacji
związkowej.
Wkrótce (prawdopodobnie 11 września) Grudzień
zorganizował na dużej scenie spotkanie. Temu zebraniu
też przewodniczył. W czasie obrad pojawił się dyrektor
wydziału kultury z Urzędu Wojewódzkiego – Pan T. Dobosz. Ludzie byli podekscytowani, atmosfera gorąca.
Ostudził ją jednak aktor ze sceny lalkowej: „Uważajcie,
co robicie. To niebezpieczna gra! Wprowadzacie anarchię!”. Później komentowano tę wypowiedź, stwierdzając
że ta osoba jest powołana do wygaszania nastrojów.
Dezorientacja u zebranych osób jednak wystąpiła. Ludzie dyskutowali i zastanawiali się nad tym, co dalej robić. W dniu 15 września doszło do kolejnego spotkania,
o godzinie 10.00. W zorganizowaniu tego zebrania zaangażowali się w sposób szczególny Edward Tuliszko,
Marta Woźniak i Roman Talarczyk (po pewnym czasie
jednak zmarł – zbyt wrażliwa dusza). Osoby te owładnięte duchowością ludzi „Teatru Wybrzeże” nieodparcie postulowali myśl o założeniu MKZ załogi Teatru Lubuskiego. Rozmowom, duskusjom nie było końca. Główny akcent tego dnia przypadł jednak na czas późniejszy. Spodziewano się delegatów z Wrocławia. Sekretarz literacki
w teatrze Lubuskim Kazimierz Skorupki poinformował telefonicznie redaktora „Radio Zachód” Konrada Stanglewicza o założycielskim zebraniu w zielonogórskim Teatrze o godz. 19.00. Już od 17.30 zbierali się ludzie teatru.
Ludzie oczekiwali na przybycie emisariuszy z Wrocławia.
Tam bowiem środowisko aktorskie bardzo szybko włączyło się w nurt przemian społecznych w walce o nowe
związki zawodowe – podobnie jak na Wybrzeżu. Wydaje
się, że teatry włączyły się w ruch odnowy społecznej
w pierwszych dniach września. Był to bowiem czas zakończenia urlopów aktorskich. I w tym czasie zawsze
coś się działo, jak to widzieliśmy na zielonogórskim przykładzie. Nastał jednak czas zasadniczy, tj. 15 września.
Ludzie teatru Lubuskiego oczekiwali na przyjazd wrocławskiej delegacji. Widownia wkrótce się wypełniła.
Przybyła oczekiwana delegacja: Zygmunt Bielawski – aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu, Robert Hanusia – inżynier i Bogdan Ziobrowski – wiceprzewodniczący wrocławskiego MKZ. Zebranie na samym początku prowadził E. Tuliszko, a potem Roman Talarczyk, a następnie
Kazimierz Skorupski, z racji jego kontaktów z teatrem
wrocławskim i Gdańskim. Zebranie rozpoczęło się informacją o strajkach w Gdańsku i o powstaniu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Później
debata i dyskusja potoczyła się szybko. Sprawa dotyczyła sposobu powoływania komitetów założycielskich
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i ustaleniu strategii pierwszych kontaktów z władzami
administracyjnymi i politycznymi. Wielu uważało, że władze porządku publicznego musiały być zaskoczone, że
rodzi się coś nowego właśnie w teatrze, a nie w zakładach pracy przemysłowej. Przystąpiono do zapisu na listę nowych związków. Grudzień wpisał się na listę
pierwszy i wyłożył ja na portierni. W rezultacie wpisało
osie 95 osób. Postanowiono utworzyć na bazie załogi
teatralnej Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Ziemi
Lubuskiej (MKZ NSZZ) – jeszcze bez nazwy „Solidarność” (zob. Zdzisław Grudzień, Nie zapomnijcie tamtych
dni… część II. Powstanie NSZZ „Solidarność”, Zielona
Góra 2006, s.16). Należało zatem wybrać grono osób do
Prezydium. Na Sali zostało 16 osób i one utworzyły
MKZ, przez głosowanie jawne przy uprzedniej prezentacji personalnej. Prezydium zostało wybrane. Następnego
dnia postanowiono dokonania rejestracji MKZ u zielonogórskiego wojewody P. Cyganika. Przed wyjście do
urzędu okazało się, że Zygmunt Włodek zrezygnował
z funkcji przewodniczącego z racji rodzinnych. Natychmiast wybrano na jego miejsce Kazimierza Skorupskiego. Tę poprawkę naniesiono do Komunikatu Nr 1 na
dzień 15 września.
Złożono związkowe dokumenty u wicewojewodów
Hładkiewicza i Gajnego. Zawierały one postulaty teatralnej załogi, zielonogórskiego MKZ: uznanie faktu istnienie
Komitetu, uznanie płatnego urlopu na rzecz osób zaangażowanych w naczelnych ogniwach związkowych,
przydział papieru i maszyny do pisania. Lokalu jednak
w tym czasie nie przydzielono. Założono biuro w małym
pokoiku Skorupskiego. Po dwu dniach doszło do kolejnego spotkania informacyjnego w teatrze w Sali na piętrze. Byli już przedstawiciele zakładów produkcyjnych.
Stanglewicz odnotował, że do końca września zostało
zarejestrowanych 60 zakładów pracy. Nastąpiło to jednak w okresie późniejszym, z małą poligrafią włącznie.
Całość tych spraw ujął Stanglewicz w pierwszym komunikacie wydanym przez MKZ 15 września 1980 r. Z racji
historycznych warto przytoczyć ów komunikat w sposób
dosłowny, co do treści i formy.
Zielona Góra, 15.09.1980 r.
Międzyzakładowy Komitet
Założycielski Niezależnych
Samorządnych Związków Zawodowych
Ziemi Lubuskiej z siedzibą
w Zielonej Górze
K O M U N I K A T Nr 1
Zgodnie z podpisanym protokółem porozumienia
zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni
Gdańskiej, z dniem 15 września 1980 roku zawiązany
został Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze.
Powstały Komitet działa w porozumieniu z Komitetem Założycielskim Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Wrocławia i Dolnego Śląska.
W skład zawiązanego Komitetu weszli:
Przewodniczący – Kazimierz Skorupski
Wiceprzewodniczący – Zbigniew Jelinek
Sekretarz – Marek Wójtowicz
Skarbnik - Mieczysław Oszmian
Rzecznik Prasowy – Konrad Stanglewicz
Kolportaż prasy związkowej – Jerzy Dęmbski
Kierownik Grupy Informacyjnej – Jan Papina
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Członkowie –
Roman Talarczyk
Zdzisław Zakrzewski
Alicja Jeśman
Jan Maszewski
Zbigniew Sądra

Adam Smoktała
Jan Dobrucki
Jerzy Kapnik
Adam Niezgoda

Tymczasową siedzibą Komitetu jest Lubuski Teatr
im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 3/5, tel 720 – 56 do 59 w.204
Za Międzyzakładowy Komitet
Założycielski Niezależnych
Samorządnych Związków Zawodowych
Ziemi Lubuskiej
Kazimierz Skorupki – Przewodniczący
Skład MKZ tworzyły osoby nieprzekraczające 30
lat życia. Jedynie Niezgoda (lekarz), a następnie Jerzy
Podbielski (prawnik) należeli do starszego pokolenia.
Osoby te posiadały wykształcenie średnie lub wyższe.
Wcale nie robotnicy, ale ci, którzy byli wykształceni, mieli
ambicje i nie mieli możliwości samorealizacji – i to z różnych powodów: blokowania karier, braku poparcia partii,
awansu nomenklatury” (zob. Konrad Stanglewicz, „Opowiemy Wam o tych wypadkach” – powstanie NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, s. 39). Z biegiem czasu dokoptowano Leona Mituro na wiceprzewodniczącego.
Prawdopodobnie pod wpływem sugestii Niezgody, by
uniknąć zaczepnych zarzutów władzy oraz ukierunkować

ten ruch związkowy na zakłady pracy produkcyjnej,
głównej siły społecznej.
ZAKOŃCZENIE
Przypominam sobie moment przypadkowego spotkania z Niezgodą na ul. Niepodległości. Mówił mi, że wraca
z teatru z zebrania. Dzieją się rzeczy niezwykłe, czy
chciałbym się włączyć w tę sprawę? Później dodał, że Kościół w tej sytuacji nie może stać na uboczu. W pierwszej
chwili przeżyłem pewne zaskoczenie. Rzeczy niezwykłe to
„strajki”, ale dlaczego taka reakcja teatru, ponadto w tym
czasie nie było znane stanowiska Kościoła. Powiedziałem
wówczas, że muszę sprawę przemyśleć.
Chciałem porozmawiać z P. Martą Wodniak, którą
znałem ze spotkań zielonogórskiej inteligencji, przy parafii św. Jadwigi. Następnego dnia rozmawiałem z bpem
Ordynariuszem Wilhelmem Plutą i tak się zaczęła moja
przygoda z „Solidarnością”. Byłem jej kapelanem i zostałem doradcą Zarządu Regionu. Z radością stwierdzam,
że dane mi było doświadczyć naród od wewnątrz i moc

Kościoła w jego najnowszych dziejach.
______________________________
Literatura wykorzystana:
1. Droga do niepodległości – Solidarność 1980-2005, Warszawa 2005.
2. Jerzy Holzer, Solidarność 1980-1981, Warszawa 1990.
3. Roman W. Łuczkiewicz [red.], Opowiemy wam o tych wypadkach…powstanie NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, Zielona Góra
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4. Nie zapomnijcie tamtych dni, część II: Powstanie NSZZ Solidarność
w Zielonej Górze, Zielona Góra 2006.
5. NSZZ „Solidarność”: 1980-2010, Gdańsk 2010.

 Ks. Henryk Nowik

SPÓR O MIEDZĘ. STRATEGIA KONFLIKTU WIEJSKIEGO W GLIŃSKU
Wprowadzenie
Ogólnokrajowy protest strajkowy, zwieńczony sierpniowym Porozumieniem Gdańskim 1980, był olbrzymią
siłą społeczno-polityczną, wymuszającą zawarcie Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckiego w dniu 20 lutego
1981 roku pomiędzy Komisją Rządową, reprezentowaną
przez Andrzeja Kacałę, a Komitetem Strajkowym
w Ustrzykach Dolnych, reprezentowanym przez Jana
Kułaja i in. przy udziale Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”: Lech Wałęsa, Bogdan Lis
i Antoni Kopaczewski. Postulaty ułożono w sposób tematyczny: I. Związki zawodowe. II. Gospodarka ziemią. III.
Inwestycje, budownictwo, maszyny. IV. Renty i emerytury. V. Zaopatrzenie. VI. Administracja gmin. VII. Demokratyzacja. VIII. Szkolnictwo i religia. IX. Umowy kontraktacyjne i skup. X. Gospodarka uspołeczniona, PGR
i SKR. XI. Postulaty końcowe.
Postulatom tym nadano formę „żądań”. Drugi postulat w punkcie 2 głosi: „Żądamy zwrotu bezprawnie zajętych gruntów rolników indywidualnych przez spółdzielnie
produkcyjne, SKR oraz przyznawania rolnikom indywidualnym dotacji na zagospodarowanie przyjmowanych
gruntów w wysokości odpowiadającej dotacjom w sektorze uspołecznionym” /Porozumienie rolników z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych, luty 1981, a.4 /. Następny punkt
tego postulatu mówi: „...dotacje komu należy przekazać
ziemię lub kto powinien ją nabyć, winne być przekazywane przy współudziale przedstawicieli „Solidarności
Wiejskiej”, bez ingerencji we własność prywatną” /tamże,
s. 4/. Punkt 4 tego postulatu żąda: „Zrównania w spła-
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tach i zobowiązaniach wobec państwa sektora uspołecznionego z indywidualnym”. Postulat II w punkcie 5 żąda:
„Uchylenia przepisów, które przewidują przekazywanie
gospodarstw rolnych za pośrednictwem naczelników
gmin”. Ponadto postulat ten w punkcie 6 żąda: „Współudziału NSZZR „Solidarność Wiejska” w dysponowaniu
funduszem rolnictwa” /tamże, s. 4 /.
Należy zaś dodać, że Porozumienia RzeszowskoUstrzyckie powstały jako reakcja wsi na stan, który zaistniał w ramach dotychczasowego ustroju państwa. Wystarczy tylko wspomnieć o tych głównych przemianach
społeczno-politycznych na polskiej wsi: urbanizacja kraju
i tym samym odpływ młodzieży z wiejskich obszarów do
miast; b/ powstawanie wielkich gospodarstw państwowych /SKR i PGR/, nastawionych na eksploatację roli,
a nie na uprawę gleby; c/ awansowanie miast kosztem
wsi; d/ zacieranie się sensu pojęcia „ojcowizny”, e/ brak
niezależnej organizacji wiejskiej; f/ brak indywidualnego
przedstawicielstwa chłopskiego we władzach terenowych
wszystkich szczebli; g/ zwalczanie gospodarki indywidualnej na rzecz kolektywizacji wsi.
Mimo tak wielkiej degradacji warstwy chłopskiej wieś
nieustannie walczyła o zachowanie swego bytu obyczajowo-ekonomicznego. Tytułem przykładu tej walki wystarczy przytoczyć niektóre fakty z Lubelszczyzny z zakresu samoobrony polskich chłopów w kontekście troski
Kościoła o polską wieś.
Na Lubelszczyźnie w lesie koło Górnego powstaje
/1978/ „Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej”.
Dwa lata później robotnicy wywalczył /1980/ „Sierpniowe
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Porozumienia Gdańskie”, postulują one tworzenie trwałych gospodarstw rodzinnych i odrodzenie samorządu
wiejskiego. Powstaje „Solidarność Wiejska”, podejmowane są próby rejestracji tego Związku, ale bezskuteczne. W Warszawie przedstawiciele NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i „Solidarność Chłopska” oraz delegaci
„Samorządnego Związku Producentów Rolnych” przyjmują wspólny statut /19.12.1980/. Staje się on podstawą
do przekształcenia się Związku Producentów Rolnych
w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, który
10.01.1981 składa wniosek o rejestrację. A wszystko to
dzieje się na fali ciągłych strajków grup rolniczych, głodówek chłopskich i protestów wiecowych. „Solidarność
Wiejska” i „Solidarność Chłopska” czekają na rejestrację
swoich wniosków.
W katedrze gnieźnieńskiej /2.02/ Prymas Polski Stefan Wyszyński mówi o prawach człowieka do zrzeszania
się, zwłaszcza w kontekście rolniczych problemów wsi.
Po wielkich bojach i trudnych walkach dochodzi do rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w pamiętnym dniu 12 maja
1981 roku. Wielkie to wydarzenie miało charakter religijno-narodowy. W katedrze warszawskiej została odprawiona Msza św., którą celebrowali: bp Wł. Miziołek, ks.
K. Kaczor i ks. H. Nowik. Kazanie wygłosił ks. Z. Mierzejewski, podkreślając wolnościowy hart woli rolników
i nieocenione zasługi Prymasa w dążeniach Polskiej wsi.
Po Mszy św. rolnicy z krzyżem /z parafii p.w. św. Jadwigi
w Zielonej Górze/ i pieśnią religijną udali się pod gmach
Sądu. Umierający Prymas wiedział o marszu rolników po
zwycięstwo. Po rejestracji przemówił Przewodniczący
Jan Kułaj: „Nie chcemy władzy, ale kontroli /…/. Chcemy,
żeby wszyscy postępowali zgodnie z moralnością. Kościół nam dużo dopomógł w naszych dążeniach”. Owacjom nie było końca.
Czas jednak robił swoje. Prawo interpretowały urzędy, a moralność niszczyły ateistyczne obyczaje. Strategia intryg, skłócanie środowisk budziły niechęć wzajemną. Zaczęto dzielić wieś i to w tym czasie, kiedy należało
zachować spokój i rzetelnie pracować. Istniały już bowiem struktury związkowe „Solidarność”. Wypracowano
ją w świecie robotniczym. Społeczeństwo polskie wykazało dużą dojrzałość polityczną i moralną. Strategia
miejskich i wiejskich strajków okupacyjnych zasługuje na
wielkie uznanie. Nie dopuszczono bowiem do rozlewu
krwi. Kościół ukierunkowywał ruch ten „ku czemuś”, a nie
„przeciw komuś”. Rzeszowsko-Ustrzyckie Porozumienie
z postulatem Wolnych Związków Rolników, z prawem do
poszerzania własności chłopskiej, zaczęto realizować.
Wieś stawała się niepodległa. Tego najbardziej obawiała
się władza. Jeszcze bardziej aniżeli „Niezależnych”
i „Samorządnych” dążeń robotników. Walka z polską
wsią przybrały charakter klasycznego „sporu o miedzę”.
Miało to miejsce w Nietkowie i Glińsku.
1. Nietkowski konflikt wiejski
Konflikt ten zaistniał w połowie sierpnia 1981 w Nietkowie w gminie Czerwieńsk. Związkowiec, patriota gorącego serca, mec. Jerzy Podbielski od pewnego czasu
prowadził wykłady i spotkania w Nietkowie w Klubie wiejskim, a czynił to na moją prośbę. Poruszał problemy powstania i rozwoju NSZZ „Solidarność”. Mówił o konieczności wdrażania tego ruchu na polskiej wsi. Interpretował
również Porozumienie Rolników z Rzeszowa i Ustrzyk
Dolnych. Pokazywał ich wartość dla rozwoju polskiej wsi.
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Na kanwie tych rozważań mówił o odpowiedzialności za
wiejski samorząd i za organizacje rolnicze. Wiele uwagi
poświęcił Porozumieniu Rzeszowsko-Ustrzyckiemu w relacji do art. 15 Konstytucji PRL, twierdząc, że winien on
ulec nowelizacji w kierunku podkreślenia równoprawności gospodarstwa indywidualnego z gospodarstwem
uspołecznionym. Tłumaczył również sprawę rewindykacji
ziemi chłopskiej lub jej kupna, o ile ona była zakupiona
z poczuciem krzywdy. W świetle tej możliwości Danuta
Wojciechowska z Nietkowa przystąpiła do przyjmowania
najlepszej ziemi PGR-Nietków przy rezerwacie leśnym,
graniczącym ze wsią. W wyniku tego precedensu powstał nieoczekiwany konflikt. Otóż rolnicy PGR-Nietków
stanęli w obronie tej ziemi. Rolników tych poparli inni
pracownicy z klucza PGR-ów Czerwieńsk.
Wydarzeniem tym zajął się osobiście v.wojewoda
Romuald Wrzeszczyński. W województwie widziano tu
głębszy problem, gdyż spór wiejski o ziemię pojawił się
w gminie Czerwieńsk, przynależnej w znacznej części do
mojej parafii. Władze wojewódzkie sądziły, że ten konflikt
wybuchł z mojej inicjatywy. Ale było inaczej. Z chwilą,
gdy się o tym dowiedziałem, przystąpiłem do licznych
rozmów z załogami PGR i wiejską ludnością chłopską,
a zwłaszcza z P. Danutą Wojciechowską, mieszkanką
Nietkowa. Należało wówczas usilnie przekonywać, że
dla dobra społeczności nietkowskiej i jedności Parafii
najlepiej byłoby odstąpić od tego sporu. Tym bardziej, że
pracownicy PGR czują się odpowiedzialni za własność
PGR, albowiem jest to ich teren pracy i podstawa bytu
rodzin tej społeczności. Wielką pomocą w tych trudnych
rozmowach był mec. Jerzy Podbielski, który dał się poznać jako dobry specjalista w dziedzinie prawa arbitrażowego i rozumiejącym wagę zagadnienia na linii ludności chłopskiej i pegeerowskiej. Pragnę dodać, że P. Jerzy w stanie wojennym okazał się nieocenionym pedagogiem wśród młodzieży nietkowskiej i łężyckiej w parafii
p.w. Św. Wojciecha w Czerwieńsku. Był bowiem znanym
działaczem związkowym, internowany, a następnie szykanowany i pozbawiony pracy. Patriota wielkiego serca,
poeta narodowy, publicysta politologiczny, katecheta
i znawca problemów aksjologicznych, wpisał się w społeczność regionalną, a zwłaszcza w ruch społecznoreligijny parafii Czerwieńsk. Pan Jerzy wiele mi pomógł
w wiejskim konflikcie nietkowskim, utrzymując, że ponad
słuszną sprawą własności gruntowej jest jeszcze problem odpowiedzialności za dobro wspólne, którym jest
właśnie wspólnota parafialna ludności chłopskiej i pegeerowskiej, będąca częścią narodu, który jest suwerenem
państwa i jego ładu społecznego.
2. Wiejski konflikt gliński zarzewiem międzyregionalnym
Okazało się wkrótce, że zarzewie konfliktu nietkowskiego przeniosło się do Glińska k/Świebodzina, ale już
w większym wymiarze i w sposób bardziej radykalny. Do
sporu o ziemię wystąpiły bowiem dwie społeczności,
a mianowicie chłopi gospodarstw indywidualnych z poparciem Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” i pracownicy rolni PGR z inspiracji Dyrekcji Kombinatu Rolnego w Świebodzinie. Akcja protestacyjna rozpoczęła się
31.08.1981r., a jej celem było wymuszenie na władzy
administracyjnej rozpatrzenia wniosków rolników indywidualnych województwa zielonogórskiego w sprawie
zwrotu, bezprawnie lub z rażącą krzywdą odebranej
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ziemi chłopskiej, zwłaszcza że upłynęło już 6 miesięcy
od daty założenia tych wniosków.
Doszło zatem do akcji konfrontacyjnej między stronami. Załoga PGR zablokowana swymi traktorami chłopskie ciągniki z kierowcami, obsypując je wapnem nawozowym. Były poparzenia. Ogłoszono nawet możliwość
przystąpienia do walki na zasadzie przydzielania reglamentowanej żywności wiejskiej tylko dla pracowników
PGR. Należy dodać, że po tę broń nie sięgnęli chłopi
nawet w walce o rejestrację swego Związku.
Wobec narastającego konfliktu wiejskiego Prezydium
Zarządu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze podejmuje
Uchwałę wraz z przedstawicielami Komisji Zakładowych
NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego w dniu
3.09.1981 r. w sprawie konfliktu między Komitetem Akcji
Protestacyjnej Rolników Indywidualnych w Świebodzinie
a Dyrekcją Kombinatu Rolnego w Świebodzinie.
Po wysłuchaniu informacji o dotychczasowym przebiegu
wydarzeń w Glińsku – głosi uchwała – ustala się, co następuje:
1. Uznajemy protest rolników indywidualnych za słuszny,
będący wynikiem długotrwałej wadliwej polityki rolnej prowadzonej przez władze, zmierzające do likwidacji indywidualnych
gospodarstw rolnych. Skutkiem tej polityki jest krytyczna sytuacja na rynku żywnościowym.
2. Uznajemy, że całkowitą odpowiedzialność za zaistniały
konflikt ponoszą władze wojewódzkie, które przez 7 m-cy nie
załatwiły wniosków rolników z okolic Świebodzina o zwrot ziemi
bezprawnie lub z rażącą krzywdą odebranej rolnikom, a także
wniosków o zakup ziemi. Lekceważąc rolników, władze administracyjne województwa w ogóle nie udzieliły im odpowiedzi na
złożone wnioski.
Z uwagi na to, że podobne konflikty mogą ujawniać się
w innych rejonach województwa, Prezydium Zarządu Regionalnego oraz przedstawiciele Komisji Zakładowych uchwalają:
1/ Udzielamy pełnego poparcia rolnikom indywidualnym
prowadzącym akcję protestacyjną w Glińsku, deklarując jednocześnie pełną pomoc w pracach w ich gospodarstwach, a także
wszelkie inne formy pomocy dla uczestników akcji.
2/ Żądamy natychmiastowego zaprzestania akcji represyjnej wobec uczestników protestu. Wszelkie represje wobec
uczestników akcji protestacyjnej traktujemy jako atak na nasz
związek.
3/ Potępiamy bezprawną i nielegalną akcję strajkową zainspirowaną przez Dyrekcję Kombinatu Rolnego PGR w Świebodzinie.
4/ Żądamy wszczęcia prokuratorskiego przeciwko inspiratorom oraz sprawcom: a/ tarasowania ciągnikami Kombinatu
ciągników rolników indywidualnych na polu w Glińsku w dniu
31.08.1981r. b/ sypania wapnem w ludzi w tym samym czasie
i miejscu c/ organizowania nielegalnego strajku w Kombinacie
Rolnym PGR Świebodzin d/ organizowania nielegalnych form
zaopatrzenia w towary reglamentowane dla uczestników bezprawnej akcji strajkowej.
5/ Żądamy natychmiastowego odwołania z zajmowanego
stanowiska Dyrektora Kombinatu Rolnego w Świebodzinie ob.
Ryszarda Skwiry odpowiedzialnego za zaistniały konflikt.
6/ Żądamy ukarania osób odpowiedzialnych za publikowanie fałszywych informacji o istocie i przebiegu konfliktu na łamach „Gazety Lubuskiej”.
7/ Żądamy udostępnienia do dnia 7.09.1981 r. środków
masowego przekazu dla rolników indywidualnych prowadzących akcję protestacyjną, aby mogli przedstawić faktyczne okoliczności konfliktu.
W przypadku niezałatwienia naszych żądań w ciągu 14 dni
Zarząd Regionalny HSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze podejmie decyzję o ogłoszeniu gotowości strajkowej w zakładach
pracy województwa zielonogórskiego.

106

Upoważnia się Miejsko-Gminną Komisję Koordynacyjną
NSZZ „Solidarność” w Świebodzinie do podjęcia akcji protestacyjnej dnia 4.09.1981 r. Wzywamy Komisje Zakładowe NSZZ
„Solidarność” w rolnictwie uspołecznionym województwa zielonogórskiego o potępienie bezprawnej akcji strajkowej prowadzonej przez Dyrekcję Kombinatu Rolnego PGR w Świebodzinie. Jednocześnie wzywamy członków NSZZ „Solidarność”
do odstąpienia od udziału w nielegalnym strajku pod groźbą
wykluczenia ze Związku
Prezydium Zarządu Regionalnego
NSZZ „Solidarność”
w Zielonej Górze

Uchwała ta w sposób jednoznaczny oceniła sytuację
i podłoże konfliktu glińskiego i tym samym zajęła postawę radykalną. Autorzy uchwały zauważyli, że ten „antystrajk” przybrał bardzo wyraźne znamiona sztabowe.
Chciano tu bowiem zantagonizować wieś polską na zasadzie sprzeczności interesu ludności wsi polskiej w kontekście porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, które dawały szansę na rozwój dziejowej postawy chłopskiej w stosunku do roli, będącej podstawą bytu, obyczaju, kultury
i powołania do twórczej pracy w gospodarstwie przez
wzgląd na dziedzictwo pokoleń, w przeciwieństwie do
pracy zarobkowej, podyktowanej procesem socjalizacji
wsi. Spotkały się tu bowiem dwie postawy: 1/ powołanie
do pracy na roli na zasadzie własności indywidualnej w
myśl prawa naturalnego – podstawy cywilizacji łacińskiej
oraz 2/ podjęcie pracy na ziemi upaństwowionej w myśl
prawa stanowionego /ustroju komunistycznego/ – wbrew
prawu wrodzonemu. Konflikt nietkowsko-gliński miał zatem swoje uwarunkowania cywilizacyjne. Na polskiej wsi
zderzyły się zatem dwie cywilizacje: turańska, czyli mongolska o genealogii wschodniej i łacińska, czyli chrześcijańska o pochodzeniu zachodnim. Stąd był to konflikt
bardzo niebezpieczny. Tym bardziej, że pojawił się on
w chwili bardzo osobliwej, a mianowicie w tym czasie,
gdy ważyła się losy „Solidarności”, powstałej w naszej
Ojczyźnie z substancji narodowo-religijnej, naznaczonej
ethosem chrześcijańskim o podłożu logosu greckiego.
Był to bowiem I Zjazd NSZZ „Solidarności”. Rozpoczął
on swoje obrady w myśl planu kalendarzowego: od 5 do
10 IX i następnie od 26 IX do 7 X 1981 r. Zaproszono na
ten Zjazd przedstawicieli Rządu i Episkopatu. Kościół
nadał temu Zjazdowi wysoką rangę. Inauguracyjną Mszę
św. odprawił w Katedrze Oliwskiej ks. Prymas Józef
Glemp. Znając nastroje konfrontacyjne w wielu środowiskach kraju i postawy radykalne niektórych uczestników
Zjazdu, Prymas Polski w homilii przypomniał, że ład życia społecznego wywodzi się z wnętrza człowieka, który
żyje Bogiem. Chrześcijanie winni się rządzić zasadą: „jak
chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie” /Łk 6,31/. Podkreślił równocześnie, że ogromną potrzebą Ojczyzny jest pokój wewnętrzny. „Całe społeczeństwo – mówił Prymas – oczekuje, że i wasz Zjazd będzie
negocjowaniem tego pokoju, który rozpoczął się w ubiegłym roku w Stoczni Gdańskiej, a który jest potrzebny
i krajowi, i Europie”. Następnego dnia do I Zjazdu „Solidarności” nawiązał Jan Paweł II podczas modlitwy na
„Anioł Pański”.
W czasie trwania I Zjazdu „Solidarności” sytuacja
w Polsce uległa zaostrzeniu. Władze państwowe uznały
bowiem, że działania Związku są sprzeczne z polską racją stanu. Biuro KC PZPR stwierdziło, iż w następstwie
Zjazdu „...jednostronnie złamane zostały porozumienia
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zawarte w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu, Zastąpiono
je programem politycznym opozycji, która godzi w żywotne interesy narodu i państwa polskiego, oznacza kierunek na konfrontację – mówiło Biuro Polityczne –
grożącą rozlewem krwi” /Oświadczenie Biura Politycznego KC PZPR 16 IX 1981. „Trybuna Ludu” 1981, nr 218/.
Antagonistyczne tendencje między Rządem a Związkiem
„Solidarność” Kościół starał się łagodzić. Jeszcze w tym
samym miesiącu 1981, biskupi polscy na ingresie Prymasa w Gnieźnie z całą stanowczością ostrzegali, że nie
można doprowadzać do konfrontacji, która naraża nas
wszystkich na wielkie niebezpieczeństwa. „Nikomu nie
wolno prowadzić do niszczenia żywego organizmu, jakim
jest Polska” /Komunikat ze 180 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. 14-15 IX 1981/. Następnie podczas Ingresu do Archikatedry Prymas J. Glemp upominał: „Bracia,
dosyć krwi wsiąkło w te bruki. Dziś kraj potrzebuje miłości
i ofiary, ale bezkrwawej […]. Dziś ofiara – to praca”
/Kazanie 24 IX 1981 podczas ingresu w Warszawie/.
W sytuacji napięcia społeczno-politycznego powstał
i rozwijał się ziemski konflikt gliński. Należy podkreślić,
że ów konfrontacyjny protest zaczął wykazywać tendencje niezwykłej ekspansji na gminy sąsiednie, wróżąc tym
samym niepokój regionalny, jak to już zaznaczono
w Uchwale Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Trzeba dodać, że Uchwała
ta była jednoznaczna i bezkompromisowa w stosunku do
Dyrekcji Kombinatu Rolnego w Świebodzinie. W czasie,
w którym Polska stała się terenem licznych zorganizowanych akcji protestacyjnych, strajków, kampanii propagandowych, które potęgowały napięcie, zwiastowały
zbliżający się dramat i uniemożliwiały porozumienie społeczne” /zob. Piotr Nitecki, Kościół, „Solidarność” i odnowa społeczna w Polsce, Warszawa 1991, s. 109/. Na tej
to właśnie fali ziemski konflikt gliński zaczął przeradzać
się w stan napięcia międzyregionalnego. Swoją gotowość poparcia dla glińskiego konfliktu zgłosiły regiony:
Bydgoski, Gorzowski i Szczeciński.
W Zarządzie naszego Regionu był w tym czasie
członek Prezydium ZR, były Przewodniczący Regionu
Zielonogórskiego, i w rozmowie na korytarzu w siedzibie
„Solidarności”, zachęcając mnie do odprawienia Mszy
św. w Glińsku – z racji strajkowych zajść, pokazał zasięg
planowanego przebiegu konfliktu, aż po Region Jeleniogórski włącznie, i dodał: „w ten sposób Ziemie Zachodnie
będą objęte wiejskim konfliktem ziemskim”. Wypowiedź
tę przyjąłem w sensie sprawozdawczym. I dodał: „obecność kapelana jest tam bardzo pożądana”. Wystąpiła sytuacja bardzo trudna, gdyż przy wspólnym ołtarzu ma się
spotkać społeczność parafialna bardzo podzielona. Należało zatem przeprowadzić wiele rozmów z administracją i załogą Kombinatu Rolniczego, jak również z chłopami wsi, będącymi stroną sporu. Rozmowy były długie
i niełatwe, zwłaszcza z dyrektorami. Należało zatem odnieść się do autorytetu Kościoła, by jakoś uporządkować
tę różnorodność myśli, żądań i pretensji. Wielką pomocą
było społeczne nauczanie Jana Pawła II, zwłaszcza idea,
jaką Jan Paweł II zawarł w homilii w czasie Mszy św. dla
rolników w mieście Legazpi, w dniu 21.02.1981 r. w podróży na Daleki Wschód. Myślą przewodnią kazania była
idea duchowości pracy na roli jako szczególne powołanie
do wyżywienia ludzkości. „Wasze szczególne zasługi dla
społeczeństwa – nauczał Papież – opierają się na głębokim i żywym przeświadczeniu, że ziemia jest darem Bo-
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ga dla wszystkich ludzi, którzy powinni tworzyć jedną rodzinę i odnosić się wzajemnie do siebie jak bracia i siostry”. Konflikt w naszym regionie pomiędzy środowiskami
społecznym takimi jak rolnicy gospodarstw indywidualnych i pracownicy gospodarstw uspołecznionych lub
państwowych jest wywołany względami politycznymi,
a mianowicie chęcią rozbicia jedności dość stabilnej
warstwy społecznej, by wykazać konieczność wprowadzenia rozwiązań siłowych; gdy tymczasem chłopi chcą
zachować dziejową więź z ziemią praojców, a pracownicy rolni pragną bronić swego warsztatu pracy jako podstawy bytu materialnego rodziny. Godny odnotowania
jest fakt, że robotnicy rolni mówią o sobie już bez żenady
„my pegeerowcy”. Stąd wszelkie ingerencje z zewnątrz
są niewskazane. Ziemia nie może być przedmiotem gry
politycznej. Ziemia jest bowiem darem Boga dla wszystkich, gdyż ma wyżywić nas wszystkich. Co wynika z tej
zasady? „Że Bóg nie chce, że nie zgadza się z Jego planem takie używanie owego daru, iż płynące zeń korzyści
są udziałem niewielu, podczas gdy inni, zdecydowana
większość, są ich pozbawieni” /JPII, tamże/. Odniesienie
chłopa do roli lub robotnika rolnego winno być zgodne
z nauką społeczną Kościoła, zakotwiczoną w Piśmie św.
„Język Biblii – naucza Papież – mówi wyraźnie, że jest
wolą Stwórcy, by związek człowieka z naturą był związkiem mądrego i szlachetnego gospodarza i opiekuna
a nie nierozważnego eksploatora. Takie właśnie znaczenie mają słowa „panować”, „uprawiać” Ziemię: zasada ta
dyktuje linię działania człowieka – naucza Jan Paweł II –
obowiązującą tych wszystkich, którzy odpowiedzialni są
za ziemię i nią zainteresowani – osobom sprawującym
władzę publiczną, technikom, przedsiębiorcom i pracownikom” /Jan Paweł II, tamże/.
Po Mszy św. liczni zebrani wypowiadali się na temat
powstałego konfliktu. Wypowiedzi potwierdziły przyjęty
klucz sporu oraz dramat osób zaangażowanych, zwłaszcza po stronie rodzin urzędników funkcyjnych w Kombinacie Rolnym dyrektorskiego szczebla. W różnych wypowiedziach przewijało się poczucie krzywdy. Chłopi indywidualni odczuwali ją od dawna, pracownicy dyrekcji
i większość załogi od czasu wybuchu sporu o ziemię.
Wyczuwało się jednak, że ogół pragnął spokoju. Przecież wszyscy byli dla siebie sąsiadami. W głębi duszy łączył ich ten sam cel – dobro wspólne. Ponadto żywili radość z obecności Papieża w świecie. Teksty papieskie
cytowane w kazaniu wywoływały spokój na twarzach
wiernych. Powstała wówczas myśl o porozumieniu stron.
3. Droga do porozumienia
Na spotkaniu z Edwardem Lipcem – Przewodniczącym WKZ NSZZ RI „Solidarność” – nie obyło się
bez większych zastrzeżeń. Przewijał się brak wiary
w skuteczność negocjacji. Przecież było ich wiele. Powoływałem się na Prymasa Józefa Glempa, mówiącego
o konieczności dialogu i porozumień, by zapobiec rozlewowi krwi bratniej. W rozmowie z Janem Maszewskim
zauważyłem, że się zgodzi na uczestnictwo w rozmowach z Dyrekcją i przedstawicielami władzy wojewódzkiej. I tak się stało. Wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” zgodził się na udział w spotkaniu dwustronnego
porozumienia. Ponadto P. Jan podjął rozmowy z pełnomocnikiem Wicewojewody Romualda Wrzeszczańskiego, P. Dyrektorem Wydziału Rolnictwa UW w Zielonej
Górze Tadeuszem Frydrykiem. Ustalone stanowiska li-
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derów porozumienia oraz względnie pomyślny klimat
zbiorowości wiejskiej dawały jakąś nadzieję na pozytywne rokowania. Szybkość akcji organizacyjnej miała zapewnić powodzenie w podpisaniu ugody między stronami. I tak się stało. Doszło do porozumienia stron.
POROZUMIENIE, zawarte w dniu 6 września w Glińsku
pomiędzy Wojewodą Zielonogórskim reprezentowanym przez
Dyrektora Wydziału Rolnictwa UW w Zielonej Górze – Tadeusza Frydryka, a Regionalnym Komitetem Akcji Protestacyjnej
Rolników Indywidualnych NSZZ RI „Solidarność” w obecności
przedstawicieli Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”
w Zielonej Górze oraz naczelnika Miasta i Gminy w Świebodzinie – dra Czesława Gordzelewskiego.
§1.
1. Wojewoda Zielonogórski zobowiązuje się rozpatrzyć
wszystkie wnioski rolników indywidualnych województwa zielonogórskiego o zwrot bezprawnie lub z rażącą krzywdą odebranej ziemi chłopskiej w terminie 1 miesiąca od daty wpływu takich wniosków, a zaległych wniosków w terminie tygodnia od
daty podpisania niniejszego porozumienia.
2. Zwrot ziemi określony w ustępie 1 dotyczyć będzie nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa lub uspołecznionych jednostek organizacyjnych w sposób krzywdzący dla
rolników, niezależnie od daty przejęcia i zastosowanej formy
prawnej.
3. Wojewoda Zielonogórski zobowiązuje się rozpatrzyć
wszystkie wnioski rolników indywidualnych o sprzedaż ziemi
zgodnie z przepisami Uchwały nr 40 R.M. z 1981 r. – w terminie 1 miesiąca od daty złożenia poszczególnych wniosków,
a zaległych wniosków w terminie dwóch tygodni od daty podpisania niniejszego porozumienia.
4. Poszczególne sprawy, określone w ust. 1-3, będą rozpatrywane przy udziale przedstawicieli zarządów gminnych NSZZ
RI „Solidarność”.
5. Ziemia zostanie przekazana rolnikom w granicach administracyjnych danych wsi, zgodnie z zapotrzebowaniem rolników.
6. Przekazane do sprzedaży grunty będą przylegać do
kompleksów chłopskich lub stanowić będą jeden odrębny kompleks gruntów chłopskich.
7. Przekazaniu lub sprzedaży podlegać będą grunty niezależne od faktu ich obsiania lub nieobsiania.
§2.
Komitet Akcji Protestacyjnej Rolników Indywidualnych
uważa Uchwałę Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze i przedstawicieli Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego z dnia
3 września 1981 r. w sprawie konfliktu między Komitetem Akcji
Protestacyjnej Rolników Indywidualnych, a dyrekcją Kombinatu
Rolnego w Świebodzinie – za wystarczającą gwarancję realizacji słusznych żądań rolników i zaprzestaje z dniem 6 września 1981r. prowadzenia akcji w dotychczasowej formie.
Glińsk, dnia 06.09.1981 r.

w Świebodzinie za akcje represyjne wobec uczestników
protestu w sprawie przyjmowania gruntów w myśl Uchwały Prezydium Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność”
w Zielonej Górze z dnia 3.09.1981 r., natomiast Wojewoda Zielonogórski zobowiązał się rozpatrzyć wszystkie
wnioski rolników indywidualnych województwa zielonogórskiego w trybie podyktowanym przez stronę roszczeniową. Ponadto strony konfliktu uznały siebie za podstawę
gwarancji do zachowania tego Porozumienia, dając tym
samym wyraz dobrosąsiedzkich stosunków. Przebieg
wspólnej debaty i jej wynik zasługuje na duże uznanie.
Zakończenie
Tą radością należało się podzielić z Jego Ekscelencją Księdzem Arcybiskupem dr Józefem Glempem Prymasem Polski:
Z radością informujemy Waszą Ekscelencję, że ostry konflikt, jaki powstał w rejonie zielonogórskim we wsi Glińsko
k/Świebodzina na tle kupna ziemi i jej rewindykacji w myśl porozumień rzeszowsko-ustrzyckim został zażegnany porozumieniem. Konflikt zaistniał 31 sierpnia 1981 r. i zaczął rozszerzać się na sąsiednie gminy, stając się konfliktem regionalnym.
Przechodził on w stan napięcia społecznego o zasięgu międzyregionalnym z uwagi na zgłoszenie poparcia przez regiony:
bydgoski, gorzowski i szczeciński […].
Jednocześnie miło nam donieść, że rozwiązanie tego
ostrego konfliktu dokonało się po linii społecznej i w oparciu
o autorytet Kościoła”. Zielona Góra, dnia 7 września 1981r.
Podpisali: Edward Lipiec – Przewodniczący WKZ NSZZ RI „Solidarność”; Jan Maszewski – Wiceprzewodniczący ZR NSZZ
„Solidarność; Ks. Henryk Nowik – Doradca Związków Zawodowych „Solidarność”.

Przesłanie tekstu o porozumieniu zwalczających się
stron wiejskiej wspólnoty do Prymasa Polski było wymownym symbolem jedności „Solidarności” z Kościołem.
Taki bowiem był styl życia narodu. Tym bardziej, że ks.
abp Józef Glemp stał się mediatorem pomiędzy władzą
państwową, będącą w sojuszu ze Związkiem Radzieckim, a „Solidarnością”, pragnącą ten układ zachować, ale
na zasadach odniesień przyjaznych do państw o orientacji transatlantyckiej. Mediacja ta była bardzo trudna.
Władza państwowa stymulowała każdy pojawiający się
protest „Solidarnościowy”, by mieć pretekst do zmiany
orientacji, sformułowanej w postulatach sierpniowych
Wybrzeża i nie tylko. Każda ugoda społeczna łagodziła
widmo nadchodzącego konfliktu światowego, w myśl relacji Kuklińskiego do USA.
W tej perspektywie przetrwanie polskiego narodu
i naszego kontynentu, a może i świata graniczy z cudem.
Jan Paweł II miał zginąć! Nad „Solidarnością” zawisł los
Papieża z 13 V 1981. Nieubłaganie zbliżał się dla Polski
czas o dacie 13 XII 1981.

Dokument został podpisany przez: Przedstawiciela
Wojewody Zielonogórskiego, Naczelnika Miasta i Gminy,
Przedstawicieli Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność",
Przedstawicieli Komitetu Akcji Protestacyjnej Rolników Indywidualnych, Przedstawicieli WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Zielonej
Górze oraz Z-cę Przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ
"Solidarność Leona Miturę.

Zawarte Porozumienie miało charakter pojednawczy.
Strona roszczeniowa tj. społeczność chłopska gospodarstw indywidualnych zrezygnowała z prawnych dochodzeń odnośnie osób Dyrekcji Kombinatu Rolnego
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 Zbigniew Dmochowski

LIKWIDACJA ENERGETYKI JADROWEJ
11 marca 2011 r. nastąpiło w Japonii silne trzęsienie
ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Towarzyszyło mu
tsunami z falą dochodzącą do 10 metrów. Zarówno trzęsienie ziemi, jak i tsunami dotknęło zarówno mieszkańców Japonii, jak i obiekty stałe i ruchome na terenach
północno-wschodniej Japonii.
Na terenach tych działały cztery elektrownie jądrowe,
które zostały automatycznie wyłączone w momencie
wstrząsu. Mimo tego wyłączenia doszło do poważnych
uszkodzeń w systemach reaktorów, w szczególności
w układach chłodzenia, które wymusiły ewakuację około
80 tysięcy Japończyków przesiedlonych do baraków poza strefą zagrożoną radiacją na okres bliżej nie określony oraz około 60 tysięcy protestujących Japończyków
w Tokio po awarii nuklearnej zwanej przeze mnie „JAPONSKIM CZARNOBYLEM”.
Ostatecznie władze japońskie na początku 2012 r.
zdecydowały się na wyłączenie wszystkich 52 reaktorów
nuklearnych, które dostarczały dotąd około 30% elektrycznej energii w Japonii. Warunkiem włączenia ponownego tych reaktorów jest zgoda społeczności japońskiej,
której na dzień dzisiejszy nie ma.
Tymczasem w Polsce nadal mówi się o potrzebie
budowy elektrowni jądrowych, chociaż również narasta
sprzeciw społeczny dotyczący tej wizji. Natomiast oficjalnie Polska wycofała się ze wspólnej budowy elektrowni
jądrowej na Litwie.
Fakty te prowadzą do następujących wniosków:
1) Japońska decyzja o likwidacji energetyki jądrowej,
o którą zabiegali japońscy biskupi, musi być brana pod
uwagę jako śmiały, ale potrzebny sygnał dla wszystkich
państw użytkujących reaktory jądrowe i planujących budowę nowych reaktorów.
2) W szczególności powinna ta japońska decyzja
spowodować szeroką debatę społeczną w Polsce, o którą ostatnio zabiegało Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (SPZZ) wraz
z ogólnopolskim referendum, pamiętając o decyzji RFN
o likwidacji niemieckiej energetyki jądrowej do 2022 r.

3) Należy bezwzględnie przyjąć zasadę, że społeczność polska powinna mieć prawo do decydowania
o wprowadzeniu energetyki jądrowej, do której zastrzeżenia przyjęły dwa poważne państwa: Japonia, wiodące
państwo w Azji, oraz RFN, wiodące państwo w Europie.
4) Ponieważ w Unii Europejskiej nie ma dotąd
wspólnej polityki energetycznej (Niemcy przeciw energetyce jądrowej, Francja za energetyką jądrową), konieczna jest poważna generalna debata w ramach przede
wszystkim Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy.
5) Konieczna jest także weryfikacja obłędnej polityki
Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych
(ONZ) na temat tak zwanego efektu cieplarnianego,
prowadzącego do światowego potopu, która może doprowadzić do globalnego załamania gospodarek państw
w Unii Europejskiej, przede wszystkim bazujących na
węglu kamiennym i brunatnym (w tym Polska), a także
traktujących energetykę jądrową jako proekologiczną
(przede wszystkim Francja).
6) Światowe potęgi ekonomiczne (USA, Chiny, Indie,
Brazylia, Rosja, Japonia) z zażenowaniem traktują ograniczenia gospodarek narodowych państw należących do
Unii Europejskiej ze względu na magię ocieplenia klimatu i potopu.
7) Z ubolewaniem trzeba także przyjąć do wiadomości, że w tym tragicznym procesie uczestniczą znaczące
grupy świata nauki, który zatracił w tym względzie swoje
posłannictwo, polegające na zmierzaniu do prawdy: naukowej, społecznej, gospodarczej i ekologicznej, sprzedając swoje dezinformacyjne opinie o potopie za grube

worki srebrników.
_________________________
Literatura:
1. Z. Dmochowski, Japoński Czarnobyl, „Nad Odrą” 2011, nr 3-4 (156157).
2. Z. Dmochowski, Światowe mafie antywęglowe i proatomowe, „Nad
Odrą” 2011, nr 7-8 (160-161).
3. T. Teluk, Mitologia efektu cieplarnianego, Fundacja Instytut Globalizacji, Warszawa 2008.
4. L. Marks, L. Piela, Walka ze zmianą klimatu czyli „czarna przegrywa,
czerwona wygrywa”, UW, nr 1 (56), luty 2012.

 Rafał Leszczyński

PROBLEM UKRAIŃSKIEGO NACJONALIZMU
A WSPÓŁCZESNA SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA
NA UKRAINIE
Wstęp
Wzajemne relacje między Polakami a Ukraińcami były od zawsze bardzo trudne. Każdy naród szuka w przeszłości swojej tożsamości, rekonstruuje początki swoich
dziejów, kształtuje tradycję, która ma stanowić jeden
z elementów łączących go w pewną całość. Historia Europy, kontynentu nękanego przez rozliczne konflikty
i wojny, przyczyniła się do skomplikowania losów niejednego narodu i państwa. Dla Polaków głównym celem była po utraceniu niepodległości w 1795 roku odbudowa
państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych,
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a więc z ziemiami ukraińskimi włącznie, w związku z tym
bez odrębnego narodu ukraińskiego i jego prawa do
utworzenia własnego niepodległego państwa. Polacy
pamiętali okrucieństwa powstań kozackich i ruchów hajdamackich, Ukraińcy uważali je za sprawiedliwą karę za
krzywdy, jakich doznawali od polskiej szlachty i magnaterii. Były też jednak w historii momenty łączące obydwa
narody. Ideologia romantyczna (przykładem jest choćby
twórczość Tarasa Szewczenki) była często w swej wymowie antymagnacka, drobniejsza szlachta z ziem ukraińskich zaadoptowała tradycję kozacką, a posiadanie
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wspólnego wroga, jakim było wówczas państwo rosyjskie
z całym jego systemem represji wobec twórców głoszących idee niepodległościowe lub demokratyczne, sprzyjało nawiązywaniu przyjaźni podlegających represjom
przedstawicieli obydwu narodów. Wizerunek Ukraińca
w oczach Polaków znacząco upadł podczas mordów na
Wołyniu i Podolu. Zorganizowane zbrodnie trwające od
1943 do 1944 spowodowały śmierć około 120 tys. Polaków. I nie było mowy o żadnych akcjach odwetowych,
jak wprowadzają w błąd niektórzy polscy historycy1.
W swoim artykule przede wszystkim postaram się naświetlić aktualne relacje polsko-ukraińskie w oparciu
o korzenie historyczne, ale i problemy współczesne,
przed którymi stoją obydwa państwa. Ważnym zagadnieniem będzie również ukazanie fałszowania przez
część Ukraińców swojej historii (chodzi o mordy dokonane przez OUN i UPA). Niewątpliwie ten wycinek dziejów
wpływa na dzisiejsze rozumienie relacji polskoukraińskich.
W ciągu ostatnich dwustu lat Ukraina znajdowała się
między represyjnym państwem rosyjskim a bardziej demokratycznymi państwami europejskimi, pomiędzy ustrojem komunistycznym a kapitalistycznym, i wreszcie pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Ukraina jest przy tym
państwem wielonarodowym. Według spisów ludności
około 78% społeczeństwa stanowią etniczni Ukraińcy.
Drugą pod względem liczby mniejszością narodową są
Rosjanie, a następnymi mniejszościami są Białorusini,
Polacy i Żydzi, Węgrzy, Bułgarzy, Mołdawianie i Rumuni.
Odradzające się w wyniku rozpadu ZSRR państwo ukraińskie, faktycznie po raz pierwszy otrzymujące możliwość w miarę swobodnego kreowania swojej tożsamości, stanęło, obok wielu innych wyzwań, także wobec konieczności poszukiwania swojej tożsamości narodowej.
W tym aspekcie ważne stało się podjęcie przez historiografię ukraińską badań, które umożliwiłyby udowodnienie
genezy swojej państwowości. Mój artykuł spróbuje wyjaśnić sytuację wewnętrzną, ale także sytuację zewnętrzną
obecnej Ukrainy oraz jej znaczenie we współczesnym
ładzie międzynarodowym przy szczególnym zwróceniu
uwagi na stosunki z Polską i Rosją.
I. Stereotypowe postrzeganie Polaka
a próba udowodnienia swojej narodowości.
Tło historyczne do narodzin
nacjonalizmu ukraińskiego
Ukraina jest jednym z najmłodszych państw współczesnej Europy. Dzisiejszą Ukrainę można potraktować
jako bezpośrednią spadkobierczynię średniowiecznej
Rusi Kijowskiej, a także XVII–wiecznego państwa kozac2
kiego i Ukraińskiej Republiki Ludowej z lat 1918-1920 .
Na pewno bardzo istotnym elementem dzisiejszej dyskusji na Ukrainie jest debata o kwestii narodowej, o kształcie państwa i jego przyszłości. Dominują w niej sprawy
polityczne, ale bez problemu można dostrzec, iż chodzi
tu w szczególności o tożsamość narodową, a także
o samo rozumienie Ukrainy, ukraińskości, tradycji i dziedzictwa ukraińskiego. Samo zagadnienie ma jednak
szerszy kontekst i wiąże się z ogólną debatą na temat
kryzysu cywilizacji europejskiej oraz z upadkiem Związku
Radzieckiego i jego dalszymi konsekwencjami. Te kwestie ujawniają przede wszystkim spustoszenie duchowości, moralności, kultury, zapaść gospodarczą, technologiczną i degradację cywilizacyjną, a także serię wyda-
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rzeń historycznych i politycznych, które doprowadziły do
tego, że pamięć zbiorowa Ukraińców jest silnie obolała
3
w wyniku tych nieszczęść i spustoszeń .
Na ogólny obraz dzisiejszej Ukrainy wpłynął zasadniczo terror stalinowski, ale i zbrodnia ludobójstwa dokonana podczas Wielkiego Głodu w latach 1931-1933.
Nowe państwo odziedziczyło dawne sowieckie elity i instytucje, czego skutkiem było odwlekanie przez trzynaście lat ważnych reform. Należy mieć powyższe na uwadze w kontekście sąsiedztwa z Polską. A przy tym warto
dodać, że wobec swojej bezsilności wobec Rosji, galicyjscy Ukraińcy starali się szukać wroga w Polsce, gdy
tymczasem z nikim bardziej niż z Polską nie było im po
drodze. Przecież pod opieką polskiego państwa, na
wschodnich obszarach Polski, w spokoju mogli z tym
państwem współpracować i egzystować.
Obecne w relacjach polsko-ukraińskich opinie
i stereotypy są rezultatem wydarzeń historycznych.
Przez wieki oba narody żyły w jednym państwie, można
więc zaryzykować tezę, że integracja narodowa i rozbudzenie aspiracji państwowych Ukraińców odbywało się
niejako w konfrontacji z Polską. Błędy szlacheckiej polityki wobec Kozaczyzny i Kościoła katolickiego względem
Cerkwi (unia brzeska), zniewolenie, pańszczyzna i samowola magnaterii, przyczyniły się do wzrostu wzajemnej niechęci, które miały dla obu narodów dramatyczne
reperkusje4. Nie można jednak zapominać, że większość
z tej magnaterii była pochodzenia ruskiego, czego niestety nie chcą pamiętać dzisiejsi historycy. Powstanie
społeczności kozackiej na ziemiach Rzeczypospolitej było na pewno swoistym fenomenem tamtych czasów.
Związana ona była w sposób organiczny z losami państwa polsko-litewskiego. Należy dodać też, że rozwój
społeczności kozackiej miał charakter dynamiczny, podlegając w naturalny sposób istotnym przemianom. Przy
tym należy zwrócić uwagę, że rola i znaczenie kościoła
prawosławnego, jego ciągły spór z kościołem unickim,
a także narastanie sprzeczności religijnych powstałych
w wyniku ekspansji kontrreformacyjnej jezuitów, skutkującej zamykaniem się społeczeństwa szlacheckiego na
obce religie, w tym w szczególności na prawosławnych
schizmatyków, skłaniają do dodatkowych rozważań nad
problemem historycznego ujęcia relacji polskoukraińskich5. Powstania kozackie (Kosińskiego, Nalewajki, Sulimy, Federowicza, Pawluka, Ostranicy,
Chmielnickiego i Palija) i ruchy hajdamackie to skutki
owej polityki, dla której stworzono popularną ideę jagiellońską, zawierającą elementy mocarstwowości państwa
polskiego i jego misji cywilizacyjnej na tych terenach6.
Jest to jednak nieco przesadne stwierdzenie, ponieważ
Polska dążyła do ułożenia poprawnych relacji z Ukrainą.
Przykładem tego jest chociażby ugoda hadziacka.
Ukraińcom należał się niewątpliwie szacunek, ale nie
można usprawiedliwiać ich własnych błędów (powstanie
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i wojna z Polską). Niewątpliwie każdy naród powinien być urządzony
wedle swojej woli. W różnych czasach różne narody rezygnowały z własnego państwa, poddawały się lub jednoczyły z innymi państwami, ponieważ tak bywało dla
nich z różnych względów lepiej. Czy wobec tego nie
mógł naród ukraiński współżyć z narodem polskim
w zgodzie? Jest to wciąż pytanie, na które pojawiają się
liczne odpowiedzi, często ze sobą sprzeczne.
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Dla samej tradycji ukraińskiej istotny był nieustanny powrót do czasów Kozaczyzny. Formowało to
rzecz jasna obraz Polaka jako pana, który przetrwał
w pewien sposób do dzisiaj. Ten mit przede wszystkim
ukształtowały dumy i pieśni ukraińskie, które rozwinęły
się w okresie romantyzmu ukraińskiego (ukazywano tu:
bohaterskie cnoty, umiłowanie wolności oraz patriotyzm).
Jednakże próba odtwarzania dzisiaj kozackich symboli,
tradycji i obyczajowości jest raczej anachronizmem, chociaż świadczy on poniekąd o historycznej swoistości narodu7. Takie próby podbudowania swojej świadomości
historycznej są widoczne w każdym narodzie, ale Ukraińcy jako państwo mają na razie niewielkie doświadczenie w tym względzie.
Przez długie lata zapominano o romantyzmie ukraińskim, gdzie wielkim przyjacielem Polaków był Taras
Szewczenko (był on między innymi zwolennikiem bratania się z narodem polskim). Niewątpliwie nazwisko Tarasa Szewczenki jest obecnie dla przeciętnego Polaka zupełnie anonimowe. Wynika ten fakt chociażby z wciąż niskiej popularności w skali całego kraju kierunków studiów z ukrainistyki czy też filologii słowiańskiej. Podobnie
wygląda sprawa z dostępnością poszczególnych dzieł
Szewczenki i poświęconych mu opracowań. Z kolei w
podręcznikach szkolnych dla uczniów szkół średnich postać ukraińskiego wieszcza jest całkowicie pomijana.
Zresztą w polskich podręcznikach sprawy Ukrainy są
traktowane niekiedy bardzo skrótowo czy wręcz nierzetelnie, i dzięki temu można tę historię nieco manipulować
kosztem pamięci o ludobójstwach i innych ważnych faktach z relacji między obydwoma narodami. Przykładem
na to jest również tematyka odrodzenia ukraińskiego
w XIX wieku, która nie została w żaden sposób opisana
w takich podręcznikach.
Na sposób stereotypowego postrzegania Ukraińców
przez Polaków miały też duży wpływ poglądy Franciszka
Rawity-Gawrońskiego. Ogólnie rzecz biorąc, Gawroński
na proces ożywienia świadomości narodowej Ukraińców
w XIX wieku zapatrywał się dość sceptycznie. Postrzegał
8
on dzieje Ukrainy z punktu widzenia dziejów Polski . Dla
niego dzieje Rusi były dziejami Polski, ale było to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt wielkich osiągnięć kulturowych i naukowych polskich na terenie Galicji. Doceniając
wpływ poezji romantycznej na społeczeństwo ruskie,
uważał, że zaciemniła ona rzeczywisty obraz narodu
ukraińskiego. Ponadto zapatrywał się negatywnie na
ruch tak zwanego „chłopomaństwa” jaki się wytworzył
pod koniec XIX wieku (uczestniczyła w nim głównie młodzież pochodzenia szlacheckiego). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że rodzący się ruch narodowy na Ukrainie nie
zaostrzył jednak w tym czasie negatywnej postawy wobec Polaków. Zdynamizowanie tego ruchu wywołało jednak chęć zmniejszenia jego roli. Takie stanowisko wobec
ukraińskiego ruchu narodowego odpowiadało kształtującemu się wówczas polskiemu ruchowi nacjonalistyczne9
mu, jak również większej części Polaków . Piśmiennictwo wyrażające to stanowisko było bardzo negatywnie
odbierane w ukraińskim środowisku historycznym. Najbardziej uznani przedstawiciele ukraińskiej myśli historycznej, Mychajło Hruszewski i Wołodymyr Antonowicz,
nie raz zarzucali polskim badaczom liczne pomyłki i nieścisłości, co było oczywiście przesadą i stawało się zalążkiem do tworzenia się nacjonalizmu ukraińskiego.
Miało to swoje przełożenie na późniejsze budowanie ba-
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rier naukowych i ideologicznych z Polakami, a przy tym
przysłaniało dobre momenty wzajemnej współpracy na
tej płaszczyźnie.
W przypadku młodej państwowości ukraińskiej kwestia objaśnienia dnia dzisiejszego poprzez pryzmat historii jest zadaniem nadrzędnym. Wskutek długiego zniewolenia i nieustannego niszczenia przejawów życia narodowego i religijnego Ukraińców, ich polonizowania się,
a potem silnej rusyfikacji, zbiorowa pamięć nie mogła nie
ulec różnego rodzaju odkształceniom i zaburzeniom10.
Problemem jest również uznawanie za ukraińskich myślicieli tych, którzy pisali jedynie w języku rosyjskim. Jednym z najbardziej szkodliwych następstw tych zjawisk
jest zrodzenie się nacjonalizmu ukraińskiego. Tylko kultura i odwoływanie się do romantyzmu, kiedy to Polacy
i Ukraińcy walczyli razem o wolność, może przełamać
pewne stereotypy, które są wciąż obecne w naszej mentalności, a obalenie ich umożliwiłoby budowanie uczciwej
więzi politycznej, opartej na zasadach prawdy historycznej i dobrego sąsiedztwa. Sama zaś kultura ukraińska
nie jest wolna, jak zostało wykazane w pracy, od licznych
dolegliwości. Podstawowym dążeniem Ukrainy będzie
chyba próba uczestnictwa w europejskim systemie wartości, ale czy wyjdzie to na dobre Ukraińcom? Aby zaistnieć jako tak zwani „Europejczycy”, muszą oni najpierw
rozliczyć się ze swoją historią, a to – jak pokazują ostatnie lata – nie jest łatwe do zrealizowania. Ponadto bycie
dzisiaj „Europejczykiem” nie jest wcale łatwe, czego
przykładem jest dzisiejsza Polska tracąca nieustannie
suwerenność na rzecz innych państw.
II. Dzisiejszy nacjonalizm ukraiński i jego zagrożenia
Nie należy zapominać o późniejszych „dokonaniach”
części Ukraińców i ta pamięć jest dzisiaj w pewien sposób gromadzona przez osoby pochodzące z terenów
kresowych. Zbrodnie dokonane przez OUN i UPA do
dziś są tematem wielkich kontrowersji i emocji w kontaktach z Polską. Rzucają one dodatkowe utrudnienia
w szukaniu porozumienia z samymi Ukraińcami, którzy
w tym względzie ewidentnie fałszują historię. Za jeden
przykładów mogą posłużyć ostatnie wydarzenia, gdy 28
kwietnia bieżącego roku za sprawą specjalnego zlecenia
prezydenta Janukowycza obchodzono na Ukrainie kolejną rocznicę rozpoczęcia Akcji „Wisła”. Nie można się
zgodzić z tezą, że Akcja „Wisła” łamała jakiekolwiek
prawa człowieka. Miała ona przecież uchronić ludność
ukraińską i polską przed działaniami nacjonalistów. Jest
to tylko jeden z przykładów zakłamywania historii, która
determinuje politykę Ukrainy względem Polski.
Choć Ukraińcy nigdy wcześniej nie uzyskali do 24
sierpnia 1991 roku niepodległości, to starali się odwoływać w XIX wieku do tradycji kozackiej, potem (przede
wszystkim na Zachodniej Ukrainie) do tradycji OUN
i UPA. Takie przekazywanie elementów kulturowych odbywało się z pokolenia na pokolenie. W szczególności
było to widoczne w nieustannie rosnącej niechęci do polskiej dominacji kulturowej na Kresach. Doprowadziło to
w ostateczności do tak zwanego konfliktu etnicznego
w latach czterdziestych XX wieku. Należy się zgodzić z
poglądem krakowskiego socjologa Janusza Muchy:
„Konflikty etniczne dotyczą zwykle dóbr zbiorowych, a
nie indywidualnych, dóbr nie dających się w przekonaniu
stron konfliktu podzielić. Takimi dobrami są prawo do
używania własnego języka, prawo do własnych wierzeń i
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symboli religijnych, prawa i przywileje obywatelskie, posiadanie władzy na danym terytorium, grupowa dominacja gospodarcza, czy prestiż grupy”11. W występowaniu
konfliktu etnicznego ma ogromne znaczenie poczucie
krzywdy danej grupy. Konsekwencją tego może być próba zmienienia sytuacji poprzez występowanie w tejże
grupie tak zwanych ideologów. Oni to kierują działaniami
grupy, nierzadko dążąc do otwartego konfliktu. Szczególnie istotne znaczenie przy opisywaniu relacji polskoukraińskich ma pojęcie „tubylcy w danym rejonie”. Ukraińcy uważali się za rdzennych mieszkańców tych ziem,
a Polaków za przybyszów do zajętego już terytorium.
Wytwarzało to kolejną barierę w postaci segregacji, która
pomagała w utrzymaniu przewagi grupy silniejszej i bardziej uprzywilejowanej nad grupa słabszą i mniej rozwiniętą. Taka sytuacja prowadziła początkowo do ograniczenia możliwości w komunikowaniu się, a następnie do
ostrego konfliktu na tle etnicznym i w sensie przynależności do danego regionu geograficznego (w tym wypadku Kresów).
Ideologia nacjonalistów ukraińskich, która wytworzyła się w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku,
miała mieć charakter tak zwanego rewanżu. Dążyła
przede wszystkim do odwrócenia niesprawiedliwego położenia Ukrainy (a w szczególności do odwrócenia niekorzystnego układu sił). Ukraińcom nie przeszkadzało dojście do władzy Hitlera i rodzące się tendencje totalitarne
na Zachodzie i Wschodzie Europy. Sami zaczerpnęli
z myśli tych okrutnych systemów i sami stali się uczestnikami nowej „filozofii” pierwszej połowy XX wieku.
Świadczy o tym chociażby tłumaczenie książki Hitlera,
czy też opublikowanie w 1938 roku we Lwowie wyboru
przemówień i artykułów Benito Mussoliniego. Ukraiński
integralny nacjonalizm związany jest przede wszystkim
z nazwiskiem jego głównego ideologa Dmytro Doncowa.
Tenże nacjonalizm, jako ruch polityczny i skrajnie szowinistyczna ideologia narodził się w latach dwudziestych
12
XX wieku .
Niedawno ukazała się we Wrocławiu książka Iwana
Łysiaka-Rudnyckiego wydana przez Kolegium Europy
Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Nobilituje
ona niemal całkowicie działalność Doncowa, a wystarczy
przywołać następujące stwierdzenie: „Doncow dużo pracował też jako krytyk literacki i miał w tej dziedzinie prawdziwy talent. Wokół swojego czasopisma zgromadził wielu
znanych poetów i prozaików, którzy mieli znaczący wpływ
na rozwój współczesnej literatury ukraińskiej”13.
Nie można zgodzić się z zakłamaniami ukraińskich
historyków na temat poglądów i działalności Doncowa,
który był przecież moralnym katem Polaków. Tego typu
zakłamania są powtarzane na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Gazety Wyborczej i wielu innych czasopism14. A jeszcze do tego wielu historyków potwierdza,
że ruch nacjonalistyczny z lat trzydziestych był gorącym
pragnieniem przeżycia narodu ukraińskiego. Gdzie indziej z kolei słyszymy, że OUN składała samoofiarę i była wręcz przepełniona heroizmem15. W innej z kolei publikacji ukraińskiego historyka czytamy następujące
stwierdzenie: „Tragiczna w skutkach zarówno dla Polaków, jak i dla Ukraińców okazała się Akcja Wisła, przeprowadzona przez polski rząd przy poparciu Moskwy
wiosną 1947 roku. Operacja prowadzona jako walka
z OUN-UPA miała na celu wkorzenienie Ukraińców z ich
odwiecznych ziem, które znalazły się po wojnie w grani-
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cach Polski, a także zniszczenie ich spuścizny kulturalnej. W żadnym razie nie sprzyjała stabilizacji w regionie.
16
Na długie lata zasiała wrogość między narodami” . Czy
nie jest to kolejne wielkie kłamstwo i zarazem bezczelność? Czy zbrodnie z lat czterdziestych potwierdzają tą
tezę? Czy ukraińscy nacjonaliści musieli w takim wypadku mordować bezbronną ludność polską? Nie można
dopuszczać takich pseudonaukowych tez.
Warto dodać, że obecna świadomość Polaków o historii ziem Polsce zabranych na Kresach jest wręcz mizerna. Polski naród po kilkudziesięcioletnim komunistycznym praniu mózgu oraz kilkunastoletnim wielbieniu
nie zawsze pozytywnych wzorców zachodnioeuropejskich nie posiada niestety w wielu przypadkach elementarnej wiedzy historycznej na ten temat. Dziś nieliczna
grupa ludzi orientuje się w tej kwestii, nie mówiąc już
o młodzieży, która ma jeszcze mniejszą wiedzę historyczną. Należałoby coś zmienić w tym kierunku. Wystarczy wspomnieć na przykład o bardzo pozytywnych inicjatywach, ale niestety jest ich wciąż za mało (np. działalność Towarzystwa Miłośników Krzemieńca z Poznania).
Poważnym problemem jest dzisiejsze popieranie
ukraińskich nacjonalistów i przystawanie na ich propagandę w rejonie USA. Przykładem jest nie tak dawna
działalność ukraińskiego dziennikarza i publicysty Bohdana Osadczuka. Sytuacją, która budzi niewątpliwie zagrożenie, jest trwający od kilkunastu lat dość żywiołowy
rozwój stowarzyszeń i partii odwołujących się do agresywnej ideologii Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
Do najważniejszych obecnie ugrupowań wypada zaliczyć: Kongres Nacjonalistów Ukraińskich (partia ta uważana jest za spadkobierczynię OUN), Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe (zrzesza przede wszystkim nacjonalistycznie zorientowaną młodzież), Wszechukraińska
Organizacja „Tryzub” im. Stepana Bandery (swoimi hasłami odwołuje się do nacjonalizmu i chrześcijaństwa:
„Z Bogiem pokażemy siłę, a On będzie niszczyć naszych
oprawców...”), Wszechukraińska Młodzieżowa Organizacja Społeczna Sojusz Narodowy (państwo ukraińskie
gwarantuje powstawanie ukraińskiej obecności w świecie, kraju rozwijającego się i aspiracji samorealizacji
każdego Ukraińca), Patriota Ukrainy (historia narodów
powoduje, że należy wysunąć odpowiedni liderów – nadludzi, którzy odpowiednio pokierują państwem), Bractwo
(partia o programie nacjonalistyczno-anarchistycznym),
Kijowska Miejska Organizacja OUN (dąży przede
wszystkim do blokowania możliwości upamiętnienia polskich ofiar rzezi wołyńskiej), Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów na Ukrainie (na jej „łonie” funkcjonują
przedstawiciele różnych odłamów nacjonalizmu na Ukrainie) oraz Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”.
Na temat samej „Swodoby” należałoby napisać najwięcej, ponieważ jest to obecnie jedna z najpopularniejszych partii nacjonalistycznych na Ukrainie. Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” popiera dziś co trzeci
mieszkaniec obwodów lwowskiego, tarnopolskiego i iwanofrankowskiego. Partia w 2009 roku wygrała wiosną
wybory do tarnopolskiej rady obwodowej. Liderem partii
jest Oleh Tyahnybok. Dąży on przede wszystkim swoich
działaniach do zrealizowania idei rewolucji narodowej.
Przy tym program „Swobody” stwierdza, że jej podstawowym zadaniem jest uzyskanie należnego miejsca
wśród czołowych krajów oraz zapewnienie ciągłego rozwoju narodu ukraińskiego. Jej celem jest między innymi
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realizacja programu państwowej niezależności energetycznej Ukrainy, wzmocnienia granicy i odcięcia nielegalnej migracji, zapewnienia w akademikach miejsca
głównie ukraińskim studentom, a nie zagranicznym,
przyjęcia ustawy do ochrony języka ukraińskiego, także
tworzenie skutecznego kontrwywiadu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy. Bardzo ciekawe w kwestii
sprawiedliwości dziejowej jest dążenie „Swobody” do
uznania faktu okupacji Ukrainy przez bolszewików w latach 1918–1921, a przede wszystkim heroizowanie działań weteranów UPA, którzy mieli dążyć do uzyskania
niepodległości przez Ukrainę. Ważnym zadaniem jest
również upowszechnienie w społeczeństwie prawdy
o ukraińskiej walce wyzwoleńczej w XX wieku za sprawą
środków masowego przekazu, publicznych debat parlamentu, filmów dokumentalnych i fabularnych i różnego
rodzaju wydawnictw, a także ustanowienia muzeum
i Miejsca Pamięci Ukraińskiego Zwycięstwa. Realizacji
tych celów mają służyć też specjalne studia historyczne,
17
obejmujące tę tematykę . Co jest ciekawe, przedstawiciele „Swobody” nie chcą przeszkadzać w procesie integracyjnym z Unią Europejską. Zdaniem czołowych polityków tejże partii nie ma to przeszkodzić w nieustannej
krytyce Polaków.
Jeśli idzie o samo działanie „Swobody” przeciwko
Polakom, należy wspomnieć o kilku incydentach
w ostatnich latach. To właśnie ta rada domagała się niedawno, aby Polska przeprosiła za „czystki etniczne dokonywane przez Armię Krajową na ludności ukraińskiej”.
Dążyli oni również do uznania Stepana Bandery jako bohatera narodowego Ukrainy. Swój sprzeciw wobec takich
tendencji wyraził w 2010 roku Lech Kaczyński. Jednak
działania przedstawicieli ukraińskiego nacjonalizmu w tej
materii nie ustają. Przykładem jest choćby akcja mera
Tarnopola Serhija Nadała, który w 2011 roku zorganizował w miejskim Domu Kultury okolicznościową wystawę
dokumentów i pocztówek Ukraińskiej Powstańczej Armii18. Takie zdarzenia można tylko mnożyć (stawiania
pomników, pochody, powoływanie się na zbrodnicze
idee OUN-UPA). Ta partia nacjonalistyczna wywołuje
zbyt mało wątpliwości wśród zachodnich mediów i wśród
zachodnich polityków. Rodzi się więc następujące pytanie. Czy współczesny Zachód tak jak przed wybuchem
drugiej wojny światowej po raz kolejny przymyka oczy na
groźne zjawisko, jakim jest integralny nacjonalizm na
Ukrainie? Jest to całkiem możliwe...
Należy też zwrócić uwagę, że same działania poprzedniego prezydenta naszego sąsiada, Wiktora Juszczenki, wielokrotnie pokazały, że celem wielu polityków
tego kraju jest uznanie tych zbrodniczych organizacji za
frakcje walczące o niepodległość Ukrainy. Prezydent
Ukrainy zlecił wówczas rządowi opracowanie planu działania na lata 2010-2012, w celu „godnego” uhonorowania
rocznicy wydarzeń związanych z historią ukraińskiego
ruchu wyzwoleńczego w XX wieku oraz uhonorowania
pamięci uczestników tego ruchu. Jak na ironię jeden
z twórców „pomarańczowej rewolucji”, Wiktor Juszczenko, przyczynił się (mimo oficjalnej krytyki środowisk nacjonalistycznych) w znaczny sposób do rozwoju w wielu
regionach Ukrainy partii „Swoboda”. Swego czasu też
pewne poparcie otrzymała ze strony Wiktora Janukowycza. Pomimo różnic w ideologii, „Swoboda” wydaje się
być bardzo podobna do Partii Regionów Janukowycza
i partii Tymoszenko Wszechukraińskiej Koalicji „Ojczy-
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zna”. Nie ma pewności, czy Janukowycz nie finansuje
przypadkiem partii Tiahnyboka („Swoboda” czerpie
znaczne korzyści z regularnej obecności w głównych
programach telewizyjnych na Ukrainie). Świadczy to tylko dobitnie o kolejnym zagrożeniu. Popieranie takich
skrajnych opcji nacjonalistycznych przez czołowych polityków nie służy dobrze wizerunkowi młodej demokracji
ukraińskiej.
Jedną z ważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy
jest nieprzygotowanie polskich historyków, a także polityków do naukowo uzasadnionych ocen nacjonalizmu
ukraińskiego. Ponadto w polskiej nauce zajmującej się
badaniem stosunków polsko–ukraińskich zaistniał stan,
który można nazwać krytycznym, ale to nie oznacza, że
nie ma wśród polskich historyków takich, którzy mogą
podołać zadaniom nauki w tym aspekcie. Powstało co
prawda kilka cennych prac, które ukazują w miarę obiektywną prawdę w tej tematyce (na przykład dokonania
naukowe Lucyny Kulińskiej, Edwarda Prusa, Czesława
Partacza czy też Bogumiła Grotta). Jest to jednak jeszcze tematyka dość zaniedbana, a wynika to głównie
z chęci przypodobania się Polaków narodowi ukraińskiemu. Im większa jest wiedza społeczeństwa o istnieniu
wspomnianych sił politycznych, tym bardziej ludzie będą
sobie uświadamiać ważność walki z ultra-nacjonalistami.
III. Obraz dzisiejszej Ukrainy i jej znaczenie
w ładzie międzynarodowym
Niekonsekwentne reformy gospodarcze i potęga poszczególnych oligarchów doprowadziły do niewątpliwego
zacofania Ukrainy na tle innych krajów europejskich,
a tym samym do spadku znaczenia w regionie. Malejące
tempo wzrostu gospodarczego i rosnąca inflacja była widoczna w sposób szczególny wiosną 2005, ale ma swoje
odbicie również dzisiaj. Ponadto klasa średnia, która
w większość oszczędności zgromadziła w dolarach,
ucierpiała wówczas na zwyżce kursu hrywny z 5,2 do
5,05 w stosunku dolara, co miało stworzyć pozory niższych cen paliw, w rzeczywiści nieustannie drożeją19
cych . Co prawda Unia Europejska od 2009 roku otworzyła się na Ukrainę w sensie gospodarczym. Utworzono
sferę wolnego handlu między UE a Ukrainą, a nawet dążono do pełnej integracji z NATO. Ukraina politycznie
i gospodarczo stanęła wówczas przed bardzo trudnym
wyborem, gdyż pozyskiwanie rosyjskich surowców energetycznych jest warunkiem podstawowym dla funkcjonowania jej gospodarki. Wypada też wspomnieć o samym sąsiedztwie Ukrainy z Rosją. Granica lądowa ukraińsko-rosyjska liczy aż 2063 km i rozciąga się od granicy
Taganrodzkiej po kopiec Przyjaźń na północny-wschód
od Czernihowa. Ta granica determinuje politykę Ukrainy
od samego początku uzyskania przez nią niepodległości.
Przy tym warto uściślić, że państwo ukraińskie i rosyjskie
wręcz „handlują” swoimi granicami, a nie prowadzi to do
żadnej możliwości porządkowania sytuacji w regionie.
Warto w tym miejscu przywołać przykład podziału Morza
Azowskiego między dwoma państwami, gdzie praktycznie Ukraina oddała pole działania dla Rosji bez skutecznych negocjacji (spór dotyczy przede wszystkim Cieśniny Kerczeńskiej). Słabość polityki ukraińskiej względem
Rosji będzie „uwypuklona” w dalszych fragmentach mojej pracy.
Jest to jednak państwo, które stara się rozwijać
(otrzymanie praw do organizacji Euro 2012 oraz próba
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zbliżenia z Unią Europejską), ale wszystkie te szansę
zostają w pewien sposób zaprzepaszczane. A jeszcze
należy dodać, że Ukraińcy przez długi czas dążyli do tego, żeby nazwać stadiony w Kijowie i we Lwowie imieniem Stepana Bandery, co było już zupełnym nieporozumieniem. Nie należy też zapominać o wciąż negatywnym wpływie na media wielkich oligarchów, którzy wykorzystują owe media jako instrument lobbowania swoich
interesów wśród czołowych polityków, a przy tym popierania nawet antyhumanitarnych ideologii (nacjonalizm
ukraiński).
Ponadto poważny problem stanowi sama prezydentura Janukowycza. W ostatnim czasie przez ukraińską
politykę przeszła fala różnego rodzaju wstrząsów. Należy
przypomnieć, że walcząc o władzę z Juszczenką w 2004
roku, Janukowycz nie zawahał się posługiwać łapówkarstwem i przekupstwem20. Co prawda niedawno parafowano umowę stowarzyszeniową z UE, ale wszystko zostało uzależnione od poprawy sytuacji wewnętrznej na
Ukrainie, gdzie już od wielu lat nie przestrzega się standardów demokratycznych (chodzi głównie o prawa człowieka i brak etyki w prowadzeniu polityki). Sam zaś Janukowycz jest oceniany obecnie jako polityk, który
ochłodził stosunki z Rosją i UE. Wiktor Janukowycz
wciąż broni Ukrainę przed wciągnięciem jej do sojuszu
celnego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Ceną za to jest
pogorszenie stosunków Moskwy i Kijowa. Problemem w
stosunkach z Unią Europejską jest z kolei sprawa Julii
Tymoszenko (o tym będzie jeszcze mowa).
Zanim zarysuję obecną sytuację polityczną, chciałbym cofnąć się do roku 2006. Wówczas to rozpoczęły
się pierwsze objawy poważnego kryzysu w stosunkach
z Rosją. W marcu 2005 roku rosyjski Gazprom ogłosił
nową cenę gazu dla Ukrainy w wysokości 160 dolarów
za 1000 metrów sześciennych (potem ta ceną wzrosła
21
nawet do 230 dolarów) . Ukraina jednak posiada atut
w postaci przesyłania rosyjskiego gazu przez swoje terytorium do krajów Europy Zachodniej. Wojna gazowa doprowadziła do wzajemnych przepychanek, z których
Ukraina musiała płacić Rosji 95 dolarów za 1000 metrów
sześciennych. Wielu obserwatorów uważało wówczas,
że te działania wymierzone są przeciwko Juszczence za
jego sympatie zachodnioeuropejskie. Konflikt na tle rosyjskiego gazu jednak nie ustał (groźby Gazpromu
względem Ukrainy w 2008 i 2009). W rezultacie wyżej
przedstawionych konfliktów ucierpiał w sposób znaczny
wizerunek Ukrainy jako wiarygodnego państwa tranzytowego, co równocześnie wzmocniło argumentację zwolenników budowy gazociągów ją omijających (przykładem jest Nord Stream i South Stream). Ponadto wojna
gazowa uwidoczniła słabość ukraińskiego sektora gazowego, czemu towarzyszyły deklaracje państw europejskich, które miały wesprzeć odpowiednie reformy w tym
22
kierunku .
Między innymi w 2009 roku premier Ukrainy Julia
Tymoszenko zawarła nową umowę z Gazpromem na
okres dziesięciu lat. Sama premier została w 2011 roku
skazana na siedem lat więzienia, ponieważ zdaniem sądu przekroczyła podczas zawierania umowy swoje
uprawnienia (trzeba zwrócić uwagę, że sądy na Ukrainie
mają opinię skorumpowanych i podporządkowanych
władzom). Decyzja ta wywołała krytykę ze strony wspólnoty międzynarodowej (Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, a nawet Rosji). Ponadto należy do-
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dać, że proces antydemokratycznej rozprawy z opozycją
jest na Ukrainie bardzo widoczny w ostatnim czasie.
Prezydent Janukowycz chce usunąć z życia politycznego
wszystkie przeszkody, nawet najbrudniejszymi metodami.
Trzeba też przyznać, że społeczeństwo ukraińskie początkowo nie odebrało tego faktu negatywnie, ponieważ
była premier Ukrainy nie cieszyła się w ostatnim czasie
zbytnią popularnością. Sytuacja jednak w ostatnich tygodniach się zmieniła. Postawiono nawet warunek, że jeśli
była premier nie zostanie zwolniona z więzienia, wówczas
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mogły zostać zbojkotowane (co było w pewnym momencie możliwe). Wydarzenia również pokomplikował werdykt Prokuratury Generalnej w Kijowie. Uznała ona między innymi, że nie dojdzie
do wszczęcia postępowania karnego w sprawie domniemanego pobicia Julii Tymoszenko.
Co jest ciekawe, obecny prezydent Polski i Rosji byli
przeciwni bojkotowi Mistrzostw. Jeśli zaś chodzi o Rosję,
świadczy to być może o wcześniej wspomnianym ochłodzeniu relacji na linii Putin-Janukowycz, który, jak wiadomo, był wcześniej politykiem typowo prorosyjskim. Co
prawda Partia Regionów odpowiedziała w ostatnich tygodniach Berlinowi na jego próby bojkotu. Wiceprzewodniczący partii Leonid Kożara ostrzegł Niemców
o ograniczonym dostępie do ukraińskiej gospodarki. Wydaje się to oczywiście pewną zagrywką ze strony Ukraińców, a raczej niemieccy producenci nie są w stanie stracić
na tego typu zapowiedziach. Trzeba jednak przyznać, że
politykę ukraińską cechuje brak odpowiedniego realizmu,
a wręcz roszczeniowość. Nie wiadomo jednak, do czego
doprowadzi obecna sytuacja na Ukrainie. Pewne jest jedno, że jej wizerunek został po raz kolejny w znacznym
stopniu nadszarpnięty, a to nie upoważnia do traktowania
Kijowa jako poważnego partnera politycznego.
Dla uzupełnienia wspomnieć należy o tym, że sama
sytuacja z rosyjskim gazem nie wyjaśniła się w pełni.
Ukraina coraz bardziej uzależnia się od rosyjskich kredytów. Ukraiński Naftohaz w marcu 2012 roku wystąpił
o rosyjski kredyt do Gazprombanku. W styczniu tego roku prezydent Wiktor Janukowycz oświadczył, że dla uregulowania zobowiązań wobec Gazpromu Ukraina musi
23
miesięcznie pożyczać pół miliarda dolarów . Uzależnienie finansowe od Rosji powoduje, że Ukraina traci
wszelkie argumenty na prowadzenie w miarę niezależnej
polityki na Wschodzie (główną przyczyną tego stanu rzeczy są wysokie ceny rosyjskiego gazu). Presja Rosji jest
również widoczna w kwestii przystąpienia Ukrainy i Mołdawii do Wspólnoty Energetycznej. Politycy rosyjscy dążą przede wszystkim do blokowania integracji europejskiej w sektorze energetycznym. Ukraina i Mołdawia od
kilku miesięcy prowadzą negocjacje gazowe z Rosją. Kijowowi zależy na zmianie umowy z 2009 roku (obniżce
ceny surowca), Kiszyniów negocjuje nowe porozumienie
o dostawach gazu (poprzednie wygasło w końcu 2011
roku i zostało tymczasowo przedłużone do końca czerw24
ca tego roku) . Mołdawia jest przy tym w wielu wypadkach bardziej zaawansowana niż Ukraina (chodzi tu
między innymi o proces liberalizacji wizowej z UE).
W ostatnim czasie pojawiły się kolejne problemy
Ukrainy z Rosją. Chodzi o tak zwaną „wojnę serową”.
Rosyjskie władze wydały zakaz importowania ponad połowy ukraińskich serów. W 2011 r. Ukraina eksportowała
do Rosji prawie 70 tysięcy ton sera na kwotę 360 milionów dolarów25. Poza tym Walerij Piatnicki, pełnomocnik
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rządu Ukrainy ds. integracji europejskiej, uważał, że takie
działanie jest tylko z korzyścią dla samego zbliżenia
z państwami zachodnioeuropejskimi. Świadczy to kolejny
raz o stopniowym pogarszaniu się stosunków z Rosją,
które dotyka coraz szerzej różne sfery życia. W pewnym
momencie Ukrainie nawet groziła interwencja zbrojna
ze strony Rosji, o czym media współczesne rzadko
wspominają.
Kijów, widząc niebezpieczeństwo ze strony Rosji,
stara się szukać różnego rodzaju alternatywy w polityce
zagranicznej. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy
w ostatnich tygodniach przedstawił między innymi cele
nowej polityki międzynarodowej. Przede wszystkim ma
być to większa współpraca na płaszczyźnie gospodarczej ze wschodzącymi rynkami Brazylii i Chin, ale i za26
cieśnienie współpracy politycznej z Turcją . Poszukiwanie tej nowej drogi politycznej wynika przede wszystkim
z tego, co zostało wyżej przedstawione. Prezydent Janukowycz szuka wciąż mało realnego sposobu na ograniczenie wpływów rosyjskich. Służy to chyba przede
wszystkim sztucznej demonstracji ze strony ukraińskich
polityków, która ma przed wyborami pokazać, że prowadzą oni dość aktywną politykę zagraniczną. Potwierdza
to też choćby fakt, że Turcja, Brazylia i Chiny nie zaliczają się do największych inwestorów na Ukrainie, a trudno
żeby po tych deklaracjach ta sytuacja się w najbliższym
czasie zmieniła w sposób szczególny. Poza tym polityka
Kijowa jest mało efektywna w przyciąganiu jakichkolwiek
inwestycji (biorąc pod uwagę zapaść wewnętrzną w kraju). W dodatku już jest pewne, że inwestycje związane
z Euro 2012 nie zwrócą się szybko, a można sobie już
samemu dopowiedzieć, dlaczego tak się stanie (na przygotowania do Euro 2012 wydano 35 miliardów hrywien).
Zresztą polityka Janukowycza ma ukryć biedę na Ukrainie i pogłębiający się chaos polityczny. Widowiska piłkarskie stanowią element propagandowy, który na jakiś
czas gwarantuje sztuczną stabilność władzy oligarchów
i skorumpowanych polityków.
Zakończenie
Wielkie znaczenie w układaniu lepszych kontaktów
polsko-ukraińskich w ostatnich latach ma stworzenie
możliwości edukowania się Ukraińcom na terenie naszego kraju. Znakomitym przykładem na tworzenie lepszej
więzi pomiędzy obydwoma narodami są funkcjonujące
szkoły dla mniejszości ukraińskiej, studia zajmujące się
literaturą i kulturą ukraińską oraz miejsca kultu w postaci
pomników. Ma to znamienity wpływ na budowanie relacji
w tym regionie, gdzie my dla Ukrainy, jak i Ukraina dla
nas są partnerem niezbędnym w poprawnym kształtowaniu wspólnej polityki. Poza tym Ukraińcy postrzegają
obecnie nasz kraj jako kraj ogromnego sukcesu gospodarczego, ale i państwo o wyższym poziomie życia niż
na Ukrainie.
Nie można jednak zapominać, że Ukraińcy w wielu
przypadkach starają się budować względem nas mury,
a wynika to ze wspomnianego w pracy zakłamania i fałszowania prawdy historycznej. Gdy bierze się do ręki
pierwszy lepszy podręcznik z historii, pisanej przez „badaczy” ukraińskich, od razu można stwierdzić że jest ona
mocno przekształcona. Każdy naród stara się udowodnić
swoje korzenie, swoją wartość na arenie międzynarodowej, ale czy można chwalić historię opartą na skrajnym
neonazizmie, który jest nie tylko silnym policzkiem dla
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nas, ale i dla państw UE, milczących na temat działań
ukraińskich partii nacjonalistycznych. W dodatku nacjonalizm ukraiński jest coraz bardziej aktywny i zdobywa
jeszcze większe wpływy w Parlamencie Ukrainy. A stoi
to na przeszkodzie porozumienia i prawdziwego pojed27
nania . Przykłady, niestety, można przecież mnożyć,
a ostatnim takim jest choćby nadanie Stepanowi Banderze tytułu honorowego obywatela w mieście Łuck. Gdyby
którekolwiek z miast niemieckich chciało nadać podobny
tytuł jakiemuś „bohaterowi” III Rzeszy, ta sprawa niewątpliwie odbiłaby się szerokim echem w Europie. Takie
działanie wywołało jednak pewnego rodzaju reakcje ze
strony miasta Zamość, które jawnie rozważało możliwość zerwania kontaktów partnerskich z Łuckiem. Takich reakcji potrzeba zdecydowanie więcej, a może uda
się nam w końcu zbudować prawdziwą więź z Ukrainą.
Wniosek jest taki, że zarysowała się jednak pewna dwoistość postaw: jednoznacznie pozytywnemu wizerunkowi
kraju towarzyszy rezerwa w stosunku do Polaków jako
narodu. Sytuacja ta wynika zapewne częściowo z uwarunkowań historycznych, a częściowo ma swoje korzenie
we współczesnych już doświadczeniach kontaktów polsko-ukraińskich. Nie należy jednak zapominać o pozytywnych aspektach, które mogą takie kontakty przynieść
Polakom i Ukraińcom.
Wspomniana więź polsko-ukraińska ma niewątpliwie
ogromne znaczenie przy zdecydowanym ochłodzeniu
stosunków Polski z Białorusią, a nawet Litwą, w celu
zbudowania takiej przeciwwagi dla zawsze potężnej Rosji. Tym bardziej, że w Rosji powraca do władzy Władimir
Putin, który może usztywnić w wielu dziedzinach swój
stosunek względem Polski, a tu będzie potrzebny
wzmocniony sojusz z Ukrainą. Jednak sąsiedztwo takich
krajów jak Polska i Węgry, które należą do ważnych
struktur europejskich, każą zastanowić się nad odpowiednim podejściem do polityki w tym rejonie.
Jeśli zaś chodzi o samo wstąpienie do UE, ponad
połowa Ukraińców opowiada się za tym rozwiązaniem.
Reszta twierdzi, że dobrym rozwiązaniem byłoby tworzenie silnych związków z Białorusią i Rosją. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że orientacje polityki zagranicznej są
na Ukrainie mocno zróżnicowane regionalnie. Najbardziej znacząca i trudna do pokonania w tej kwestii jest
wciąż obecna granica dzieląca Ukrainę na Zachodnią
i Wschodnią. Ta pierwsza jest nastawiona w głównej
mierze nacjonalistycznie i przy tym antykomunistycznie,
a druga prorosyjsko i prokomunistycznie. Opisywane
w artykule ukraińskie problemy z określeniem swego
miejsca w Europie, z wyborem między orientacją wschodnią a zachodnią mogą mieć konsekwencje sięgające bardzo daleko w przyszłość. Odrębnym problemem dla samego Kijowa jest również wstąpienie do NATO. Obecnie
stosunki Ukrainy z NATO reguluje Karta o Szczególnym
Partnerstwie podpisana w 1997 roku. Problem z przyłączeniem się do NATO, jak i do UE, polega przede wszystkim na słabym doinformowaniu społeczeństwa ukraińskiego (wiele osób na Ukrainie wciąż popiera dawne korzenie radzieckie, a więc wyklucza takie członkostwo).
Poza tym w wyniku prowadzonej przez ukraińskie elity niezbyt chlubnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej,
Ukraina staje się państwem w ładzie międzynarodowym
nielubianym, a przy tym mało poważnym i niepewnym.
Przed Ukrainą naprawdę wiele do zrobienia. Być może
Euro 2012 wpłyną jakoś pozytywnie na obiór tego kraju,
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choć ostatnie wydarzenia, a także masowa korupcja na
każdym szczeblu, nie potwierdzają możliwości zmiany
na lepsze. Ukraina stała się narodem w ścisłym tego
słowa znaczeniu dopiero na początkach XX wieku, a tego typu dojrzała świadomość narodowa obejmowała ledwie kilka procent Ukraińców. Można więc wyciągnąć
następującą konkluzję, która poświadcza, że Ukraińcy
tak naprawdę nie zostali nigdy „zukrainizowani”. Powoduje to, że wciąż poszukują oni swojego miejsca w Europie. Minie zapewne wiele lat, które spowodują odpowiednie przemiany w mentalności samych Ukraińców,
a przy tym pozwolą im te lata właściwie dojrzeć.
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 Dawid Janicki

MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA
JAKO ROZMOWA CZŁOWIEKA Z BOGIEM
W życiu każdego człowieka prędzej czy później pojawia się potrzeba nawiązania łączności z sacrum. Formą podjęcia kontaktu ze Stwórcą jest modlitwa. Przybiera ona różne formy: od prostego, często wyuczonego
w dzieciństwie pacierza, poprzez skomplikowane sekwencje słów zaczerpnięte z różnego rodzaju modlitewników, aż po słowa, które sami wypowiadamy, a o których powiedzieć możemy, że „płyną prosto z serca”.
Każda z nich w sposób niewytłumaczalny daje człowiekowi siłę do dalszego działania, pozwala choć na chwilę
zatrzymać się i pochylić nad sprawami naprawdę ważnymi, ale często pomijanymi z powodu pędu świata,
w jaki dzisiejszy człowiek jest uwikłany.
Modlitwa jest czymś osobistym, formą wyznania tego, co nas boli i co przysparza nam zmartwień. Jest formą terapii, której się poddajemy dobrowolnie, wierząc,
że zostaniemy wysłuchani i że ktoś – konkretnie Bóg –
udzieli nam pomocy. Doskonale wyraża to Hanna Filipkowska, która pisze:
Prosząc Boga o coś, wyznając Mu coś, człowiek prezentuje swoją sytuację, przedstawia swe potrzeby i pragnienia, ale
zarazem oczekuje zrozumienia i interwencji. Wypowiedź jest
więc sposobem oddziaływania na adresata w związku z określoną sytuacją istniejącą w świecie, który staje się przez to
1
światem wspólnym mówiącego i adresata .

Na przestrzeni wieków pojawiło się wiele definicji
modlitwy. Poszczególne określenia definicyjne ujmują
modlitwę z różnych stron. Przyjrzyjmy się niektórym
z tych określeń. Oto np. św. Jan Damasceński stwierdza,
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iż: „Modlitwa Jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra”2; w definicji
tej święty podkreśla cel dla którego jest ona wznoszona.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus pisze: „Modlitwa jest dla
mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”3. Święta Teresa akcentuje więc, że dużą rolę w modlitwie odgrywa postawa pokory wobec tego,
co dzieje się z naszym życiem i nami samymi. Według niej
niezależnie od tego czy jesteśmy szczęśliwi, czy też pogrążeni w smutku, powinniśmy być Bogu wdzięczni i wyrażać to właśnie w modlitwie. Podobnie rzecz ujmuje Katechizm Kościoła Katolickiego. Czytamy w nim, iż „Podstawą modlitwy jest pokora”4. Jak twierdzi św. Augustyn,
„Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru
modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga”5.
W opinii św. Augustyna: „Modlitwa – czy zdajemy
sobie z tego sprawę, czy nie – jest spotkaniem Bożego
i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy go pragnęli”6. Modlitwa jest okazaniem miłości do Boga z naszej
strony i prośbą o jego interwencję w naszym życiu. Bóg
daje nam miłość i tego samego pragnie od nas.
Święty Grzegorz z Nazjanzu przyjmuje, iż „modlitwa
jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie
dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem
i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem (człowieka)”7. Poprzez modlitwę jednoczymy się z Bogiem,
pozostajemy z nim w stałym związku, o którym mówi
święty, że jest on żywy, co oznacza, że słowa naszej
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modlitwy kierowane są do żywej istoty, która nas wysłuchuje i nam pomaga, a także się o nas troszczy, tak jak
może się troszczyć ojciec o swoje dziecko.
Katechizm Kościoła Katolickiego konstatuje, że modlitwa jest „związkiem przymierza między Bogiem
i Człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga
i człowieka wypływa z Ducha Świętego i z nas. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem”8. W objaśnieniu tym uwydatnia się, że modlitwa nie jest tylko naszą inicjatywą, ale jest ona natchnieniem, które przychodzi za sprawą Ducha Świętego. Potwierdzają to także
inne słowa Katechizmu:
Modlitwa nie sprowadza się do spontanicznego wyrazu odruchu wewnętrznego: aby się modlić trzeba tego chcieć. Nie
wystarczy również wiedzieć, co Pismo Święte objawia na temat
modlitwy: modlitwy trzeba się także uczyć. Duch Święty uczy
dzieci Boże modlitwy przez żywy przekaz (świętą Trójcę)
9
w wierzącym i modlącym się Kościele .

Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego, objawienie modlitwy w Starym Testamencie wpisuje się
w upadek i podźwignięcie człowieka, między bolesne wołanie Boga do swych pierwszych dzieci: „Gdzie jesteś?
Dlaczego to uczyniłaś?”10 i odpowiedź Jedynego Syna
przychodzącego na świat: „Oto idę, abym spełnił wolę
Twoją, Boże”11. Modlitwa jest więc złączona z historią ludzi, jest związkiem z Bogiem w wydarzeniach historii12.
Człowiek, oddając się modlitwie, przyjmuje różne pozy, choć nie są one istotne, bo ważne jest jedynie to, by
sprzyjały skupieniu i nie absorbowały modlącego się,
warto o nich wspomnieć i objaśnić, co mogą wyrażać.
Otóż najczęstszym sposobem zachowania jest postawa
klęcząca. Zwłaszcza w pierwszych etapach modlitwy,
charakterystycznych dla początku drogi oczyszczenia
wyraża ona – jak konstatuje Mieczysław Gogacz – poczucie dystansu wobec Boga, przeżywania pokory, swoistej prawdy o grzeszności. To poczucie grzeszności,
według św. Anieli z Foligno, jest znakiem, że zaczęło się
w człowieku życie religijne13. Ponieważ przeżycie pokory
towarzyszy człowiekowi na ogół przez całe życie, dlatego
najchętniej modli się klęcząc. Niekiedy wznosi ręce, aby
tym gestem akcentować skierowanie się do Boga.
Niekiedy przyjmowana jest pozycja, która nazywana
jest leżeniem krzyżem. Polega ona na tym, że człowiek
układa się twarzą do ziemi z wyciągniętymi ramionami.
Taka pozycja – podkreśla Gogacz – wyraża albo jakiś
głęboki żal i pokutę, albo intensywną prośbę. Tę postawę
ciała i tak odmawianą modlitwę stosują księża przyjmujący święcenia kapłańskie, także biskupi, podczas udzielania im sakry biskupiej. Św. Franciszek z Asyżu modlił
się, najczęściej klęcząc z rozłożonymi i wzniesionymi do
góry rękami, z twarzą skierowaną ku niebu. Zdarza się,
że podczas modlitwy klęcząc zakrywa się twarz rękami.
Najczęściej jednak wznosi się twarz ku górze, w kierunku
obrazu lub ołtarza. Może to wyrażać przekonanie
o transcendencji Boga, o jego wzniosłości, a niekiedy
może ukazywać zaufanie i powierzenie się jemu. Św.
Dominik modlił się podobno w ten sposób, że idąc drogą,
co jakiś czas klękał, podnosił się z klęczek, szedł dalej,
klękał, padał krzyżem, znowu wstawał, wznosił ręce do
góry14.
Doskonałym źródłem wiedzy o modlitwie jest zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Na ich kartach wyczytać
możemy informacje na temat ludzi którzy podejmowali
rozmowę z Bogiem. Są wśród nich: Abraham i Jakub –
ich modlitwa ukazuje się jako walka wiary, pełna ufności
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w wierność Boga i pewna zwycięstwa. Następnie modlitwa Mojżesza, która odpowiada na inicjatywę Boga żywego, pragnącego zbawienia swojego ludu. Jest ona figurą modlitwy wstawienniczej jedynego Pośrednika, Jezusa Chrystusa. Kolejno modlitwa Dawida oraz proroków
wzywających do nawrócenia i wstawiających się za ludem i wielu innych, z których powinniśmy czerpać i na
których mamy się wzorować.
Nie ma wątpliwości, że najlepszym nauczycielem
modlitwy był Jezus Chrystus: „Uczył się modlitwy od swej
Matki, która zachowywała wszystkie wielkie sprawy
15
Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu” . Był
to szczególny rodzaj modlitwy, kierowany od syna w kierunku ojca. Jezus modlił się zawsze przed decydującymi
chwilami swego posłania, m. in przed swoim chrztem,
uzdrowieniami, skonaniem, przed powołaniem Apostołów. To jego postawa wobec Boga stała się wzorem dla
Apostołów, którzy zapragnęli na jego podobieństwo
wznosić modlitwy do Ojca. Wyrazem tego są słowa zapisane na kartach Pisma Świętego: „Gdy Jezus przebywał
w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden
z uczniów do Niego: »Panie naucz nas modlić się«16.
Modlitwy Jezusa są przykładami wzorcowymi, ukazują
całkowite oddanie się woli Ojca, wznoszone są najczęściej w samotności i przy całkowitym skupieniu. Chrystus
uczy swoich uczniów modlitwy z sercem czystym, z żywą
i wytrwałą wiarą, z synowską śmiałością. Wzywa ich do
czujności i zachęca do przedstawienia Bogu próśb w Jego imię. Sam Jezus Chrystus wysłuchuje modlitw zwróconych do Niego.
Szczególna jest również modlitwa Maryi Dziewicy,
która na samym początku w momencie zwiastowania
modliła się o poczęcie Jezusa, następnie w oczekiwaniu
Pięćdziesiątnicy – o kształtowanie się Kościoła. Modli się
i wstawia w wierze w Kanie, w godzinie Nowego Przymierza, u stóp krzyża17. Jest ona pokorną służebnicą,
oddającą całkowicie swój los w ręce Boga, czemu daje
wyraz w słowach swej modlitwy: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”18.
Mieczysław Gogacz wyróżnia trzy podstawowe formy
modlitwy. Do najpowszechniejszych należy m o d l i t w a
u s t n a , od której zwykle zaczyna się zwracanie do Boga i tej modlitwy uczymy się najpierw:
Polega ona na wypowiadaniu słów lub zdań, branych z Pisma Świętego. Jest to najpierw znak Krzyża świętego, który
jest wymienieniem imion Trójcy Świętej. Z kolei w Pozdrowieniu
Anielskim wypowiadane zostaje to, co mówił anioł do Matki Bożej w chwili Zwiastowania, i to, co mówiła św. Elżbieta, gdy odwiedziła ją Maryja. Jest tam także prośba Kościoła o pomoc
Matki Bożej w naszym życiu i w chwili śmierci. Odmawiana zostaje również modlitwa Ojcze nasz, a więc ta, której nauczył
nas Chrystus. Za modlitwę uważany jest także Skład Apostolski, który jest wymienieniem podstawowych prawd wiary. Czasami zdarza się również tak, że wierzący sami formułują różne
modlitwy w postaci próśb kierowanych do Boga lub słów czci
i uwielbienia, posługują się Psalmami, modlitwami świętych i
cenią na przykład odmawianie różańca. We wszystkich tych
modlitwach czymś wspólnym jest przede wszystkim wypowiadanie słów. Przez to wnika w nas ich treść, to znaczy treść
19
prawd wiary .

Następną formą jest m o d l i t w a m y ś l n a :
Modlitwa myślna charakteryzuje się tym, że rozważając
wydarzenia religijne, które są prawdami wiary, wypełniamy
swoją świadomość tymi prawdami i czynimy z nich sposób
umacniania więzi z Bogiem. Nic więc dziwnego, że kształcenie
i wychowanie religijne zaczyna się od stosowania regularnych
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rozmyślań i że wychowawcy życia religijnego uważają rozmyślania za ważny czynnik pogłębiania więzi z Bogiem […].
Potocznie zalecany sposób rozmyślania polega na tym, że
modlimy się do Boga i do Matki Bożej o pomoc w rozmyślaniu,
wzbudzamy akt żalu za grzechy i z kolei staramy się albo odtworzyć w wyobraźni jakieś wydarzenie z życia Chrystusa, albo zrozumieć myśl zawartą w rozważanym fragmencie Pisma świętego. Pod koniec rozmyślania formułujemy jakieś postanowienie
na dany dzień lub na dłuższy okres i dziękujemy w modlitwie za
wszystko, co rozmyślanie to wniosło w nasze życie. Zaleca się
też, aby w rozmyślaniu nie tyle komentować rozważane treści, ile
raczej przejąć je, poddać się ich wpływowi, a tym samym wpływowi Słowa Bożego. Rozmyślanie ma nas uczyć wsłuchiwania
się w to, co mówi do nas Bóg. Mówiąc inaczej, ma nas przygo20
tować do przyjęcia oczyszczenia biernego .

Kolejną formę stanowi m o d l i t w a a f e k t y w n a :
Gdy już osoba wierząca umie znajdować słowa na wyrażenie Bogu miłości i uwielbienia, gdy przez rozmyślanie zna
Boga bliżej i pełniej, wtedy odczuwa potrzebę częstego zwracania się do Niego, nie tylko w godzinach porannych, czy wieczornych rozmyślań. Zbyt rzadkie stają się dla niej nabożeństwa liturgiczne, Msza święta. Narastające zaprzyjaźnienie
z Bogiem wymaga przywoływania go lub wewnętrznego stawania w Jego obecności. Kieruje więc do Boga jakieś krótkie zdanie, które nazywa się w ascetyce aktem strzelistym. Zawiera
się w nim jakaś formuła jego emocji, uczuć, potrzeby częstego
spotkania i rozmawiania. Przykładem takiego aktu strzelistego
jest wypowiadane przez św. Franciszka zdanie: „Bóg mój - mo21
je wszystko” .

Oprócz przywołanych tu podstawowych form modlitwy Mieczysław Gogacz wskazuje także inne. Należy do
nich m o d l i t w a n a b y t e g o s k u p i e n i a . Znawca
katechetyki pisze:
Modląc się, używamy słów, myśli, z czasem w krótkich
słowach i myślach kierujemy do Boga wyrywające się z serca
uczucia. Ich siła, towarzyszące im wzruszenie, nawet nie pozwalają na dłuższą formułę i refleksję. W każdej wolnej chwili
podczas długiego wykonywania pracy zjawia się potrzeba skierowania do Boga słów przywiązania i miłości, aktu strzelistego.
I w jakimś czasie zauważamy, że rozmawiając z kimkolwiek lub
pracując z potrzebnym do tej pracy skupieniem, w głębi siebie
kierujemy do Boga jakąś tylko miłującą uwagę, bez słów i wyraźnie uświadamianej sobie myśli. Można by to nazwać wewnętrzną pamięcią o Bogu, jakimś trwaniem wobec Boga. Często jest to nienazwane przebywanie z Chrystusem w jakimś
wydarzeniu z Jego życia, w tajemnicy wiary. Jest to trwanie
i przebywanie w samej tylko miłości. Inaczej mówiąc, jest to
znajdowanie się w obecności Boga. Ten sposób podnoszenia
22
się do Boga nazywamy właśnie modlitwą nabytego skupienia .

Biorąc pod uwagę charakter odnoszenia się wiernych do Boga, Mieczysław Gogacz wyróżnia cztery typy
modlitwy. Są to:
1 . M o d l i t w a u w i e l b i e n i a . Jej przedmiotem
jest sam Bóg. Jest on zarazem tematem modlitwy, jak
i tym, o co wierny się modli:
Tematem jest więc chwała i cześć Boga. On sam, ujmowany jest z pozycji czci wierzącego skierowanej ku całej jego
chwale, rozpoznawanej w jego dziełach. Tym dziełem jest
świat, a przede wszystkim człowiek, wyróżniany osobistą przy23
jaźnią Boga .

Modlitwa uwielbienia jest pełnym czci sposobem odnoszenia się do Boga. Taki charakter ma np. modlitwa
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, pieśń aniołów Święty, Święty, Święty, pieśń św. Kazimierza Jagiellończyka Już od rana rozśpiewana chwal, o duszo, Maryję, pieśń Kiedy ranne wstają zorze oraz Niech będzie
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Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego, niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy
Bóg i prawdziwy Człowiek24.
2. M o d l i t w a d z i ę k c z y n n a . Wyrasta z modlitwy uwielbienia, gdy modlący się zaczyna uświadamiać
sobie bardziej szczegółowo powody jego wdzięczności
wobec Boga. Wyrażając swą wdzięczność Bogu, przemienia on modlitwę uwielbienia w modlitwę dziękczynienia. Modlitwa ta odnosi się do obecności Boga w Chrystusie i stanowi wyraz wdzięczności za Jego Wcielenie,
Odkupienie i Zmartwychwstanie. Dziękczynienie dotyczy
też obecności Chrystusa w macierzyństwie i osobie Matki Bożej. Powód dziękczynienia stanowi również obecność Chrystusa w Eucharystii i w innych sakramentach:
w chrzcie i bierzmowaniu, w sakramencie pokuty i olejem
namaszczenia, w kapłaństwie i małżeństwie25.
3. M o d l i t w a p r z e b ł a g a n i a . Różni się ona od
modlitwy dziękczynienia tym, że modlący się szuka pomocy u Boga z powodu różnych zespołów zła, które mu
zagrażają lub które popełnił. Jak dobro jest motywem
przejścia z modlitwy uwielbienia w modlitwę dziękczynienia, tak zło skłania do zastąpienia modlitwy uwielbienia przez modlitwę przebłagania. To przebłaganie zawiera w sobie zarazem zadośćuczynienie za grzechy i modlitwę wynagradzającą. Modlitwa przebłagania jest skierowaniem się do Boga, do Osób Trójcy Świętej. Stanowi
ją nie tyle temat „o co” się modli wierzący, lecz to, „za co”
przeprasza Boga. Modlący stara się przebłagać Boga za
grzechy własne i innych ludzi.
Modlący się podejmuje staranie o przebłaganie Boga
także za grzechy innych ludzi, chcąc, aby doświadczyły
one miłości bożej. Z modlitwa wiąże się zarówno umartwienie, własne cierpienie, jak i akty pokuty. Modlitwa
przebłagania z akcentem wynagradzania, przejawia zarazem potrzebę głoszenia wszystkim radości, że Bóg kocha wszystkich ludzi.
Modlitwa przebłagania wyraża gotowość na przyjęcie
tego, co Bóg w wierzącym zmienia. Obejmuje żalem
wszystko to, czym utrudniało się Bogu jego miłosierne
staranie o prawość i właściwe odniesienie do miłości.
Wyraża to, że tak późno doszło się do rozumienia jej
szans. Modlitwa ta towarzyszy wierzącym w trwaniu przy
Krzyżu, w etapie modlitwy zjednoczenia bolesnego.
Skłania do zadośćuczynienia i wynagradzania ludziom
i Bogu za wyrządzone krzywdy. Chroni przed narusze26
niem wierności woli Bożej .
4. M o d l i t w a b ł a g a l n a . Jest ona nie tylko najczęstszą modlitwą ludzi, lecz także najbardziej dla nich
typową. Jest zarazem najbogatsza w różne wątki, gdyż
ukazuje wyraźnie „do kogo” się modlimy, „o co” i „za kogo”. Wyraża wszystkie sprawy, cały los bytów niedoskonałych. W tym rodzaju modlitwy ujawnia się zależność
od Boga jako Stwórcy i zarazem wszechmogącej osoby,
która może obdarować modlącego się wszystkim, o co
prosi. W tej modlitwie spełnia się wyraźnie wątek, określany tym „do kogo” się modlimy. Jest to Bóg wszechmogący i kochający. Wierzący modli się o coś. Tematem
tej prośby jest wszystko, co wynika z zależności od Boga
w dziedzinie przyrodzonej i nadprzyrodzonej.
Wierny modli się o potrzeby doczesne, na które
wskazuje Modlitwa Pańska, o życie duchowe, zbawienie,
o trwanie w łasce uświęcającej, o oglądanie Boga po
śmierci. Modlimy się ponadto o środki do rozwijania życia duchowego, do uzyskiwania zbawienia. Potrzebna
jest również pomoc w życiu moralnym, we wszystkich
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odmianach nawrócenia. Wszystkie te tematy prośby
w modlitwie błagalnej dotyczą modlącego i zarazem innych ludzi. Modli się więc on także i „za kogoś”, za bliźnich żywych i zmarłych.
Modlitwa błagalna wyraża się w pewnym dziecięcym
i dojrzałym zaufaniu to, że Bóg wszystko spełni, o co się
go poprosi, nie dlatego, że prosi i skłania się Go do spełnienia prośby, lecz, że prosząc, wyraża się całą swą
bezradność i zależność oraz zaufanie do mocy i Jego
miłości.
Modlitwa błagalna jest odwoływaniem się do Boga
kochającego i jak gdyby ciągłym akcentowaniem tego,
że wszystko, co spotyka człowieka, jest darem Stwórcy.
Jest w ten sposób budzeniem i manifestowaniem miłości. W każdym etapie i na każdym poziomie życia religijnego, modlitwa błagalna ujawnia ogromną miłość Boga
i postawę zaufania do Niego, ciągłego, jak u dziecka,
zwracania się do Stwórcy ze wszystkim i przedstawiania
Mu spraw ważnych i nieważnych, wszystkich27.
Powszechnie wiadomo, że modlitwa chrześcijańska
jest modlitwą w imię Jezusa Chrystusa. Oprócz tego
znaku rozpoznawczego modlitwy chrześcijańskiej istnieje
inny jeszcze jej znak. Jest nim – jak zauważa wielokrotnie tu cytowany Mieczysław Gogacz – jej trynitarny charakter. Znaczy to, że modlitwa kierowana do Boga w imię
Jezusa Chrystusa jest zawsze adresowana do Trzech
Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kościół katolicki uczy modlitwy do Trójcy Świętej w imię Jezusa
Chrystusa:
Znak Krzyża świętego, którym rozpoczyna dzień pracy
i każdą pracę, każdą też modlitwę osoby wierzącej, polega na
wypowiedzeniu imion Trzech Osób Trójcy Świętej. Z imion Bożych ułożona jest modlitwa Chwała Ojcu, którą wplata się
w dziesiątki Zdrowaś Maryjo, stanowiące różaniec, ulubioną
modlitwę Polaków i świętych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu, zamyka każdy Psalm w modlitwie liturgicznej. Kościół więc wciąż kieruje uwagę i miłość do Ojca i Syna i Ducha
Świętego przez Jezusa Chrystusa. Dodajmy bowiem, że każda
modlitwa we Mszy świętej, każda ponadto modlitwa liturgiczna
i prywatna, kierowana jest do Boga w Jego imię28

Wspomnianej przed chwilą liturgicznej modlitwie Kościoła warto poświęcić chwilę uwagi. Jej Korzenie sięgają tradycji i zwyczajów Izraelitów, którzy w określonych
porach dnia i nocy zanosili do Boga swe prośby. Jak zauważa Władysław Głowa, modlitwy liturgiczne:
odmawiane początkowo przez wszystkich wiernych, później stały się obowiązkowymi tylko dla tych, którzy przyjęli wyższe święcenia, albo obrali zakonny styl życia. Zarówno niezrozumiały język w którym odmawiano te liturgiczne modlitwy Kościoła, jak i powiększający się ich zasób, odsunęły wiernych
świeckich od czynnego w nich uczestniczenia. Przez całe wieki
pozostała im jedynie bierna obecność na Jutrzni i na Nieszpo29
rach odmawianych w języku łacińskim .

Tradycję takich modlitw, które odmawiano w określonych godzinach, przejął Kościół poapostolski w II i III
wieku. Wprowadzono tzw. Wigilie, czyli modlitwy w godzinach nocnych.
Liturgiczna modlitwa Kościoła posiadała pewną
strukturę, urozmaicaną z czasem nowymi elementami,
takimi jak: hymny, antyfony, psalmy. Oprócz modlitw
nocnych odmawiano również modlitwy poranne, zwane
Jutrznią, i wieczorne tzw. Nieszpory. Modlitwa poranna
odnalazła swoje uzasadnienie w Regule dla zakonników,
stworzonej przez św. Bazylego, która mówi:
Jutrznię poświęcamy Bogu jako pierwsze poruszenie naszej duszy i myśli i nie podejmujemy żadnego innego działania,
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zanim wpierw nie napełni nas radością wspomnienie Boga, bo
jest napisane: wspomniałem na Boga i rozradowałem się( Ps
77, 4 Vulg.). Także i nasze ciało niech nie rozpoczyna pracy
zanim nie spełnimy tego, co napisano: Do Ciebie będę się modlił Panie, rankiem mój głos usłyszysz; rano stanę przed Tobą
i ujrzę Ciebie (Ps 5, 4-5). Wyjaśnia również sens modlitwy wieczornej : … ma być dziękczynieniem za wszelkie dobro i prze30
proszeniem za zaniedbania czy grzechy .

Niezwykle powszechną modlitwą, o której należy
wspomnieć, jest Pacierz. Słowo to pochodzi od łacińskiego wyrazu pater, który znaczy „ojciec”. Rozpoczyna
ono modlitwę Ojcze nasz, wchodzącą – podobnie jak
Pozdrowienie Anielskie ( Zdrowaś Mario) i Wierzę w Boga – w skład Pacierza. Jest on odmawiany indywidualnie, ale jednocześnie jest modlitwą wspólnoty wiary. Poprzez jego odmawianie zanoszone są przez wierzących
prośby do Boga. Modlitwa Ojcze nasz została przekazana przez samego Jezusa. Odnajdujemy ją zarówno
w Ewangelii św. Mateusza, jak i św. Łukasza. Zawiera
ona pragnienie chwały bożej i wdzięczność za wszelkie
dobrodziejstwa zesłane przez Boga. Słowa wypowiadane na początku modlitwy, dają poczucie, że jesteśmy
dziećmi bożymi. Kolejnym elementem Pacierza jest modlitwa Zdrowaś Mario. Składa się ona z trzech części:
pozdrowienia anioła Gabriela, wypowiedzianego w czasie
zwiastowania, pozdrowienia Elżbiety i prośby ułożonej
przez Kościół o wstawiennictwo Maryi za nami. Dwie początkowe części pochodzą z Ewangelii św. Łukasza.
W trzeciej części Maryja proszona jest o wstawiennictwo
u swego Syna. Zawierają się tu dwa rodzaje modlitwy:
uwielbienie i prośba. Zdrowaś Mario obok Ojcze nasz należy – jak podkreślą Kazimierz Romaniuk – „do godzin
kanoniczno-brewiarzowych. Już w X wieku odmawiano tę
modlitwę po 50, a nawet 150 razy dziennie. Było to przygotowanie do formalnego ustanowienia Różańca i upowszechnienia go w świecie przez zakon dominikanów31.
Trzecią modlitwą jest Wierzę w Boga, która odnosi
się do Bożego dzieła zbawienia. W jej skład wchodzą
cztery części: pierwsza – poświęcona Bogu, druga – odnosząca się do Jezusa Chrystusa, trzecia – dotycząca
Ducha Świętego i czwarta – która mówi o Kościele.
Podsumowując poczynione tu uwagi, należy podkreślić, że każdy rodzaj modlitwy jest formą nawiązywania
kontaktu z Bogiem. Modlitwa może nieść za sobą różne
treści w zależności od tego, co osoba wierząca zamierza
przekazać. Może przybierać postać wypowiedzianą lub
pozostawioną w sferze myśli. Każda modlitwa czerpie
z tradycji judeochrześcijańskiej. Powiela praktyki, które
odprawiano przez wieki.

_________________________________________

Przypisy:
1
H. Filipkowska, Poezja religijna Młodej Polski, [w:] Polska liryka religijna, red. S. Sawicki i P. Nowaczyński, Lublin 1983, s. 306.
2
Św. Jan Damasceński, De fide orthodoxa, 3,24: PG 94, 1089D.
3
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Rękopisy autobiograficzne, C25.
4
Katechizm Kościoła Katolickiego, 2559.
5
Św. Augustyn, Sermones, 56, 6, 9: PL 38, 381.
6
Idem, De diversis quaestionibus octoginta tribus, 64, 4:PL 40, 56.
7
Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 16, 9: PG 35, 954 C.
8
Katechizm Kościoła Katolickiego, 2564.
9
Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 8.
10
Biblia Tysiąclecia, Rdz. 3, 9. 13.
11
Ibidem, Hbr 10, 5-7.
12
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2568. 1994r.
13
M. Gogacz, Modlitwa i mistyka, Kraków 1987, s. 19.
14
Ibidem.
15
Biblia Tysiąclecia, Łk 1, 19;2, 51.
16
Ibidem, Łk, 11, 1.
17
Katechizm Kościoła Katolickiego, 2217-2218.
18
Zob. ibidem, 2621-2622.
19
M. Gogacz, op. cit., s. 12
20
Ibidem, s. 12-13.

119

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
21

28

22

29

Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 15.
23
Ibidem, s. 76.
24
Zob. ibidem, s. 79-80.
25
Zob. ibidem, s. 80-83.
26
Zob. ibidem, s. 84-86.
27
Zob. ibidem, s. 87-89.

Por. M. Gogacz, op. cit., s. 76-90.
W. Głowa, Modlitwa liturgiczna, Przemyśl 1996, s. 15.
30
Św. Bazyli, Reguła obszerniejsza, 37 n. 3: A. J. Nowowiejski, Wykład
liturgii Kościoła Katolickiego, s. 194-195; LG I, 43.
31
Bp K. Romaniuk, Komentarz do codziennego pacierza, Kraków
1998, s. 148.

 Józef Dudkiewicz

MODLITW NIGDY ZA DUŻO
Kto uważnie patrzy, ten widzi, że Polska dzisiaj rządzona jest przez zupełnie inne grono figur, niż sobie wyobrażają ci, którzy nie znają kulis. Nawet premier w Polsce urodzony, który publicznie oświadcza, że polskość to
dla niego „nienormalność”, jako urzędnik tego państwa
winien mocniej troszczyć się o dobro wspólne Narodu.
Tymczasem on sobie jawnie figle wyprawia, beztrosko
kopiąc piłkę. Dwór kameryli, ustawa za ustawą, wyniszcza cierpiący Naród na wszelkie prostackie sposoby.
Uderzenia w służbę zdrowia są ewidentne: Likwidacja szpitali, niskie płace lekarzy i pielęgniarek, wyprzedaż uzdrowisk, ostatnia ustawa O refundacji lekarstw
etc., etc. Toż nieuczony obywatel dostrzega już, że to
wszystko służyć ma niepisanej ustawie sprowadzeniu
nas do 15 vel 17 milionów mieszkańców w bieżącym stuleciu. (Patrz: Raport Rzymski z lat siedemdziesiątych ub.
w.) A więc „Ci, Co Mają Czas”, cel ten już dzisiaj realizują otwarcie. A propozycji, by ulgę jakąś poczynić, stawiają zawzięty opór. Powiada się, że z pustego i Salomon
nie naleje, ale przecież premier pokazuje, że potrafi to
robić, z tym tylko, że z kolei potem tę narodową lukę
w budżecie uzupełniać pragnie niżem demograficznym.
Przychodzi nam się bronić, nadziei nie tracąc
Przydałby się głos dzwonu Kościoła Hierarchicznego. Niedawno papież Benedykt XVI zachęcał biskupów,
by podejmowali działania, wołając w porę i nie w porę.
W Polsce te piękne autorytety ożywiają się zbyt późno,
kiedy idzie o tak ważkie sprawy, jak ta ostatnia.
Jawi się pilna potrzeba powstawania oddolnego modlitewnego ruchu wiernych we wszystkich parafiach
w Polsce w oparciu o błogosławieństwa księży proboszczów i księży biskupów diecezjalnych.
Grupy takie, acz o charakterze czysto prywatnym,
domowym, „świeckim”, są dziś bardzo liczne w niektórych regionach Polski. I tym potrzebne jest systematyczne nawiedzanie ich przez kapłana i jego błogosławieństwo. Grupy takie kierowałyby swoje intencje ku osiągnięciu określonego celu. Jednym z takich mógłby aktualnie być pilnie potrzebny, przy CARITAS powstały,
FUNDUSZ SAMOOBRONY NARODU przed DUCHOWYM I BIOLOGICZNYM WYNISZCZENIEM.
Tak inicjowane grupy modlitewne jednocześnie działające we wszystkich parafiach w Polsce zbierać by się
mogły raz albo dwa razy w miesiącu w porozumieniu z
księdzem proboszczem lub jego wikariuszem w salkach
przy kościele lub w domach prywatnych, zawsze z błogosławieństwem kapłana. Wizytacje takich grup przez
księży biskupów diecezjalnych byłyby mocno pożądane.
Do grup takich zdążać by mogli z odpowiednim programem katoliccy intelektualiści, profesorowie uczelni wyższych, absolwenci i wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu, osoby przez tę uczelnię wytypowane, słowem ogromna rzesza wolontariuszy
– osób wybitnych w swoich profesjach – którzy nieśliby
zarazem
żywą
oświatę
„pod
strzechy”
i poszerzali świadomość Narodu tak mocno dzisiaj upo-
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śledzanego kulturą obrazkową i „głowami mówiącymi”
przez radio i telewizję. Te środki przekazu trudno już
powstrzymać. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że
efekty w odpowiedniej zmianie świadomości tu i teraz w
Polsce osiągnąć możemy jedynie przez bezpośrednie
zetknięcie prelegenta ze słuchaczem, twarzą w twarz.
Jedynie bezpośredni dialog słuchającego z osobą wykładającą swoje poglądy wyzwoli pożądany ruch umysłowy w Narodzie. Kto pamięta czasy niemieckiej okupacji w Polsce, a żył na terenach, gdzie szkoły polskie były
zamknięte, działały tzw. komplety tajnego nauczania.
Nauczyciel z narażeniem życia uczył grupy polskich
dzieci w dostępnym mieszkaniu jednego z rodziców. Odkryty przez żandarma, szedł natychmiast do obozu koncentracyjnego. A jednak uczył!
Nie żyjemy dzisiaj w niewoli, ale okupację mamy podobną: euro-niemiecką i medialna. Aby nie skapitulować,
twórzmy rzeczone grupy modlitewne we wszystkich parafiach w Polsce. Byłby to ważki środek solidnej edukacji
i poszerzania świadomości coraz szerszych kręgów społeczeństwa, najskuteczniejsza samoobrona od wyniszczenia duchowego.
Tak pomyślane zespoły modlitewno-edukacyjne miałyby też na uwadze m.in. ludzi chorych, cierpiących
i ubogich w swoich środowiskach, dla których pozyskiwać
mogłyby środki (z opiniami swoich księży proboszczów)
owego Funduszu Samoobrony przy Caritasie na lekarstwa, a niekiedy i żywność dla tych najuboższych u siebie.
Taka rzecz konsolidowałaby Naród i dawała rękojmię patriotycznego myślenia na szeroką skalę. O wynik przyszłych wyborów można byłoby być spokojnym. Czas nie
działa na naszą korzyść. Zacząć trzeba natychmiast.
DUCHEM SOLIDARNI ŁĄCZMY SIĘ! Budźmy sumienia! Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń!
Wzór dzieła wspieranego modlitwą stałą
Dziełem takim stał się między innymi szpital „Dom
Ulgi w Cierpieniu” w San Giovanni Rotondo z inicjatywy
o. Pio. Realizacja zamysłu trwała 34 lata (1922-1956).
Ten święty kapucyn naznaczony stygmatem cierpienia,
ból i udrękę przeżywał w dziedzinie cielesnej i duchowej.
Tak doświadczany, wrażliwy był na każdą ludzką nędzę
i ból. Jak umiał, starał się współczuć i na miarę możliwości spieszyć z pomocą tym, którzy do niego się zwracali,
oczekując rady i otuchy. Sam gotów był wziąć na siebie
wszystkie cierpienia. Myślał z troską o zaradzeniu potrzebom cierpiących. W owym czasie papież Pius XII zachęcał do rozwijania życia modlitwy. Oto jego wskazania:
Systematyczna, nieustanna modlitwa jest źródłem
nadziei i wytrwania, jest spełnieniem Serca Bożego, aby
wszyscy stanowili jedno, jest wykonaniem wyraźnego
polecenia Boskiego Mistrza: „Trzeba zawsze się modlić,
a nigdy nie ustawać”. Modlitwa jest najmocniejszą bronią
– nie ma takiej mocy, która potrafiłaby się jej oprzeć.
Ona ratuje w niebezpieczeństwie i zwycięża powaby
świata (l3 III 1943 r.).
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Módlcie się, módlcie się! Modlitwa jest kluczem do
Bożych skarbów, jest bronią w walce i tajemnicą zwycięstwa w każdym boju o dobro a przeciw złu. Czegóż to
nie może sprawić modlitwa uwielbienia, przebłagania,
prośby i dziękczynienia? (4 IX 1940 r.).
Ludzie modlitwy stanowią ewangeliczny zaczyn życia
chrześcijańskiego, tajemnicę oporu wobec zła, walki
o dobro. Trzeba to czynić osobiście i wspólnie.
Wezwanie Kościoła do modlitwy, wyrażone ustami
papieża w czasie trwania drugiej wojny światowej, nie
mogło pozostać bez odpowiedzi. Dla ojca Pio był to jeszcze jeden argument dla praktyki modlitwy. W ten sposób
dochodzi w San Giovanni Rotondo do powstania „Grup
modlitewnych”, czyli pobożnych zrzeszeń wiernych, którzy skupieni wokół o. Pio czy innego kapłana poczynają
trwać na modlitwie. Był to ruch zupełnie dobrowolny.
Grupy zbierały się raz lub dwa razy w miesiącu na
wspólne spotkanie pod kierunkiem kapłana. Na spotkaniach starano się zapoznawać z wymogami modlitwy,
rozwijać zamiłowanie do niej. Z czasem Kościół określił
zasady dla takich grup. Pierwszy dokument o grupach
modlitewnych ukazał się w 1949 r. Zalecał on udział we
Mszy św., wspólne odmawianie różańca, spełnianie
uczynków miłosierdzia oraz modlitwę w intencjach Ojca
św. Od początku kładziono nacisk na obecność kapłana
i ścisłą więź z lokalną hierarchią kościelną.
W ten sposób grupy modlitewne stają się wspólnotami wiary, dającymi świadectwo miłości wobec najbardziej potrzebujących. Przykładem – dzieło miłosierdzia
w San Giovanni Rotondo – szpital „Dom Ulgi w Cierpieniu”, w którym grupy modlitewne znalazły swoją siedzibę
stałą. Autentyczna modlitwa prowadzi ze swej natury do
miłości. Modlitwa daje moc i mobilizuje człowieka do wysiłku, aby czynić dobro. Ma ona szczególne znaczenie
w tych sytuacjach, które wymagają samozaparcia, wyrzeczenia i wierności.
Bój o cud: Czas nowej SOLIDARNOŚCI
Polska jest Arcydziełem Boga.
Arcydzieło może być zniszczone tylko przez barbarzyńców, ale do zguby Ojczyznę naszą pchnąć mogą tylko jej własne dzieci.
Ks. Abp Józef Gawlina, Rzym 1952 r.
Chcę wam powiedzieć wszystkim ... nie ustawajcie w
modlitwie ...
Proszę was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na
imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie
świętym – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli
się i nie zniechęcili się.
Fragment homilii Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej 1979 r.
Faktycznie, każdy z nas czuje już dzisiaj, że potrzebny nam cud narodzenia się NOWEJ SOLIDARNISCI NARODU, solidarności w sensie nie tyle politycznym, co duchowym, a więc takiej, której spoiwem będzie
modlitwa. Ta ostatnia już się u nas rodzi, jest nią NARODOWA KRUCJATA RÓŻANCOWA ZA OJCZYZNĘ.
Na razie słaby ma rozgłos. Aby zdobyć rzetelne informacje na ten temat, odsyłam do lektury książki naszego
wybitnego mariologa, Wincentego Łaszewskiego, pt. X.
Krucjata (Wyd. Nasza Przyszłość, Szczecinek 2011; aby
rzecz otrzymać, trzeba zadzwonić: 94 374 2514).
Autor odnotowuje w niej dziewięć historycznych już
krucjat różańcowych, które zaważyły na losach narodów,
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a i świata całego, jak np. w Polsce Cud nad Wisłą w roku
1920. Znajdziemy tam też opis cudu pod Lepanto 1571 r.;
polskie Lepanto pod Chocimiem, 1621 r.; cud w Austrii,
1955 r.; w Brazylii, 1962 r.; na Filipinach, 1986 r. Dziewiąty cud za przyczyną Różańca ma już miejsce na naszych
oczach na Węgrzech. Analiza tego wydarzenia godna jest
przytoczenia jej w całości, bo to przecież przykład wyraźny dla Polski dzisiaj. (Odsyłam do książki).
Autor liczy, że dziesiątą z kolei krucjatę podejmie
właśnie Naród Polski. A to się akurat już stało: Każdy z
nas może zgłaszać do ojców Paulinów na Jasną Górę
swój akces odmawiania Różańca codziennie w intencji
Ojczyzny. Tutaj ważna jest kolegialność z księżmi biskupami i innymi osobami konsekrowanymi, słowem – całym
Kościołem w Polsce i Polakami na emigracji. Tam, na
Jasnej Górze, osoby, które zgłosiły swoje zobowiązania,
zostaną skrupulatnie policzone. Z doświadczeń historycznych już faktów wnioskuje się, że efekt takich modlitw, niejednokrotnie długich i cierpliwych, osiąga dziesięć procent modlącego się narodu. Tak więc potrzebujemy cztery miliony ludzi modlących się w Polsce i dwa
miliony Polaków rozsianych po świecie, aby osiągnąć
spodziewany skutek.
W książce X Krucjata znajdujemy taką definicję tego
słowa: Jest to złożenie ślubu, by ruszyć do walki dla ratowania tego, co święte. Dla nas od zarania dziejów Ojczyzna jest święta. Dzisiaj ona jest w niebezpieczeństwie. Wymaga, aby ją ratować. Trzeba więc z powrotem
oddać ją Bogu. Został już nam, tak, jak pokazali to Węgrzy, ten radykalny środek – odwołać się do Boga przez
naszą Królową. Prowadzeni przez Krzyż zechciejmy tedy
walczyć o Polskę, walczyć Różańcem. Kto wie, może ten
zryw stanie się ową iskrą, o jakiej wspomina święta Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku i ona roznieci ów
ogień wśród innych narodów?
Różaniec jest najlepszą bronią, nieustannie zalecaną
przez Kościół. Od papieża Leona XIII wszyscy papieże
zachęcali do odmawiania tej modlitwy i zapewniali o jej
skuteczności. Papież ten mówi o cudzie, że cud zawsze
wymaga wiary, posłuszeństwa i współdziałania ze strony
człowieka. Tak było podczas pierwszego cudu Jezusa,
kiedy posługującym podczas wesela w Kanie Chrystus
polecił: „Napełnijcie... zaczerpcie... zanieście...”, a ludzie
spełnili Jego polecenia (J 2, 7-8). Tak było podczas
uzdrowienia sługi setnika, który wybiegł Jezusowi naprzeciw, a potem wyznał swoją wiarę w moc Zbawiciela
(Mt 8, 5-13).
Krucjaty zawsze ogłaszał Kościół. Najważniejsza jest
jedność biskupów z ludem modlącym się. W takiej ważkiej spawie jak NARODOWA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA
ZA OJCZYZNĘ warunkiem jest i pozostanie kolegialność, czyli jedność z naszymi hierarchami.
Czy może aby objawił się i w Polsce jakiś kolejny
mąż stanu, biskup obecnego tysiąclecia i zaczął nazywać rzeczy po imieniu, jak to zrobił ostatnio Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik w swoim Liście na Wielki Post.
I oto od razu cisnęła się nań kohorta „oświeconych” oraz
innych libertynów. Jest to, być może, pierwszy głos bez
bojaźni narażenia się na gniew rządzących i całą resztę
ich popleczników. A więc wołajmy gromko:
Pragniemy wspólnie z biskupami w Polsce toczyć ten
bój z pomocą Matki Bożej i krucjatę różańcową o czysty
i święty blask życia duchowego w Ojczyźnie naszej.
Amen.
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 Ryszard Jezierski

HISTORIA RODZINY JEZIERSKICH Z PORYCKA
Dla upamiętnienia wszystkich pomordowanych
w kościele poryckim w niedzielę 11 lipca 1943 roku

Jak pisze mój ojciec, nasz przodek Ignacy Jezierski
urodził się około 1820 r. na Podlasiu Lubelskim. Do Porycka przyjechał w roku 1840, rozpoczął pracę u hrabiego
Czackiego, po pewnym czasie został marszałkiem dworu.
Za swoją pracę otrzymał od hrabiego dom z ogrodem w Starym Porycku. Ożenił się z Antoniną, córką
rządcy ze Starego Porycka. Zmarł dość młodo i został
pochowany na cmentarzu w Porycku Pawłówce. Żona
Antonina urodziła pięcioro dzieci: Marię, Józefa, Franciszka, Bronisława i Anastazję. Maria była u stryja Franciszka w Warszawie na wychowaniu, tam wyszła za mąż
za Tura herbu Korczak. Zmarła w Krakowie, pochowana
w grobowcu rodzinnym na Powązkach w Warszawie.
Emilia wyszła za mąż za Rosakiewicza i wyjechała do
Rosji. Po rewolucji już nie dali znaku życia. Średni brat
Franciszek zmarł w młodym wieku, pochowany
w Pawłówce. Bronisław zginął na wojnie rosyjskojapońskiej. W domu ostatecznie pozostał tylko mój dziadek, Józef Jezierski, urodzony w 1864 roku w Starym
Porycku, i to on otrzymał w spadku dom po rodzicach
wraz z ogrodem.
Pracował w majątku hrabiego Czackiego tak jak jego
ojciec, tylko że jako kołodziej. Ożenił się z Jadwigą Ulanowską z okolic Porycka, zamieszkali w starym domu,
razem z prababką, Antoniną. Prababka Antonina zmarła
kilka lat po mężu i jest pochowana w rodzinnej mogile
Jezierskich na cmentarzu w Porycku Pawłówce. Pochowany tam jest też średni brat mojego ojca (imienia nie
pamiętam).

Rodzina Jezierskich postanowiła uciekać w głąb Rosji.
W 1916 roku wraz z całą rodziną Józef Jezierski, uciekając przed niemieckimi wojskami, które zbliżały się do Porycka, jedzie w głąb Rosji. W Rosji zatrzymuje się w powiecie winnickim, rozpoczyna pracę w cukrowni Gniewań. W cukrowni pracował dziadek Józef, synowie Aleksander i Kazimierz. W 1917 r. Aleksandra powołali do
carskiej armii, skąd po pół roku uciekł. Od 1919 roku Kazimierz służył w polskim wojsku u gen. Dowbora Muśnickiego. Niemcy Kazimierza rozbroili i wraz z Aleksandrem
wrócił do Gniewania, ojciec pracował dalej w cukrowni,
a synowie chodzili do lasu pracować przy wyrębie drzew.
Był rok 1917, okres bolszewickiej rewolucji, władze
ciągle się zmieniały. W 1919 roku Aleksandra i Kazimierza bolszewicy powołali do Czerwonej Armii do 58 Pułku
Kijowskiego Ochrony Kolei. Pułk został przeniesiony do
Owrucza, a pod koniec 1919 roku przeniesiono go na
polski front. I tu zaczęła się tragedia, połowa kompanii to
byli Polacy, a front stał koło Turowa. Kazimierz z kilkoma
kolegami jednej nocy przeszli na polską stronę. Za kilka
dni Aleksander miał z kolegami też przejść linię frontu,
nie udało się, bo pułk przeniesiono na Wołyń. Aleksander w pułku był dostawcą prasy, pojechał po prasę i więcej do pułku nie wrócił.
Był to już rok 1920, Piłsudski szedł na Kijów. Powstała możliwość powrotu do Starego Porycka. W połowie
czerwca 1920 roku po wojennej tułaczce znów byli
w domu, niestety Kazimierz zaginął, nawet nie wiadomo,
gdzie został pochowany. W roku 1920 latem wrócili do
Porycka bolszewicy, ale na szczęście – nie na długo.
Zimą Jezierscy mieszkali już w nowej niepodległej, nie
znanej nam dotąd Polsce.
Potem rodzina Jezierskich zamieszkiwała nadal
w Starym Porycku. Dziadek był kołodziejem, miał swój
warsztat, Aleksander uczęszczał do szkoły rolniczej,
a Eugeniusz do podstawówki. Po jakimś czasie zaczęli
pracę w Macierzy Szkolnej jako instruktorzy. Prowadzili
dział stolarsko-kołodziejski.

Dom Jezierskich
w Porycku i goście
(1937)
Rodzina Jezierskich ze Starego Porycka

Mój ojciec Aleksander Jezierski urodził się w 1898
roku, a jego młodszy brat Eugeniusz w 1910 r., był jeszcze jeden brat, zmarł w młodości. Aleksander do 1915 r.
uczył się w szkole rolniczej w Holenderni. Czym zajmował się najstarszy brat Kazimierz, ojciec nie wspomina
(pamiętajmy, że działo to się pod zaborem rosyjskim). Po
ukończeniu szkoły Aleksander jakiś czas pracował w majątku Stary Poryck, ale tamta praca mu nie odpowiadała.
Dalej trwała wojna pomiędzy zaborcami Polski, Niemcami, Rosjanami i Austrią. Front zbliżał się do Porycka.
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Rada gminy Poryck, jest tam
mój ojciec (1938)
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Aleksander w 1929 roku ożenił się z Kazimierą Bańcer. A rok później urodziłem się ja, Ryszard. W roku
1931 urodził się mój brat Mieczysław. W roku 1936 Aleksander pobudował dom w Porycku (3 km o Starego Porycka). Założył tam swój warsztat stolarski, zatrudniając
Ukraińców jako uczniów. Tak pracował razem z ojcem
i uczniami aż do wkroczenia Sowietów 22 września 1939
roku. Za władzy sowieckiej musiał założyć spółdzielnię.
Nie był już właścicielem, ale kierownikiem. Tak pracowano do 21 czerwca, gdy to wojska niemieckie wkroczyły
do Porycka. Poryck został spalony w 80%. A społeczność żydowską Niemcy wraz z Ukraińcami w 1942 roku
wymordowali.
Teraz po spaleniu się naszego domu zamieszkaliśmy
w baraku wraz z rodzinami ukraińskimi ze spalonej
Pawłówki. Ojciec dalej prowadził warsztat stolarski do
spółki z panem Szażyńskim, w nadpalonym budynku obok
kościoła.

Moi rodzice, ja i mój brat
(kwiecień 1943)

Mama z końcem maja 1943 roku wyjechała z bratem
Mietkiem do Karnkowa do dziadków Bańcerów. Pomagała im w tej podróży jakaś znajoma taty. Mama była już
wówczas bardzo chora. Zresztą ostatnie nasze rodzinne
zdjęcie na to wyraźnie wskazuje. Jeszcze jakiś czas
mieszkaliśmy z tatą, w baraku razem z ukraińskimi rodzinami. Ale bandy UPA coraz częściej zaglądały pod
nasze domy, banderowcy przychodzili do swoich znajomych. Niby w odwiedziny sąsiedzkie, ale wypytywali, jacy to Polacy mieszkają w baraku. Wówczas my z tatą
przeprowadziliśmy się na Michałówkę do wuja Palinki.
Tam był duży dom i mieszkało kilkanaście osób z rodziny. Tata myślał, że w takim większym gronie Polaków
będzie bezpieczniej, jednak się mylił.
Palinko był stryjecznym wujem mojego ojca, miał już
koło 70 lat, od kiedy pamiętam, to od zawsze był kościelnym. Tego ranka 11 lipca 1943 roku, spotykając mojego ojca powiedział: – ale mamy ładną pogodę (nie było
żadnej chmurki na niebie), będzie dużo ludzi w kościele,
bo i to chyba ostatnia niedziela przed żniwami. I poszedł
do kościoła. My z tatą i Tośkiem Gąsiorowskim poszliśmy na sumę (to tak na godzinę 11:00) do kościoła.
Mama Tośka była w innej wsi u znajomych, a siostra (nie
pamiętam jej imienia) poszła do kościoła z koleżanką.
Jak zwykle my z Tośkiem stanęliśmy przed ołtarzem po
lewej stronie, stało tam jeszcze kilku chłopaków. Dziew-
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czyny stawały po prawej stronie ołtarza. Tata zawsze
stawał przy oknie na korytarzu (kościół w Porycku miał
krużganek wokół kościoła), patrząc prosto na ołtarz.
W kościele, jak spostrzegłem, było dość dużo ludzi. Były
tam całe rodziny, z małymi dziećmi na rękach. Wuj Palinko (kościelny) zadzwonił sygnaturką, a po chwili
wszedł ksiądz Szawłowski z ministrantami, rozpoczęła
się suma (nabożeństwo). Już nie pamiętam, w jakim
momencie ktoś wszedł do kościoła i krzyknął: – Ukraińcy – upowcy są przed kościołem.
Zrobiło się ogromne poruszenie, ludzie zaczęli biegać (do drzwi i z powrotem do ołtarza), dzieci płakały.
Ale msza trwała nadal. Dopiero gdy otworzyły się główne
drzwi i z nich zaczęto strzelać z karabinu maszynowego,
zrobił się popłoch, ogromny krzyk i lament. Ludzie biegali
tam i z powrotem, padali, klękali, modlili się i krzyczeli,
a najwięcej było słychać krzyki małych dzieci. Nie pamiętam już jak, ale zgubiłem gdzieś w tumulcie i ścisku Tośka. Zacząłem uciekać do drzwi wejściowych bocznych,
przy drzwiach powstał ścisk i zamieszanie. Jak potem
zrozumiałem, to ojciec mój odwrotnie, po usłyszeniu
strzałów wchodził z korytarza (krużganku) do kościoła,
i jakimś cudem spotkaliśmy się tuż pod chórem (tam
gdzie organista Zegarski grał do mszy na klawikordzie).
Ojciec złapał mnie za rękę i pociągnął do wieży i schodami na chór. Karabin maszynowy cały czas strzelał,
słychać było także pojedyncze strzały karabinowe. Tam
już był pan Zegarski i jeszcze parę osób (nie pamiętam
już ich nazwisk). Byli to znajomi mego ojca. Oprócz mnie
było tam jeszcze kilkoro małych dzieci. Ojciec z Zegarskim pamiętali, że drzwi z wieży na poddasze krużganków zostały zamurowane tylko na płaską cegłę i to na
glinę, bo nie było wówczas cementu. Ponieważ nie było
żadnych narzędzi, tata z Zegarskim scyzorykami zaczęli
wydłubywać glinę i cegły zaczęły się ruszać, tak jedną po
drugiej, dłubiąc, usuwano. Zrobiono niewielki otwór
i wszyscy obecni weszli na poddasze. Ktoś ostatni założył otwór cegłami. Było nas, jak pamiętam, kilkanaście,
może z 15 osób, w tym małe dzieci. Biegliśmy poddaszem aż do drugiej wieży, w której (jak wiedzieliśmy), nie
było schodów. W szybkim biegu przeszkadzały nam grube belki, podtrzymujące zadaszenie. Ale dzięki tym belkom mieliśmy się potem, później, za czym schować.
Biegnąc, słyszeliśmy cały czas, jak strzelał karabin
maszynowy i wtórowały mu pojedyncze wystrzały oraz
wybuchy granatów. Nie zdawałem sobie sprawy, co się
tam dzieje, ojciec ani znajomi nie zabierali głosu, byli
wystraszeni nie mniej niż ja. Schowaliśmy się za ostatnią
belką rusztowania i siedzieliśmy jak myszy, cicho i z zapartym tchem. Wokół nas było ciemno, gdyż – jak już
wspominałem – nie było schodów na tej wieży. Wejście
do wieży było zamurowane. Po jakimś czasie zobaczyliśmy w poświacie okna nad zakrystią dwie postacie idące
w naszą stronę. Byli to mężczyźni z karabinami, szli
w naszym kierunku. Zrobiło się małe poruszenie, ale tata
powiedział: „siedźcie cicho, to może nas nie zauważą”.
Wszyscy myśleli to samo, że może nas już odkryli.
Dreszcz przeszedł chyba wszystkim po plecach. Jeszcze
bardziej przylepiliśmy się do belek i czekaliśmy, co będzie dalej. Oni uszli jeszcze z parę metrów, przechodząc
przez belki poddasza i stanęli nadsłuchując, a my
wstrzymaliśmy oddech. Po paru minutach tak silnego
napięcia odetchnęliśmy, zauważyliśmy, że oni (a byli to
najpewniej mordercy z kościoła) zawrócili i odchodzą,
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a my odetchnęliśmy z ulgą. Zostaliśmy na razie uratowani przez grube belki poddasza. Ale za jakiś czas, może po pół godzinie, powietrzem targnął potężny wybuch,
aż strop pod nami się zatrząsł, nie wiedzieliśmy, co się
dzieje. Za chwilę do wieży zaczął napływać czarny dym
i swąd spalonej słomy. Tata domyślił się, że pewnie to
upowcy wysadzili ołtarz lub katakumby hrabiów Czackich
pod posadzką kościoła.
Gdy byliśmy zajęci ostatnimi przeżyciami i podsłuchiwaniem, co dzieje się w kościele, niespodziewanie
zaczęło grzmieć i błyskać. Spadł duży, ulewny deszcz,
słyszeliśmy, jak dudnił o blachę dachu. Bardzo głośno
grzmiało. Okazało się, że burza była gwałtowna i trwała
krótko, ale to wystarczyło, żeby upowcy wynieśli się
z kościoła. To już było około czwartej godziny po południu. Takie było nasze napięcie przez ten czas, że nie liczyliśmy, ile to wszystko trwało. Ktoś wszedł od zakrystii
i powiedział nam, że Ukraińców już nie ma w kościele.
Nie chcieliśmy uwierzyć. Pomalutku, z duszą na ramieniu, zaczęliśmy przechodzić przez belki w kierunku wyjścia, do naszej dziury w tamtej drugiej wieży. Schodząc
na schody wieży zobaczyłem pierwszą ofiarę, była to
zamordowana kobieta. Leżała na schodach, i jak pamiętam, głową w dół, nie żyła, a kałuża krwi ściekła aż na
dół schodów do kościoła. Wychodząc z wieży do kościoła zobaczyliśmy, co się stało, ogarnęło nas przerażenie
i strach.
Na posadce kościoła leżała biała powłoka kurzu
z wapiennego tynku i ludzie byli cali biali. Okazało się, że
jak opowcy zapalili słomę, by zdetonować pocisk artyleryjski, który miał zniszczyć ołtarz, to posypał się tynk wapienny z sufitu i ścian kościoła. Wszystko było pokryte
białym proszkiem i kawałkami tynku. Wybuch nie zdołał
zniszczyć ołtarza. Tylko nadpalone zostały stopnie przed
ołtarzem i dywany.
Dużo ludzi leżało w kałużach krwi, inni klęczeli, jeszcze inni wołali o pomoc. Widziałem, jak jedni pomagali
drugim, by się wydostać spod innych, martwych ciał.
Jeszcze inni wynosili na rękach swoich zmarłych lub
rannych. Ojciec, przerażony tym, co zobaczył, przypomniał sobie, że w kościele był także dziadek Józef Jezierski, zaczął go szukać, chodząc od jednych zwłok do
innych, ale dziadka nie było, ani wśród żywych, ani
zmarłych. Ojciec pociągnął mnie w kierunku zakrystii. Ale
by tam dojść, musieliśmy przejść przez kałuże krwi,
w której leżały trzy kobiety. Jak mi się zdawało, była to
matka z córkami. Ojciec wziął mnie na ręce i przeniósł,
by nie nadepnąć na leżące kobiety. Dziadka zobaczyliśmy, jak stał schowany za bocznymi drzwiami. Były to
duże drzwi, którymi wchodziło się do kościoła i do zakrystii. Dziadek stał za tymi drzwiami, był jakby nieprzytomny, miał osmalone wąsy i nadpaloną marynarkę. Pamiętam, jak ojciec powiedział do dziadka: „niech tata idzie
do domu i powie Gienkowi (to brat ojca, który mieszkał z
dziadkami w Starym Porycku), by zabierał rodzinę i niech
uciekają w kierunku Sokala”. (Sokal był poza granicą
[dawna granica rosyjsko-austriacka], była to już Generalna Gubernia, tak to Niemcy nazywali). Dziadek zapytał
ojca: „a gdzie wy idziecie”, ojciec odpowiedział, że
w świat, i że do Sokala.
Gdy rozmawialiśmy z dziadkiem, widziałem, jak ludzie wychodzili, uciekali z kościoła, nieśli ranne dzieci na
rękach. Wszyscy byli bardzo wystraszeni, widziałem, że
niektórzy byli zbroczeni krwią. Szli do domów z nadzieją,
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że tam znajdą schronienie, a tam (jak się potem okazało)
już na nich czekali upowcy, by dalej mordować. Tych, co
byli w domach, i tych wracających z kościoła. Tak wymordowano całą rodzinę Palinków.
Po rozmowie z dziadkiem nie poszliśmy do Palinków
(na szczęście), ani do naszego pokoju w baraku, chociaż
był on po drodze. Poszliśmy w kierunku chutorów pod
lasem, tam ojciec miał znajomego Ukraińca, dawnego
sąsiada z Pawłówki, Mielniczuka Kiryka i na niego liczył,
że nam pomoże. Biegliśmy opłotkami, unikając spotkania
ludzi, tylko psy za nami szczekały. Po godzinie takiego
biegu skryliśmy się w zagonie żyta (żyto było wysokie,
bo to już krótko przed żniwami) i czekaliśmy, aż się
ściemni, by pójść do Kiryka (to jest imię).
Gdy tak cicho, trochę drzemiąc, siedzieliśmy, raptem
usłyszeliśmy głosy Ukraińców, szli obok drogą. Opowiadali sobie, jak to „strilały do Lachów (strzelali do Polaków) w poryckim kościele”. Pochyliliśmy niżej głowy
i czekaliśmy, aż przejdą. Aż tu nagle usłyszeliśmy ujadanie psa, zdrętwieliśmy ze strachu, ale prawdopodobnie
był to jeszcze szczeniak. Gdyby to był stary pies, to już
by było po nas. Zdaliśmy sobie z tego sprawę dopiero
gdy Ukraińcy odeszli, a pies przestał ujadać. Prawdopodobnie pies biegał wokół idących, oszczekując swych
panów.
Kiryk nawet mocno się nie zdziwił, wysłuchał relacji
ojca o tym, co się stało w kościele. Przyjął nas do swego
domu, nakarmił i przenocował. Ja spałem z jego synem
w łóżku, a tata w stogu z sianem, tak było bezpieczniej
i dla Kiryka, i dla nas. Drugiego dnia (12 lipca) gospodarz
na prośbę ojca pojechał do Palinków w Porycku i przywiózł nasze spakowane walizki. Jak mówił, nie jechał koło kościoła, bo się bał, że spotka upowców. Od sąsiadów
Palinków dowiedział się, kogo z nich zamordowano
w kościele (zamordowano dziadka Palinkę i jego wnuczkę, a księdza przy ołtarzu tylko raniono). Gdy ojciec
szedł do kościoła, nie miał przy sobie dokumentów ani
żadnych pieniędzy (ale wszystko było w walizce ojca).
Jak Kiryk wrócił z Porycka, to powiedział nam, że upowcy po wyjściu z kościoła poszli mordować po domach.
Żona Kiryka dała nam chleba na dalszą drogę. Poczekaliśmy, aż zrobiło się ciemno, bo mieliśmy przejść
przez tory kolejowe, a to była droga Ukraińców, którędy
jeździli do Porycka. Poczekaliśmy, aż zajdzie księżyc
i przebiegliśmy tory. Po pewnym czasie spotkaliśmy znajomych i razem już śmielej szliśmy do granicy (była to
granica pomiędzy Ukrainą a Reichem). Było już rano.
Niemcy dopiero wychodzili na granicę, nie zatrzymali nas,
tylko kazali iść prosto do Sokala. W Sokalu spotkaliśmy
już kilkadziesiąt osób, takich jak i my, uciekinierów z okolic
Porycka. Ale oni nic nie słyszeli o naszych dziadkach,
stryju i stryjence z dziećmi ze Starego Porycka.
Ale i w Sokalu nie było spokoju, pewnej nocy obudziły na pojedyncze strzały i kanonada karabinu maszynowego. Rano dowiedzieliśmy się, że to z komendy niemieckiej policji ukraińska policja uciekła w nocy do lasu
z całą swoją bronią, stąd ta nocna strzelanina.
Dalszy okres okupacji niemieckiej spędziliśmy
w Karnkowie u dziadków Bańcerów.
Mama już zmarła, a my z bratem i ojcem zamieszkaliśmy w Kwidzyniu.
O zamordowaniu dziadków i całej rodziny Jezierskich
dowiedzieliśmy się dopiero w latach 60-ych. Nasz znajomy Afanazy Hoszko, Ukrainiec, były pracownik warsz-
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tatu w Porycku, po wojnie zamieszkał na Śląsku. Pojechał w latach 60-ych do Porycka, aby odwiedzić rodzinę.
Rozmawiał ze swoim bratem Siergiejem i on mu opowiedział, jak zamordowano naszych dziadków ze Starego
Porycka.
Otóż naszych dziadków: Józefa i Jadwigę Jezierskich, prababkę Ulanowską oraz stryja Gienka, jego żonę i dwoje nieletnich dzieci zamordowali sąsiedzi Ukraińcy. Przewodził im Ukrainiec Klim Matwiejczuk, sąsiad ze
Starego Porycka. W domu dziadków była jeszcze rodzina żony stryja. Był tam dziadek i babka Zembrzyscy oraz
ich starsza córka z dwojgiem dzieci w wieku 12-14 lat, i

była tam jeszcze młodsza siostra stryjenki. Czyli razem
w domu było 13 osób. Wszyscy zostali zamordowani na
podwórku, a dzieci utopiono w studni. Stryj Gienek, ranny, z żoną próbował uciekać, upowcy dogonili ich na wale pomiędzy jeziorem a stawami i tam dobili. Dom został
spalony, a ich cały dobytek zabrał główny morderca Matwiejczuk. Nazwisko Jezierskich, Eugeniusza i jego żony
Marii, widnieje na płycie nagrobnej na cmentarzu w Pawliwce. Ten, kto opowiadał o tym okropnym mordzie, musiał tam być, lub dowiedział się od któregoś z morderców.

Zamordowani:

Prababka Ulanowska

Babka Jadwiga

Dziadek Józef

Stryj Eugeniusz



RUMUŃSKA CODZIENNOŚĆ, WOJNA, REPATRIACJA.
Z PAMIĘCI HISTORYCZNEJ DAWNEJ POLONII NA BUKOWINIE
Z JANEM JEDONIEM ROZMAWIA SYLWIA SOŁTYSIK

Jan Jedoń urodził się 1 VII 1926 r. w polonijnej rodzinie na Bukowinie, konkretnie we wsi Bulaj (dziś Moara), 2 km od miasta powiatowego Suczawa, w województwie Czerniowce leżącym w Królestwie Rumunii. W 1947 r. wraz z rodziną
został repatriowany na Ziemie Odzyskane, zamieszkał w okolicach Głogowa.
W 1956 r. wraz z żoną Anną oraz dziećmi przeniósł się do Bielawy (60 km od
Wrocławia), gdzie mieszka do dziś. Przez cały okres aktywności zawodowej wykonywał pracę fizyczną, głównie jako kierowca. Od drugiej połowy lat 70. był zaangażowany w działalność podziemną, był również aktywnym działaczem NSZZ
„Solidarność” w Zakładach Przemysłu Włókienniczego „Bieltex” w Bielawie.
Obecnie jest na emeryturze. Autorka wywiadu jest wnuczką Jana Jedonia.

– Jak wyobrażałeś sobie jako polskie dziecko
w Rumunii Polskę?
– Polska była jak matka. Wierzyliśmy we wszystko,
co nam o niej opowiadano lub pisano. Choć mój ojciec
słabo umiał czytać, skończył zaledwie trzy klasy, często
kupował polskie, ale też i rumuńskie gazety, abym to ja
głośno je czytał. Na cały Bulaj, moją rodzinną wieś,
przypadał niestety tylko jeden odbiornik radiowy.
– Czy przed 1939 rokiem docierały do was sygnały o repatriacji, o powrocie do Polski?
– Tak. Była mowa o tym, że w przyszłości Polacy
mieli być z powrotem przesiedleni na polskie tereny
wschodnie. To była jakaś taka kalkulacja, że Rosjanie
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i Ukraińcy mieli zabrać swoich ludzi, a my w ich miejsce.
Do tego nie doszło, bo wybuchła wojna i wszystko się
zmieniło.
– Kiedy właściwie zaczęła się historia Polaków na
Bukowinie, a szczególnie na Bulaju?
– Z tego, co mówili mi moi dziadkowie, to pamiętam,
że najwcześniej na Bukowinę zaczęto przybywać około
1780 roku. To były typowe emigracje „za chlebem”. Początkowo Polacy pracowali w kopalniach czy u bojarów,
aby móc później kupić ziemię i stać się rolnikami. Na Bulaj z kolei polscy osadnicy, w tym moi pradziadowie,
sprowadzili się w latach 70. XIX wieku. Przybywali przeważnie z rzeszowskiego od strony Mielca i ze wschodu,
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tj. okolic Tarnopola i Lwowa. Wszystko to miało miejsce
w granicach monarchii austro-węgierskiej. Dopiero
w trakcie I wojny światowej Bukowina znalazła się pod
panowaniem Królestwa Rumunii. Spośród wsi i miast
o polskim charakterze, nawet jeśli chodzi o nazewnictwo,
wymienię jeszcze Kaczyki, Sołoniec, Radowce, Czerniowce czy bliską mi, oddaloną jedynie o 2 km od Bulaju,
Suczawę.

Józefa i Józef Kwiatkowscy,
teściowie J. Jedonia. Zdjęcie
zrobione prawdopodobnie
w Suczawie

– W czym przejawiała się wasza polskość na co
dzień?
– Rano się wstawało, modliło, jadło posiłek i wychodziło do szkoły. Języka polskiego i religii uczyli nas nauczyciele i księża, którzy przyjeżdżali z Polski. Dostawaliśmy z nich same piątki. Pozostałe przedmioty wykładano
po rumuńsku i tak dopiero nauczyłem się tego języka, bo
w domu przecież mówiliśmy tylko po polsku. O polskość
dbaliśmy najwięcej za pośrednictwem kościoła i polskich
duszpasterzy, którzy często się z nami spotykali. Przychodziliśmy też do Domu Polskiego w Suczawie1, gdzie
była czytelnia, przygotowywano teatrzyki, w których grały
dzieci. Pamiętam, że brałem nawet udział w jednym
przedstawieniu.

Polscy mieszkańcy Bulaju przed szkołą, lata 30. XX w.

Dom Polski w Suczawie
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– A dom rodzinny? Kim i czym był wypełniony?
– Oprócz rodziców, Anieli i Rudolfa, miałem dwie
siostry: Teofilę i Zosię, która niestety umarła w wieku
12 lat na chorobę Heinego- Medina. W domu rozmawiało
się tylko po polsku. Dom był nieduży: dwa pokoje, kuchnia, przedsionek, stodoła i stajnia razem. Mieliśmy przeszło 5 ha ziemi. Mój ojciec dorabiał często u Żyda, Eisenberga, który był bankowcem. Praca polegała na pielęgnowaniu róż w jego domowym ogródku czy obrabianiu plantacji sałaty, kapusty, kukurydzy. Dzięki temu co
sobotę przynosił do domu tych parę lei. Zarabiał też rąbiąc drewno na opał, bo tam nie palono węglem, ale
właśnie, jak to na Bukowinie, bukowym drzewem.
– Urodziłeś się więc w państwie rumuńskim. Jakie cechowały was relacje z Rumunami?
– Jeśli chodzi o obchodzenie się Rumunów z Polakami, to było to uzależnione od człowieka. Ogólnie można powiedzieć, że było dobrze. Świadczą o tym choćby
mieszane małżeństwa. Choć czasami zdarzało się jednak, że w mieście padały takie słowa: „jakim językiem
mówisz! nie umiesz mówić po rumuńsku!”. Na gwiazdkę
chodziło się kolędować po domach polskich, ale też i po
sąsiadach rumuńskich. Oni jako prawosławni przeważnie
obchodzą święta później, z ciekawości jednak też nas do
siebie zapraszali. Pukaliśmy do drzwi i pytaliśmy po rumuńsku, czy można zakolędować. Dawano nam wtedy
pieniądze, orzechy, ciasta. W tych czasach masa ludzi
od nas emigrowała do Stanów Zjednoczonych. Wspólnie
z Polakami wyjeżdżali i Rumuni. Pamiętam, że mojej
stryjenki ojciec, który nosił nazwisko Felik, przebywał
w Ameryce z Rumunem, Mikołajem Gamniukiem. Po
powrocie wybudowali razem młyn wodny.
– Co zapamiętałeś z królewskości Rumunii?
– Już jako kilkunastoletni chłopak odwiedzałem często moje jeszcze niezamężne ciotki, które mieszkały
w Suczawie. Ponieważ pracowały u panów, to miały pieniądze i często zapraszały mnie na lody czy do kina,
a co roku 24 czerwca bywaliśmy razem na odpuście
z racji tego, że w mieście po dziś dzień znajduje się mo2
naster, gdzie pochowany jest Svỏntu Ion , patron historycznej Mołdawii, silnie związanej z Rumunią. Miałem
nawet okazję pokłonić się jego relikwiom przykrytym ornatem a wystawionym dla pielgrzymów w krypcie grobowej. Jednego roku uroczystości religijne połączono
z państwowymi. Byłem wtedy świadkiem pochodu wielkiej
defilady z udziałem rumuńskiej kawalerii, w której uczestniczył król Michał3, elegancki chłopak, jechał konno.
Wszystkie konie miały na kopytach ozdobne bandaże.
– Do dzisiejszego dnia Bukowina to mozaika narodowościowa. Jakimi barwami mieniła się w dwudziestoleciu międzywojennym?
– Żyli tam obok siebie Polacy, Rumuni, Rusini, czyli
Ukraińcy, Niemcy, Węgrzy, Cyganie, Ormianie, Czesi,
Słowacy i Żydzi. Ci ostatni zajmowali się handlem, po
wioskach skupowali bydło, jagnięta. Posiadali rzeźnie.
Handel w samej Suczawie też był żydowski – najlepiej
zaopatrzone sklepy na głównych ulicach miasta należały
właśnie do Żydów. Węgrzy z kolei zamieszkiwali wioskę
4
Tołów , jeździłem tam z ojcem na odpusty, a Czesi
i Słowacy Pojana Mikuli5, choć nie brakowało w tej osadzie też i Polaków. Z Niemcami łączyło nas życie parafialne na Bulaju, bo oni również byli katolikami. Choć kościół miał polski charakter, to pamiętam jednego księdza
z pochodzenia Austriaka, Ottona Farenschnegenera. Był
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z niego równy chłop. Mimo zróżnicowania narodowościowego w okolicach Suczawy, umiał on być pasterzem
dla nas wszystkich. Zdawał sobie sprawę z przywiązania
Polaków czy Niemców do swoich ojczystych języków,
dlatego zawsze uzgadniał, która msza ma być w języku
polskim a która w niemieckim. Świetnie zresztą mówił po
polsku. W naszych okolicach było też kilka grup Cyganów, którzy zajmowali się wyrabianiem narzędzi, spawaniem. Teoretycznie wszyscy żyliśmy w Rumunii, czyli na
obczyźnie, ale jeden drugiemu na tej Bukowinie nie
przeszkadzał.
– Czuliście się wszyscy lojalnymi poddanymi
państwa rumuńskiego?
– Było tak jak w każdym cywilizowanym świecie.
Trzeba było opłacać podatki. Każdy robił, co do niego
należało. Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy wybuchła
wojna. Przyczyną był narastający faszyzm. Coraz bardziej zauważalne stawały się ograniczenia naszych dotychczasowych praw. Zamknięto szkołę na Bulaju, lekcje
religii musieliśmy przenieść do suczawskiego kościoła.
Będąc w mieście, bezpieczniej było nie używać języka
polskiego, który niektórzy Rumuni zaczęli określać jako
„vorbieşt ca porcu”, co znaczy „świński język”. Wyraźnie
rozgraniczyliśmy swój status na okres za króla Karola II
i czas wojny. Chciałem wyuczyć się zawodu ślusarza,
ale zaczęto robić mi trudności z powodu polskiego pochodzenia. Konkretnie, był pewien Niemiec Tebinka,
właściciel warsztatu ślusarskiego, gdzie wyrabiano wagi,
naprawiano maszyny. Powiedział mi tak: „Przyjmę cię na
naukę, ale musisz się przepisać z narodowością, albo na
niemiecką, albo na rumuńską”. Mój ojciec się na to nie
zgodził, powiedział „Nie. Nikt nie będzie mi dyktował,
zmieniał narodowości. Ja jestem Polakiem.” Tak samo
było, gdy starałem się dostać do kowalstwa. Ostatecznie
nie podjąłem nauki zawodu, ojca zabrali na wojnę, a ja
musiałem zostać na gospodarce i pomagać mamie. I tak
było aż do samej repatriacji.
– Polski wrzesień 1939 roku odbił się jakimś
echem w waszej wiosce, na Bulaju?
– Gdy Polska podjęła walkę, każdy z nas myślał, że
się utrzyma. Ostatecznie po utracie niepodległości ci
wszyscy Polacy uciekali z Polski przez Suczawę, naszą
6
szosą na Felticeni i do centralnej Rumunii. Mieszkańcy
Bulaju, w tym i moi rodzice, starali się zatrzymać i ugościć
tych polskich żołnierzy, oficerów, ich rodziny. Przynosili im
mleko, jedzenie, czasem była nawet jakaś przepierka.
U Jana Żubra, pamiętam, stały trzy samochody ciężarowe. Ja dostałem nawet od jednego podoficera orzełka
z koroną. Skonfiskowano mi go właśnie za tę koronę
w 1949 roku, gdy już po repatriacji odbywałem służbę w
jednostce Ludowego Wojska Polskiego w Dębicy.

W 1943 roku z kolei w prasie rumuńskiej bardzo
szeroko opisywano mord w Katyniu. Pamiętam, że
pewnego dnia mój ojciec wrócił z Suczawy, gdzie odwiedzał rodzinę, z rumuńską prasą. Poprosił, żebym mu
ją przeczytał. Z tego, co pamiętam, w treściach artykułów wymieniano organizację Czerwonego Krzyża, podawano nazwy miejscowości, pisano również o doniesieniach tamtejszej ludności rosyjskiej. Przesłuchiwana
przez Niemców opowiadała o pociągach wypełnionych
żołnierzami, które kierowały się w stronę lasów, a potem wracały puste. Teksty rumuńskie były uwiarygodniane kopiami dokumentów i zdjęciami, widziałem wtedy po raz pierwszy wizerunek przestrzelonej potylicy.
Wspominano też o miejscowych, którzy pod rygorem
pomagali Niemcom przy ekshumacjach. Ludzie na naszej wiosce z początku nie chcieli uwierzyć w doniesienia Rumunów, bardzo przeżywali tę tragedię.
– Jakie zmiany dało się zauważyć na Bukowinie
po włączeniu Rumunii do wojny po stronie hitlerowskich Niemiec?
– Antonescu przystąpił do układu hitlerowskiego
i wtedy zaczęły się wszystkie prześladowania. Rumuński
faszyzm reprezentowały dwie partie: Garda de Fier7
i Cuzişci. Ta pierwsza prześladowała Żydów i trochę Polaków, ale szybko została zlikwidowana. Cuzişci natomiast w tym samym dniu i o tej samej godzinie wywieźli
wszystkich Żydów suczawskich. W akcji tej pomagali policjanci i wojsko rumuńskie. Pamiętam to jak dziś, bo była
wtedy wiosna, pracowaliśmy w polu przy kartoflach, gdy
wrócił z Suczawy ojciec. Powiedział: „Ludzie, co się dzieje! Pełno wojska, policji! Wszyscy Żydzi stoją na ulicy
z pakunkami, torbami. Wszystkich gonią, spędzają na
stację Itcani8. Myślę teraz, że najprawdopodobniej trafili
oni do któregoś z obozów koncentracyjnych na okupowanych przez hitlerowców ziemiach polskich.
– Pojawiła się więc wojenna brutalność.
– W trakcie działań wojennych Niemcy pędzili w naszych okolicach niewolników, jeńców rosyjskich. Widziałem ich kiedyś w drodze do dziadków do Suczawy. Przed
miastem był usypany kopiec, który za czasów AustroWęgier wyznaczał granicę. W pewnym momencie zobaczyłem z daleka, że ziemia na tym kopcu się porusza.
Okazało się, że to nie ziemia, tylko liczne kolumny jeńców prowadzonych w łańcuchach przez żołnierzy niemieckich. Za tymi kolumnami podążali również wzięci do
niewoli maruderzy. Jechali na konikach, na osiołkach,
a jeden z nich nawet na wielbłądzie. W pewnym momencie około stu metrów ode mnie jeden z jeńców spadł
z konia twarzą do ziemi. Wtedy podszedł do niego Niemiec. Wyciągnął z kabury pistolet, zrobił rozkrok nad tym
człowiekiem … i strzelił. Nie zdawałem sobie sprawy
z tego, co się stało, bo nigdy nie widziałem takich rzeczy.
Kiedy Niemcy odeszli, podszedłem do tego jeńca, a on
wciąż leżał twarzą do ziemi i miał jeszcze drgawki, pracowały nerwy. Myślałem, że jeszcze żyje. Podniosłem go
za głowę do góry. Pamiętam, że był cały obrośnięty, miał
taką bogatą brodę. I zobaczyłem wtedy, że w miejscu
skroni wystawała kula, która przeszła przez czaszkę na
wylot. Wiedziałem już, że został zabity. Kiedy wracałem
z powrotem na Bulaj, ciało tego człowieka jeszcze leżało,
a obok rozsypane były jego dokumenty, liściki, gazetki
i jakieś pół kilo żółtego cukru. Trzeba było mi wziąć te
dokumenty, to może doszłoby się, kto to był i po wojnie
zawiadomiło rodzinę. Żałuję tego. Leżał tam dłuższy

Mapa rumuńskiej Bukowiny współcześnie
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czas. Później dwóch Polaków, tj. Józek Sczech i Władek
Janio zakopali jego ciało i z desek zrobili krzyż. Kiedy
przyszli Rosjanie i nas wysiedlali, to widziałem, że zdążono pochować w tym miejscu cztery czy pięć innych
osób, w tym dzieci.
– Wspominałeś o tym, że twój ojciec trafił na front.
– Jeszcze przed wojną służył w służbie czynnej
w kawalerii rumuńskiej. Został zmobilizowany w 1941 roku. Służył na trzeciej bądź czwartej linii frontu. Gdy Rosjanie zaczęli bić coraz lepiej, zaczęło się wycofywanie
rumuńskiej dywizji. Ojciec dał wtedy znać przez jednego
gościa, który przyszedł do mamy i powiedział tak: „Idźcie
na stację Bordujen, i czekajcie tam na transport wojska
i kawalerii, tam będzie pani mąż”. Faktycznie tak zrobiliśmy. Gdy nadszedł ten transport, ojciec odłączył się od
oddziału i uciekł z nami. Postąpił tak, bo widział, że Rosjanie prą, a Rumuni tracą siłę. Ukrywał się przez dłuższy czas, bo za dezercję groził mu wyrok śmierci. Aż
przyszli Rosjanie i wtedy ojciec się ujawnił.
– Po pojawieniu się w okolicy Armii Czerwonej
czekały was poważne zmiany w dotychczasowej codzienności.
– Rosjanie rozpoczęli budować okopy, tworzyć front.
Wysiedlali wszystkie wioski w promieniu 50 km od frontu
do Suczawy. Mieliśmy nie więcej niż 15 minut na opuszczenie gospodarstwa. Było wolno wziąć ze sobą tylko
mały pakunek i wsiadać na wóz. Potem rabowali, co było lepsze. Zamieszkaliśmy w Suczawie, osiemnaście rodzin w jednym domu. Brakowało jedzenia. Z tego powodu niekiedy trzeba było, ryzykując wolność i życie, przedzierać się do opustoszałych domów na Bulaju. Stamtąd
przynoszono fasolę, kukurydzę, pszenicę, ale też drobny
inwentarz, bo przecież zostały tam kury, króliki, świnie,
krowy, konie, wszystko.
– Próbowałeś dotrzeć do wioski w czasie radzieckiej okupacji?
– Tak. Udało mi się to kilka razy. Nawet raz mnie
złapali. Kiedy przychodziłem do naszego gospodarstwa
po żywność, nocowałem na strychu, za kominem, tak
aby nikt mnie nie zobaczył. Pewnego razu jeszcze dobrze się nie rozwidniło, słucham, a tu ktoś chodzi po podwórku i rozmawia po rusku. Po chwili puka do drzwi
i mówi: „Wychadi!”. Ja siedzę cicho. „Wychadi, bo strielaju!”. Otworzył drzwi, podłożył sobie skrzynkę pod nogi
i wspiął się tak, że zobaczyłem jego głowę na strychu.
Widziałem, że miał broń, pepeszkę i zszedłem w końcu
na dół. Gdy upewnił się, że jestem Polakiem i przyszedłem po jedzenie, zaprowadził mnie do komendanta.
Powiedział mu, że się ukrywam i nie chcę pomagać Armii Czerwonej. Wobec tego przyszeregowano mnie do
najgorszej pracy przy młockarni. Spaliśmy w słomie na
polu. Całe szczęście udało mi się stamtąd uciec, bo Rosjanie nie dawali jeść, a jeśli już, to pokarm stanowiła gotowana pszenica. Ludzie z tego chorowali. Szerzyła się
też czerwonka, nawet niektórzy umierali.
– W jaki sposób Rosjanie egzekwowali prawa
zwycięzcy?
– Po ustaniu działań wojennych nadal nie pozwalali
nam wrócić. Zresztą pozbawili nasz dom okien, na podwórku leżały rozstrzelane króliki, a inne zwierzęta po
prostu pozdychały. Nieustannie rabowali brony, pługi,
z pól zbierali rosnące zboże, a przerobione wysyłali do
Rosji. Na własne oczy widziałem też gwałty na kobietach
w Tołowie, gdzie wszyscy pracowaliśmy przy robotach
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okopowych. Był nawet taki przypadek, że szedł mąż
z żoną, a Rosjanie najpierw zgwałcili żonę, po czym zamordowali oboje w polu kukurydzy. Pamiętam też bezpośrednią rozmowę z żołnierzami Armii Czerwonej, kiedy
pewnego razu wracałem z Bulaju. Zapytali mnie, dlaczego nie walczę jak inni Polacy. Odpowiedziałem, że jestem za młody, a poza tym urodziłem się nie w Polsce,
ale w Rumunii. Na końcu dodałem: „Jak da Bóg, to wojna niedługo się skończy”. Wtedy jeden z tych czerwonoarmistów, być może podoficer, zareagował na słowo
„Bóg”, mówiąc: „Jop twojo mać! Kakoj Bóg… Stalin!”. Potem spotkałem dwóch kolegów, Jaśka Krystę i Władka
Kołodzieja, i razem postanowiliśmy wrócić do miasta na
skróty przez pola. Z daleka zauważył nas patrol z Rosjanami. Kiedy kierowaliśmy się pod górę, jeden z patrolu
strzelił w naszym kierunku. Szybko okazało się, że celował w uciekającego szybciej białego psa, a między nami
świstały kule. Na szczęście nie trafił ani w psa, ani
w żadnego z nas.
– Pamiętasz dzień, kiedy skończyła się wojna?
– Pamiętam, że z mojej mamy bratem, Jakubem,
podsypywałem kartofle. Nagle rozległ się dźwięk syren
i dzwonów kościelnych. Po pewnym czasie przyjechał
jakiś Rumun na koniu i powiedział: „Rezboi este sfỏrsit”,
co zrozumieliśmy właśnie jako koniec wojny.
– W końcu zostaliście objęci akcją repatriacyjną.
– Przyjeżdżali z miasta na Bulaj przedstawiciele
z polskiej ambasady w Bukareszcie. Było to duże wydarzenie dla naszej wioski. Ambasador nazywał się Węgrzyn. Byłem wtedy młodym chłopakiem, ale pamiętam
go dobrze. W 1946 roku dał on propozycję, że kto by
chciał wyjechać z Rumunii na tzw. Ziemie Odzyskane, to
będzie taka możliwość, tylko musi być udokumentowane
polskie pochodzenie.
– Nie byliście rozczarowani kierunkiem repatriacji? Przecież „repatriacja” to powrót na ziemię ojczystą, a was po tylu pokoleniach kierowano na tereny,
gdzie, choć pokonani, to wciąż przebywali zakorzenieni z dziada pradziada Niemcy.
– Pośród nas na Bukowinie byli tacy, konkretnie Rumuni, którzy znali te tereny jeszcze z czasów I wojny
światowej. Mówili: „Nie jedźcie tam, bo to są tereny niemieckie i jeszcze was stamtąd wypędzą. Macie tu swoje”. Większość Polonii rumuńskiej jednak nie uwierzyła
i zdecydowała się wyjechać. Podczas spotkań z pracownikami ambasady chłopi pytali: „A tam dobra ziemia?”,
„Jak niedobra, jak koła wozu nie mogą wybrnąć z błota.
Gdyby był piach, to byłaby zła, a tak znaczy, że jest urodzajna”– odpowiadali wysłannicy. Większość Polaków
wyjechała i to z ochotą. Jeśli docierała do nas obawa, że
Niemcy przywrócą swą państwowość na Ziemiach Odzyskanych, to liczyliśmy na przesiedlenie w kierunku
wschodnim, nie wiedząc wcale, że Polsce zabrano Kresy. Towarzyszyła nam myśl, że przyjechaliśmy do Polski
i w Polsce chcemy żyć.
– Jak wyglądały warunki transportu?
– Rumuni pozwalali zabrać ze sobą tylko bagaż.
Przeznaczali jeden wagon na dwie rodziny. Musieliśmy
pół wagonu zastawić słomą i meblami, żeby zasłonić konia i krowę. Nie obeszło się bez przekupywania ludzi,
którzy obsługiwali pociąg na stacjach. Trasa wiodła nie
przez Czerniowce i Lwów, na co byliśmy nastawieni, tylko przez Bukareszt, gdzie staliśmy trzy dni i musieliśmy
zmienić wagon. Najtrudniej było z przeprowadzeniem
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nieprzepisowo zabranego przecież konia. Pomogły przyniesione skądś podwójne drzwi – położyliśmy je na ziemi, między dwoma stojącymi naprzeciw siebie wagonami, założyliśmy zwierzęciu na łeb jakąś szmatę i tak niepostrzeżenie przeprowadziliśmy je z jednego pociągu do
drugiego. Przez Transylwanię dotarliśmy na Węgry,
gdzie czekała na nas pomoc z UNRR-y. Otrzymaliśmy
pożywienie i coś, czego wcześniej nikt z nas nie znał –
mydło. Dotarliśmy do Dziedzic, do pierwszego PUR-u,
gdzie odbyła się kontrola, pytano m.in. o broń, ikony, obrazy, wszystko to trzeba było zgłosić. Ja byłem kierownikiem tego transportu, miałem spisanych ludzi. Robiono
wtedy też te zdjęcia.

Karta repatriacyjna Jana Jedonia

Wydano nam dokumenty i w lipcu 1947 roku po 20
dniach podróży przyjechaliśmy na Dolny Śląsk, konkretnie do Rychbachu, dzisiejszego Dzierżoniowa. Było wtedy bardzo gorąco. Mieszkaliśmy tam na stacji w wagonie
przez dwa tygodnie. Chodziliśmy do PUR-u po pomoc.
Szukaliśmy miejsca, gdzie można byłoby się osiedlić.
Proponowano nam jednak domy robotnicze, a nie ziemię. W okolicy prawie wszystkie gospodarki pozajmowane były przez Żydów, Polaków z centrali i Kresów. Mój
ojciec był z tego niezadowolony, bo w Rumunii zostawił
przecież rolę, z której utrzymywał się dotąd przez całe
życie. Takich jak my było więcej. Dlatego ostatecznie pojechaliśmy wszyscy dalej, tj. do Głogowa. Pamiętam, że
kiedy pociąg dotarł do celu, akurat widniało. Mama rozsunęła drzwi wagonu, a tu jedno gruzowisko. Tylko gruz
i kominy. Zaczęła płakać na ten widok. Później jednak
pojawili się oficerowie i dwóch cywilów, zabrali kilku spośród nas i pojechali szukać odpowiednich ziem po okolicznych osadach. Ostatecznie nasza rodzina i inni krewni osiedlili się w wiosce Przedmość. Zajechaliśmy tam
w ciepłą, piękną lipcową niedzielę. Widać było maszyny
w polach. Trwały żniwa. Nawet mama powiedziała do taty: „Ty, przecież dzisiaj niedziela, a tu wszyscy pracują!”.
U nas tego nie było, niedziela oznaczała święto. Naszymi sąsiadami stali się odtąd osadnicy zza Buga, z okolic
Lwowa, tych można było poznać po mowie, z Polski centralnej czy repatrianci z Francji. Strony, z jakich się zjechaliśmy, powodowały, że określano nas jako „Rumunów”, a wysiedleńców z Kresów znowu jako „Ukraińców”.
– Jednym słowem wszyscy byliście pionierami
zupełnie nowej rzeczywistości, która musiała obfitować także w rozczarowania. Co w tym czasie okazało
się dla repatriantów z Rumunii najtrudniejsze?
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– Po osiedleniu w Przedmościu czekaliśmy na przydział ziemi. Namierzono grunty w obecności wójta gminy
Przedmość Barucha. Nocą jednak przybysze z centralnej
Polski zaorali rozparcelowane grunty, chcąc w ten sposób je zawłaszczyć. Wobec tego mój ojciec, stryj Bronek
i jeszcze jeden znajomy wybrali się do Wrocławia, aby
odszukać człowieka, który pilotował naszą repatriację
przez całą drogę z Rumunii. Była to trafna decyzja, bo
ten urzędnik przyjechał do Przedmościa i interweniował
u wójta. Ostatecznie otrzymaliśmy nowy grunt z wyraźnym zastrzeżeniem.
– Budowaliście swą codzienność w Przedmościu
od podstaw.
– Na początku nie mieliśmy nic z wyjątkiem przewiezionych z Bulaju krowy, konia i owcy. Ziemia jeszcze nic
nie dawała. Trzeba ją było dopiero zaorać i czekać do
przyszłego roku na plony. Wtedy z ojcem zaczęliśmy zatrudniać się u gospodarzy. Jeden z nich nazywał się Ciborowski, przyjechał z Kresów rok czy dwa lata wcześniej, miał dużo ziemi ornej, bydło, konie, maszyny poniemieckie. Dostawaliśmy u niego wyżywienie, codziennie dawał nam też worek pszenicy. Urząd Repatriacyjny
wspomógł nas doraźnie jedynie stu złotymi, co widać na
odwrocie karty repatriacyjnej, i nie było co jeść.
– Jak postrzegaliście zastanych Niemców?
– Każdego dnia w Przedmościu o tej samej porze
Rosjanie przy pomocy zawieszonego na drucie lemiesza
od pługa wzywali ich na zbiórkę, a potem prowadzili za
tory kolejowe, gdzie Niemcy uprawiali kilka hektarów posianych warzyw. Dawano im za to jedzenie. Mój ojciec
patrzył na tych chłopów niemieckich i zauważał, że
wszystko im zabrano, bo przecież mieszkali oni w swoich
i już nie swoich domach, z Polakami. Ale to wojna zrobiła
swoje. Naturalnym skutkiem było też to, że Polacy mścili
się na nich za okupację. Zdarzyło się nawet, że jeden
Niemiec dostał siekierą w plecy. Coraz częściej przepędzano ich z domów, ograbiano. Dlatego Rosjanie zdecydowali się wywieźć całą ludność niemiecką z Przedmościa
do PGR-u w Czernicy, wioski położonej bliżej Głogowa.
– Jakie dało się zauważyć oznaki zawłaszczania
przez komunistów dopiero co odbudowywanej Polski?
– Po roku czy dwóch od repatriacji zaczęli nachodzić
ojca funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, żeby się
zapisał do spółdzielni produkcyjnej. Ojciec, i wielu innych, unikał tego jak ognia, choć się bał, bo wiedzieliśmy, że opornych karano więzieniem. Nikt nie chciał tych
spółdzielni. Kiedyś pomiędzy ojcem a UB-owcami doszło
nawet do zwarcia: „o to ja się zapiszę, a przyjdziecie mi
pomóc, jak nie będę mógł pracować?”, „Jak będzie potrzeba, to przyjdziemy!” – odpowiedział hardo jeden
z nich. Zastanawiało mnie to, że do tych spółdzielni produkcyjnych zapisało się dużo ludzi z Kresów. Rozmawiając z sąsiadami, doszliśmy do wniosku, że oni już przywieźli ze sobą ze wschodu przekonanie, że te kołchozy
muszą istnieć i już, a wobec tego lepiej być pierwszym
i zająć sobie lepsze stanowisko szefa czy brygadzisty.
Zapisywali się też chłopi, których gospodarstwa liczyły
tylko po 1 ha. W ten sposób zarabiali po prostu na życie.
– Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z osobami
prześladowanymi przez UB?
– Pracowałem w fabryce papy w Nosocicach na terenie powiatu Głogów. Dojeżdżałem do pracy rowerem.
Pewnego jesiennego dnia jechałem jak zwykle przed
5 rano, aby zdążyć na czas. Mijałem dom pewnego ko-
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wala z Kresów, Nowaka. Pod zabudowaniami stały dwa
samochody, a po bramie wspinało się dwóch ludzi. Zaciekawiło mnie, co się stało, że tak obstawili to gospodarstwo. Później okazało się, że ten Nowak w gospodzie
po alkoholu zaczął opowiadać, co Rosjanie wyrabiali na
Kresach z Polakami, jak mordowali, wysiedlali… Ktoś
doniósł o tym i UB go zaaresztowało. Podobno był bity,
katowany. Jednak przeżył, bo po jakimś czasie zobaczyłem go na wolności. Pamiętam jeszcze inny przypadek
oficera, który przyjechał do Przedmościa z Zachodu,
gdzie podczas wojny walczył w polskich szeregach. Dołączył on do żony i dzieci. Wyróżniał się mundurem i ładną furażerką. Początkowo myślał, że jest w wolnym kraju
i może rozmawiać na wszystkie tematy. Szybko ktoś na
niego doniósł do Urzędu Bezpieczeństwa i zaczęto go
nachodzić, przez dłuższy czas wywierać straszną presję.
Nie wytrzymał i powiesił się w stodole.
– Jak po latach odebrałeś miejsce, gdzie się urodziłeś i dorastałeś? W międzyczasie przecież w Rumunii też nastał komunizm.
– Bulaj odwiedziłem w latach 70. z moją teściową,
Józefą z Zarazów Kwiatkowską. Z Polski wyruszyliśmy
przez ZSRR, tzn. Lwów do Czerniowiec, Suczawy i wysiedliśmy na Itcanach. Mieliśmy adres do rodziny, tj. do
Karola Ziomka, który mieszkał w Suczawie. Dużo się
zmieniło, nie mogliśmy trafić. Krewni ucieszyli się z naszego przyjazdu, tylko prosili, żeby nikomu nie mówić, że
odwiedzamy właśnie ich, bo trzeba byłoby to zgłosić
władzy, regularnie się meldować, inaczej mogliby zostać
ukarani. Na drugi dzień wybraliśmy się na Bulaj. Kupiliśmy trochę wódki, kiełbasy, mieliśmy też upominki. Autobus przyjechał strasznie załadowany, nie mogliśmy się
zabrać, ale zobaczył nas znajomy Polak o nazwisku Kuna, który zaczął wołać, żebyśmy wchodzili pierwsi do pojazdu. Wtedy jakiś Rumun krzyknął: „Mỏi Mazurule dece

te inpindz!” – „Ty Mazurze, co się tak rozpychasz!”. Coś
mnie przeszyło ze złości, bo „Mazur” w Rumunii było negatywnym określeniem, nieraz podczas kłótni Rumuni
krzyczeli: „Mazury, uciekajcie do Galicji!”. Na Bulaju rodziny były już rozproszone po repatriacji, została tylko niewielka grupa Polaków. Zostaliśmy tam na noc. Miejscowi
nie mieli już ziemi, którą włączono do kołchozów. Kiedy
poszliśmy spać, nasi gospodarze wyprowadzili cały żywy
inwentarz, bydło, gęsi, kury na nocny popas. W dzień,
gdyby ktoś to zobaczył, zostaliby posądzeni o bezprawne
użytkowanie łąk należących już do kołchozu. Mieszkaliśmy tam tydzień, więc napatrzyliśmy się, jak ciężko było
żyć tym ludziom w Rumunii Nicolae Ceauşescu.
– Dziękuję za rozmowę.

_____________________________
Przypisy:
1
Dom Polski w Suczawie – wybudowany w latach 1903-1907 staraniem członków organizacji polonijnej Towarzystwo Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej, według projektu inż. Alojzego Friedla; do dziś mieści
się przy ulicy Ion Vodă Viteazul nr 5.
2
Święty Jan Nowy.
3
Michał I von Hohenzollern-Sigmaringen, ostatni monarcha Królestwa
Rumunii, panował w latach 1927-1930 i 1940-1947. Po raz pierwszy
objął tron w 1927 r. jako małoletni po śmierci króla Ferdynanda. Jednak
w 1930 r. z inicjatywy grupy polityków niezadowolonych z regencji koronę przejął jego ojciec – Karol II, który przebywał dotąd poza Rumunią. Okres panowania Karola II to lata 1930-1940. W 1940 r. rząd marszałka Iona Antonescu poprzez zamach stanu doprowadził do abdykacji Karola II i ponownego przekazania tronu na rzecz 19-letniego już
Michała I.
4
Rumuńska nazwa to Touv.
5
Rumuńska nazwa to Poiana Micului.
6
Felticeni – miejscowość na południe od Suczawy.
7
Garda de Fier – Żelazna Gwardia, organizacja paramilitarna działająca przy rumuńskiej partii faszystowskiej „Legion Archanioła Michała”,
jej członkowie nosili charakterystyczne zielone koszule.
8
Itcani – to przedmieścia Suczawy, gdzie do dziś znajduje się dworzec
kolejowy.

 Tadeusz Gerstenkorn

FRANCISZKAŃSKA RADOŚĆ
Z WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁODZI
Cały grudzień 1986 roku spędziłem w Berlinie
Wschodnim, tj. w stolicy ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) jako stypendysta-naukowiec
przy Uniwersytecie im. Humboldta, Uniwersytet miał dla
swych gości mieszkanie w kamienicy przy Mühlen Strasse 3 w północnej dzielnicy miasta Pankov.
Wieczorami lub w dni wolne spacerowałem dla rekreacji w pobliżu mej kwatery położonej blisko słynnego
muru oddzielającego część wschodnią, enerdowską, od
zachodniego Berlina, odciętego zresztą jako enklawa na
terenie NRD od tak zwanych Niemiec Zachodnich, czyli
Republiki Federalnej Niemiec (RFN). W czasie tych spacerów natknąłem się na franciszkański klasztor, położony kilkadziesiąt metrów od muru berlińskiego przy Wollank Strasse 19.
Zaskoczony faktem istnienia placówki klasztornej
w ateistycznym Berlinie wszedłem któregoś dnia do kaplicy tychże franciszkanów (brązowych). Odmawiano
akurat wówczas wieczorną liturgię godzin. Lubię modlić
się w obcym języku, ponieważ modlitwa taka wymaga
większego skupienia dla zrozumienia myślowej lub recytowanej treści. Przyłączyłem się więc do modlących braci
franciszkańskich i z podanego mi brewiarza wygłaszałem
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słowa wybranego tekstu i psalmu. Po nabożeństwie jeden z zakonników zainteresował się niecodziennym
wiernym. Trzeba pamiętać, że tylko najbardziej odważni
Niemcy ośmielali się wówczas nawiedzać obiekt klasztorny. Byłem wtedy niemal jedyny w kaplicy spoza niewielkiego grona zakonników tego klasztoru. Rozmowa,
która się wywiązała, miała ciekawe dalsze następstwa.
Zakonnik ten poprosił mnie o dalsze spotkania. Odwiedził mnie nawet w mej kwaterze i po nabraniu zaufania
do mnie przedstawił mi znaną sobie w niewielkim zakresie historię swojego życia.
Nieznane mu było jego pochodzenie, nie wiedział nic
o swych rodzicach ani o wczesnym dzieciństwie. Bardzo
późno dowiedział się (od opiekującej się nim siostry zakonnej), że jako niemowlę został zabrany z Warszawy
przez Niemców z Domu Małego Dziecka (można przypuszczać, iż było to w 1943 lub 1944 r.) i przewieziony
na tereny późniejszej NRD. Jako miejsce urodzenia władze niemieckie podały Warszawę. Według zdobytych
przez niego później informacji, z pisma dyrektora Caritasu do pani Friedl w Heiligenstadt, był umieszczany
w różnych klasztorach i domach dziecka. Tak więc, był
w Niederstein na Śląsku, potem w domu przesiedleń-
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czym w Bischofswerda. W 1947 r. trafił do katolickiego
domu dziecka w Biesenthal, którym opiekowały się siostry św. Jadwigi (Hedwigschwester). Gdy miał pięć lub
sześć lat przejęły go urszulanki w Neustadt/Dosse. Tutaj
spędził większą część swego dzieciństwa. Właśnie
w Neustadt/Dosse dopiero około roku 1956 poddano go
badaniu lekarskiemu i na podstawie tego badania ustalono przypuszczalny jego wiek życia, a zatem także datę
urodzenia. Oficjalnie zapisano tę datę jako 16 grudnia
1944 r. Miał się nazywać Sorfte. Nie wiedział oczywiście, skąd to nazwisko się wzięło i jakie jest jego pochodzenie. Ustalający tę datę urodzenia nie zastanawiali się
zapewne, że jest ona zupełnym nonsensem, bowiem
Warszawa w tym czasie była zupełnie zniszczona i zapewne nie było w niej wówczas rodzącej kobiety. Sprawą szokującą jest, że mały Sorfte uzyskał imię Walter
dopiero na chrzcie 23 grudnia 1955 r., o który zatroszczyły się zakonnice.
Od tego czasu, aż do pełnoletniości, znajdował się
pod opieką Caritasu, do którego zwracał się zresztą także później. Caritas postarał się także dla niego o prawnego opiekuna, którą została niejaka panna Oltschewski
z Berlina, z którą miał jednak niewielki kontakt osobisty.
Nie wiedział nic, jakie były powody, że nie otrzymał
ogólnej szkolnej edukacji. Przypuszczalnie musiał otrzymać elementy podstawowej nauki, ale na czym ona polegała, czego dotyczyła i jak długo trwała – nic nie wiedział. Listy do mnie zawsze pisała mu jakaś poproszona
osoba.
Mniej więcej od 1957 roku siostry próbowały dać mu
jakąś rodzinę zastępczą. W ten sposób był jakiś czas
w Poczdamie, Butzow i Anklam. Wie, że 1 marca 1958
roku znalazł się w rodzinie Edwarda Zwingmanna
w Bösekendorf koło Neuendorf, w miejscowości przygranicznej na Eichsfeld. Pracował tam jako pomocniczy robotnik rolny. Gdy skończył 14 lat, zaczął nawet otrzymywać niewielką zapłatę. Gdy zaczęto stawiać zasieki graniczne oddzielające od siebie dwa państwa niemieckie,
rodzina Zwingmanna opuściła gospodarstwo rolne
i przeszła do RFN. W ten sposób mały Walter Sorfte został sam na gospodarstwie. Na skutek starań miejscowego proboszcza i Caritasu po kilku tygodniach znalazł
się w klasztorze górskim (Bergkloster) w Heiligenstadt,
w domu macierzystym sióstr szkolnych z Heiligenstadt.
Zainstalowano go tu na stałe 1 grudnia 1961 roku. Opiekunką osobistą chłopca została siostra Wilburga, z którą
utrzymywał kontakt przez dalsze lata, gdy już opuścił to
miejsce. W domu zakonnym sióstr sprawował wszystkie
możliwe funkcje w gospodarstwie rolnym, w ogrodzie
i w domu. Od 1969 r. pracował jako pierwszy palacz tego
domu oraz pomagał przy budowie i remontach.
Ponieważ chciał zostać bratem franciszkańskim, nawiązał kontakt z ośrodkiem tego zakonu Kirbscher Berg
w Dingelstädt. Dnia 1 września 1976 r. został przyjęty do
domu zakonnego franciszkanów do prac w ogrodzie
i w domu, aby później na własne życzenie być przyjętym
do zakonu. Nastąpiło to 22 sierpnia 1979 r. Przyjął imię
Antonius – Antoni i rozpoczął nowicjat.
W tym czasie, gdy poznałem brata Antoniego, był
dozorcą domu zakonnego i opiekował się ogrodem. Sam
wysnuł przypuszczenie, że był dzieckiem polskim.
Zupełny brak troski o jego losy może to potwierdzać.
Bardzo zależało mu na ustaleniu jego pochodzenia i gorąco mnie prosił o pomoc w tej sprawie. Miał niespotykanie dobre, współczujące serce. Gdy się spotykaliśmy,
miał zawsze dla mnie w przepastnej kieszeni sutanny
coś dobrego: banana, czekoladę lub pomarańczę. Bracia
otrzymywali czasem jakąś paczkę z Zachodu. U nas
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w tym czasie było to o wiele trudniejsze. Ponieważ święta Bożego Narodzenia 1986 roku spędzałem samotnie
w Berlinie i dopiero w Sylwestra mogłem opuścić to wielkie miasto, to na kilka dni przed wyjazdem (26 grudnia)
przyniósł mi to, co miał najlepszego, bym zabrał te podarunki do domu na Nowy Rok i uradował swych najbliższych. Były to pomarańcze, greipfruty, orzechy, pierniki,
kawa, czekolada itp. Trzeba pamiętać, że w tym czasie
o te produkty delikatesowe było w Polsce niezmiernie
trudno i stanowiły one rarytasy. Jak szczelna była wówczas granica, nawet między Polską a NRD, może świadczyć fakt, że gdy wyjeżdżałem do Berlina i w przewidywaniu odczytów naukowych chciałem zabrać kilka swych
prac, to musiałem sporządzić pełny spis mych prac i dokumentów potwierdzony przez władze uniwersytetu dla
potrzeb Urzędu Celnego (na pamiątkę przechowuję te
dokumenty). W przeciwnym wypadku, w razie kontroli
wszystko to mogło być skonfiskowane, a ja posądzony
o szpiegostwo.
Brat Antoni miał prawdziwie franciszkańską duszę
i wielkie nabożeństwo do świętego Franciszka. Był niezwykle pokorny, a przy tym bardzo usłużny. Pewne fakty
świadczące o tym opiszę później.
Ustaliłem, że moja pomoc dla brata Antoniego mogła
pójść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, zwróciłem się
z prośbą o pomoc w jego sprawie, tj. o możliwość ustalenia faktu i daty wywiezienia jego jako polskiego dziecka
z Warszawy (zwłaszcza w okresie nasilonych represji na
Zamojszczyźnie) do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Łodzi – Instytutu Pamięci Narodowej, ul.
Piotrkowska 149. Niestety, na tym się skończyło. Zdawałem sobie sprawę z tego, że uzyskanie potrzebnych informacji i dokumentów od władz NRD może być trudne
lub nawet niemożliwe i dlatego postanowiłem dać bratu
Antoniemu najpierw to, co było możliwe, tj. poznanie
Polski, kraju, którego zupełnie nie znał, a który uważał za
kraj swego urodzenia. Chodziło mi więc o sprowadzenie
brata Antoniego do Polski, by spełnić jego pragnienia.
Sprawa nie była jednak wówczas prosta. Formalnie Polska i NRD były krajami zaprzyjaźnionymi, o tym samym
socjalistyczno-komunistycznym ustroju, ale granica dla
ruchu osobowego była praktycznie zamknięta. Przyjazd
brata Antoniego wymagał specjalnego zaproszenia. W liście z 13 kwietnia 1987 r. brat Antoni informował mnie,
że zwykłe zaproszenie ode mnie, które otrzymał na początku kwietnia, jest dla Ludowej Policji NRD (Volkspolizei) niewystarczające, ponieważ nie ma dostatecznego
uzasadnienia wyjazdu, np. jubileusz urodzin, małżeństwa, ślub, pogrzeb lub jakieś inne ważne rodzinne wydarzenie. Tego rodzaju trudność zmusiła mnie do dalszych, na szczęście udanych działań. Gdy dzisiaj jeździmy bez trudu i bez żadnych problemów we wszystkie
zakątki świata, to ówczesne restrykcje wydają się nam
zapewne być zmyśloną bajką. A było to przecież tak niedawno! Otóż zaproszenie do siebie obywatela NRD musiało być udokumentowane szczególną okolicznością
i odpowiednio uzasadnione, że jest to ktoś bliski.
Na szczęście wpadłem na pomysł, który wydawał mi
się wtedy genialny. W czerwcu 1987 r. wypadało 35 lecie
mego ślubu z mą żoną Zofią. Była to tak zwana okrągła
rocznica, bardzo uznawana przez Niemców. Tak się złożyło, że w czerwcu miał też przybyć do Łodzi Ojciec
Święty Jan Paweł II, co było niezwykłą okazją do tego,
by mój franciszkanin mógł zobaczyć papieża i oddać mu
hołd. Formalności zaproszenia były dość skomplikowane. Zaproszenie musiało spełniać warunki formalne i być
potwierdzone przez notariusza, a następnie przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
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Tłumaczenie wykonałem sam. Tłumacz przystawił tylko
pieczęć. We wtorek powielkanocny dn. 21 kwietnia 1987
r. o godz. 9 rano otrzymałem list-ekspres od brata Antoniego, a już następnego dnia o godzinie 13 wysłałem
także ekspresem (poleconym) kopię aktu małżeństwa
i list zapraszający na uroczystość 35-lecia. Ku wielkiej
radości obu stron władze NRD wyraziły zgodę na wyjazd
Waltera Sorfte do Łodzi na 1 miesiąc. Poinformował
mnie o tym w liście z 23 maja. Do Łodzi wyjechał z Berlina przez Kutno dn. 9 czerwca we wtorek po Zielonych
Świętach. Powitałem go dn. 10 czerwca na Dworcu Kaliskim. Zamieszkał w naszym domu. Problem był jednak
taki, że nie znał ani jednego słowa po polsku i wymagał
przez to osoby towarzyszącej. Ode mnie do katedry jest
około 15 minut pieszo. Zapoznałem więc gościa z trasą,
dałem mu swój adres i telefon. Wieczorem zapragnął być
w katedrze na mszy i nabożeństwie czerwcowym. Zostawiłem go w kościele, pouczyłem jeszcze raz, jak ma
wracać, i pojechałem załatwiać pilne sprawy. Wieczorem
brat Antoni jednak do nas do domu nie wrócił. Rozpocząłem poszukiwania. Objeżdżałem autem opustoszałe ulice
i uliczki wokół placu katedralnego, ale bez skutku. Minęła
pełna napięcia noc. Rano odebrałem telefon z Kurii. Brat
Antoni znajduje się w pałacu biskupim i czeka na mnie.
Okazało się, że zakonnik modlił się w katedrze aż do jej
zamknięcia. Po wyjściu, już gdy było ciemno, stracił
orientację i tak zgubił drogę, że szedł w przeciwnym kierunku. Zawrócił, chodził w pobliżu katedry całą noc,
chowając się po bramach, gdy zobaczył patrole milicji,
wówczas częste i liczne z uwagi na ochronę katedry
przed przybyciem papieża. Rano zdecydował się wejść
do Kurii. Znaleziono tłumacza, przez którego wyjaśnił
okoliczności przykrego zdarzenia oraz poinformował, u
kogo mieszka. Dano mi niezwłocznie znać i uszczęśliwiony mogłem go odebrać. To niefortunne zajście miało
jednak dla brata Antoniego także dobre strony. Miał
okazję być przedstawionym wysokim pracownikom
Kurii oraz księdzu Biskupowi, od którego otrzymał
błogosławieństwo. Gdy przywiozłem go do domu, okazał taką skruchę z powodu swej nieudolności, że rzucił
się na kolanach do nóg mej żony. Ciekaw jestem, czy taki gest mógłby okazać ktoś inny.
Wydarzeniem dla niego najważniejszym była jednak bytność na lotnisku Lublinek dnia 13 czerwca,
gdzie widział dobrze papieża, bowiem załatwiłem mu
miejsce w sektorze dla duchownych. Był również w katedrze na powitaniu dostojnego gościa. Brat Antoni był
także serdecznie goszczony przez braci franciszkanów
z ulicy Rzgowskiej, z Łagiewnik i przez bernardynów z
ulicy Spornej. Franciszkanie zajęli się nim tak troskliwie,
że sprawili mu wycieczkę do Warszawy. Tam też umieścili go w pociągu do Berlina. Miał więc pełną radość z
pobytu w wyśnionym kraju. Jego losem zainteresowałem
także Stowarzyszenie Dzieci Germanizowanych
(wówczas przy ul. Mielczarskiego 5, m. 35 z działającą
tam m.in. p. Heleną Orzechowską).
Przez parę lat utrzymywałem z bratem Antonim kontakt listowny. W karcie świątecznej z dn. 18 grudnia 1987
r. pisanej z Pankov (przez „prywatnego sekretarza” –
współbrata), a otrzymanej przeze mnie dopiero 5 stycznia 1988 r. donosił mi z franciszkańskim zawołaniem pace e bene – pokój i dobro o najważniejszym wydarzeniu
zakonnym owego roku, tj. o święceniach diakonatu tego
dnia współbrata zakonnego.
Nie udało mi się zobaczyć jeszcze raz brata Antoniego, choć czyniłem takie starania. W czerwcu i lipcu
1988 r. przebywałem w uniwersytetach Drezna i Lipska.
Miałem w planie wypad na konferencję statystyczną
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w Berlinie. Współbrat Antoniego Johannes zatroszczył
się nawet o zapewnienie mi kwatery. Chciałem się zobaczyć ponownie z zaprzyjaźnionymi braćmi. Wyjazd do
Berlina nie doszedł jednak do skutku ze względów finansowych i potrzebnych zezwoleń.
W listopadzie 1988 r. brat Antoni został przeniesiony
z Berlina do domu centralnego franciszkanów na Kerbscher Berg w Dingelstädt/Eichsfeld. Donosił o tym do
mnie w karcie z 2 stycznia 1989 r. i ponownie z 12 listopada 1989 r.
Donosiłem bratu wówczas (7 lutego), że przed kilkoma dniami oglądałem film dokumentalny z czasów
wojny produkcji zachodniej, oparty na niemieckich kronikach wojennych, przedstawiający tragiczne wydarzenia
zabierania polskim rodzicom ich dzieci w wieku od 6 tygodni do 14 lat na Zamojszczyźnie i przez Warszawę
transportowanych do Niemiec z okręgu Zamościa. Myślę, że w archiwach TVP znajduje się ten film. Być może
posłużył także jako kanwa odcinka filmu Polskie Drogi.
W wymienionym liście do mnie brat Antoni wyraził wówczas pragnienie, aby w sierpniu tego roku być w Polsce
na pieszej pielgrzymce na Jasną Górę i mieć możliwość
ponownie z nami się spotkać i porozmawiać.
Ostatni list od brata Antoniego otrzymałem
11 czerwca 1990 r. (z 5 czerwca), informujący mnie, że
dziękuje za ponowne zaproszenie, ale jest bardzo zapracowany i ma przez to trudności z wyjazdem do Polski.
W piątek dn. 7 wrzesnia1990 r. otrzymałem wiadomość z klasztoru franciszkanów na Kerbscher Berg
w Dingelstädt/Eichsfeld (5603), że we wczesnych godzinach rannych 31 sierpnia 1990 r. po krótkiej, ciężkiej
chorobie brat Antoni (Walter) Sorfte został powołany do
wieczności w wieku 45 lat życia i 12 lat w zakonie. Rekwiem żałobne odbyło się 4 września o godzinie 11
w kościele klasztornym, po czym odbył się pogrzeb na
cmentarzu klasztornym.
O tym smutnym fakcie powiadomiłem Stowarzyszenie Dzieci Germanizowanych w Łodzi, które zamówiło
w jego intencji mszę świętą odprawioną w styczniu 1991
r. w obecności członków Stowarzyszenia w Wyższym
Seminarium Duchownym w Łodzi przez ks. bp. Adama
Lepę. Informacja o mszy została przeze mnie wysłana
dn. 24 grudnia do braci franciszkanów. Niestety, nawet
później nie mogłem się dowiedzieć bliżej o przyczynie
śmierci tego potężnego mężczyzny. Było to dla mnie
bardzo dziwne i tajemnicze.
Tym wspomnieniem pragnę oddać hołd wszystkim dzieciom polskim wywiezionym, maltretowanym,
zmuszanym do ciężkiej, nieludzkiej pracy, także
niemczonym. Co ciekawe, jakaś iskra tliła się jednak
niespodziewanie w duszy brata Antoniego, która kierowała jego myśli i serce ku Polsce. Nie mógł służyć
Polsce, to poświęcił się Bogu, a tak jak potrafił
i mógł, służył także ludziom.

*
Tym artykułem chciałbym także zaapelować do Instytutu Pamięci Narodowej o rzetelne i dokładne zajęcie
się losem polskich dzieci, wywiezionych z Polski i swego
kraju pozbawionych. Mam nadzieję, że obecnie są już
bardziej sprzyjające warunki domagania się udostępnienia dokumentacji znajdującej się w archiwach niemieckich. Powinno to być wszystko dokładnie zbadane i polskiej społeczności udostępnione. Według mojej wiedzy
ukazały się następujące pozycje obrazujące los polskich
dzieci maltretowanych przez hitlerowców w czasie wojny:
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dr Roman Hrabar – „Lebensborn”, czyli źródło
życia, wydanie 3 uzupełnione, wydawnictwo „Śląsk”
1980, stron 264 (dawniej 40 zł);
Józef Wnuk, Helena Radomska-Strzemecka –
Dzieci polskie oskarżają (1939-1945), Instytut Wydawniczy PAX, wyd. 1, nakład 5000, Część I: Dokumenty
zbrodni hitlerowskiej – Józef Wnuk; Część II: Okupa-

cja w oczach młodzieży – Helena RadomskaStrzemecka;
Władysława Pawłowicz – Urszulo! Gdzie jesteś,
artykuł w „Aspekcie Polskim”.
Prawdopodobnie jest tych pozycji więcej. Proszę
o informację i wspomnienia na adres Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Może kiedyś powstanie z tego

jakaś dodatkowa publikacja.

 Piotr Szczepankowski-Chełmoński

POLSKA MUSI BYĆ ŚWIĘTA, BOŻA, CHRYSTUSOWA, MARYJNA
„Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił,
bo korzeń jego jest Chrystus”.
Ks. Piotr Skarga

W tym roku przypada 400. rocznica śmierci Księdza Piotra Skargi (1536-1612), najważniejszego polskiego kaznodziei, będącego niestrudzonym obrońcą
wiary i polskości. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Księdza Piotra Skargi, upamiętniając tego jezuitę, o którym zwykło się mawiać, że „Czym
w chrześcijaństwie św. Paweł, tym w Polsce ks. Piotr
Skarga”. Zasłynął on jako autor najpoczytniejszych
w polskiej literaturze Żywotów świętych oraz wieszczych
Kazań sejmowych. Ks. Skarga przyszłość Polski widział
tylko w jej naprawie moralnej i praworządności, które
muszą być realizowane. Przewidywał on i przepowiadał
upadek Polski.
Dziś libertyńskie siły drążą podziemne kanały pod
powierzchnią Polski. Ruchy te znajdują poparcie ze strony wrogów Kościoła, jakimi są masoni i wolnomyśliciele,
którzy zdołali pozyskać silny wpływ na wiele kierowniczych jednostek w naszym państwie. Wzmógł się także
wpływ Żydów, którzy zawsze współdziałali i współdziałają ze wszystkimi wrogami Kościoła katolickiego.
Wewnętrzne położenie Polski przypomina też w wielu objawach czasy Skargi. Społeczeństwo bowiem rozdarte jest do głębi waśniami politycznymi oraz różnicami
społecznymi. Z jednej strony wyuzdany cynizm z wszystkiego, z drugiej gorycz zawodu u wszystkich, którzy wierzyli w sprawiedliwość społeczną i praworządność
w Polsce. Polska musi iść za wskazaniami Skargi, musi
podjąć walkę nieustraszoną o moralność życia publicznego. Ale na to trzeba odwagi! Skarga dlatego tyle zdziałał, że był odważny. Królestwo Boże należy tylko do odważnych. Kościół winien dziś świecić przykładem wielkiej
odwagi, a więc kapłani z wierzącymi.
Uwagi i ostrzeżenia Ks. Skargi znajdują pełne zastosowanie w dzisiejszej rzeczywistości. Polska współczesna jest rozdwojona. W tym leży źródło jej słabości. Nad
utrzymaniem tego stanu pracują wszystkie ciemne siły
znajdujące się pod wpływami wrogimi katolicyzmowi.
Stamtąd idą ustawiczne pomysły kopiące przepaść między społeczeństwem, utrudniające naukę religii w szkołach, podkopujące instytucję małżeństwa katolickiego,
rozpętujące naj-niższe instynkty pod przykrywką niczym
nieskrępowanej wolności.
Walka o moralność życia publicznego w Polsce wymaga ze strony katolickiej skupienia wszystkich sił moralnie zdrowych znajdujących się w narodzie. Należy zatem utworzyć pilnie wspólny front katolicki. Front katolicki wymaga więc w pierwszym rzędzie związania
wszystkich dotychczasowych zrzeszeń katolickich w jedną ideową całość, co może nastąpić tylko przez przyjęcie
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wspólnego
dla
nich
wszystkich programu działania i jego realizacji. O katolikach mówi się często,
nie bez racji, że znajdują
się wobec swych wrogów
tylko w defensywie. Gdyby katolicy chcieli realizować swój pogląd na
świat we wszystkich dziedzinach życia, wówczas
ich życie byłoby nieustającą ofensywą, wobec
której nie ostoi się żadna
siła tego świata. Przecież
cechą katolicyzmu jest
apostolska akcja! Czyżby
brakowało w Polsce totalnych katolików, ludzi o zdecydowanych ideałach, zdecydowanych na czyn, na walkę w obronie prawdy i ładu?
Dzięki Bogu, są tacy, ale niech wszyscy się ujawnią!
Obudzenie aktywności katolików zostaje w prostym
stosunku do ich wyrobienia ideowego. Bez ofiary nie ma
katolicyzmu. Ale aktywność wymaga, obok poświęcenia,
jasno określonego planu działania przekształcającego
życie współczesne. Plan frontu katolickiego musi nie tylko usuwać zło, ale i czynić dobro. Zło naszych czasów
płynie z dwóch źródeł: z propagandy bezbożnictwa, prowadzonej przez tajne organizacje i ekspozytury masonerii; drugim źródłem zła są złe ustawy. Wyzwolenie się
z tych zależności musi być w państwie bezwarunkowo
przeprowadzone przez pozytywne rozwiązanie najważniejszych spraw w duchu katolickim.
„Żeby zwyciężyło zło wystarczy, aby katolicy byli
bierni”. Jeżeli nie nastąpi powszechne przebudzenie katolików w Polsce, to wciąż będziemy mieli sytuację,
w której się ich dyskryminuje. Rugowanie mediów katolickich z życia społecznego, próby likwidacji nauki religii
w szkołach oraz zakusy na zdejmowanie krzyży m. in.
w urzędach, sejmie, senacie i szkołach są tego przykładem. Dlatego przemienić trzeba wszystkie sfery naszej
rzeczywistości, bo „ateiści chcą wierzącym wolność
przydzielać na kartki”.
Katolicy polscy czekają na jasno określony wspólny
program wszystkich środowisk katolickich, który należy
zacząć wdrażać w życie natychmiast i konsekwentnie go
realizować we wszystkich strukturach życia społecznego.
Czy nie ma wśród Polaków takich jak Piotr Skarga?
wśród księży, profesorów, posłów, senatorów? Są na
pewno! Potrzebna jest zatem odwaga i zaangażowanie
Polaków od Helu po krzyż na Giewoncie, od Słubic po
Kodeń. Należy jasno powiedzieć, że za pracę przebudowy państwa w duchu zasad katolickich są przede
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wszystkim odpowiedzialni katolicy świeccy. Od tej odpowiedzialności nikt nas zwolnić nie może, to nasz święty
obowiązek. „Matko nawrócenia, Matko pokuty, Matko
Boża Fatimska, ratuj Polskę! Nie pozwól, by bezbożny
system ateistyczny jeszcze raz zniewolił Twój naród!
Pomóż Polakom zjednoczyć się w wierze przy Chrystusie i Jego Kościele!”.
Dziś, po latach zniewolenia Polski, wrogie systemy
zbierają żniwo i wzmagają swe wywrotowe działania,
godząc bezpośrednio w religię i wszystko to, co polskie.
Świadomie dążą te systemy do walki z Kościołem i przez
odpowiednie ustawy przygotowują grunt do rewolucji
w duchu bezbożnym. Dlatego obecna rzeczywistość
zmusza nas nie tylko do czuwania, ale i do walki. Ale samo kierownictwo i program nie wystarczy. Potrzeba więc

zdecydowanej armii walczących katolików. Każdy jest
w tej walce potrzebny, każdy może i powinien znaleźć
godne zadanie do spełnienia. Niech zatem słowa poetki
umacniają nas w działaniu: „Tyś Polski syn, / Do prawdy dąż, / Ukochaj czyn, / Zwalczaj zło wciąż (…)”1.
Najlepiej uczcimy 400. rocznicę śmierci Ks. Piotra
Skargi, nieustraszonego kapłana o moralność życia publicznego i pogromcy bezbożnictwa, jeśli czynnie wesprzemy szeregi Akcji Katolickiej2

_____________________________________
1

Cytat z wiersza Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pt. Prezentuj broń.
2
W opracowaniu wykorzystano książkę prof. Ludwika Skoczylasa pt.
Szlakiem Piotra Skargi, Kraków 1936, Wydawnictwo Księży Jezuitów.

APEL OBYWATELSKIEJ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
19 maja 2012 roku środowiska protestujących przeciwko wprowadzanej od 1 września 2009 roku na podstawie rozporządzenia
MEN z 23 grudnia 2008 roku reformie programowej zebrały się na ogólnopolskim spotkaniu w Krakowie w murach najstarszego
polskiego uniwersytetu. Wybrały na nim pierwszy skład Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej.
Od dłuższego czasu rozwija się ruch protestu przeciwko katastrofalnym zmianom w polskiej oświacie kreującym szkołę o coraz
niższych wymaganiach, której absolwenci prezentują coraz niższy poziom rzeczywistego wykształcenia, przeciwko zmianom prowadzącym w istocie do zanegowania polskiej tradycji edukacyjnej i demokratycznej.
Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej wzywa wszystkie środowiska, którym leży na sercu los młodego pokolenia, o aktywne włączenie się w ten spontaniczny polski ruch szkolny, który narodził się z troski o przyszłość Narodu i Państwa.
Wzywamy Rodziców, Nauczycieli, wszystkie osoby dobrej woli – twórzcie Koła Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej!
Nasza bierność pozwala biurokracji na przeprowadzanie zmian, które będą nieodwracalne i doprowadzą do trwałego zerwania
ciągłości kulturowej pokoleń, do „wyhodowania” generacji posłusznych wykonawców poleceń urzędników – do tego prowadzą bowiem zmiany wprowadzane w polskiej oświacie.
Musimy temu zapobiec!
Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej organizuje zaplecze ekspertów, specjalistów prawa oświatowego, organizacji i finansowania edukacji, specjalistów tworzenia rzetelnych programów nauczania, kompetentnych autorów podręczników oraz doświadczonych twórców niezależnego szkolnictwa.
To grono ekspertów będzie służyć pomocą wszystkim tym, którzy zechcą poświęcić swój czas i wysiłek na działalność pro publico bono, tak aby szkole polskiej przywrócić jej cele zgodne z polską racją stanu – kształcenie i wychowywanie świadomych
swych praw obywateli, zakorzenionych w polskiej tradycji, zdolnych przekazywać ją następnym pokoleniom.
Koła OKEN mogą być tworzone w lokalnych społecznościach – przy szkołach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych, parafiach, w lokalnych środowiskach – wszędzie tam, gdzie znajdą się ludzie, chcący wywrzeć wpływ na pozostającą całkowicie poza kontrolą społeczną sferę edukacji. Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej stworzy i udostępni narzędzia służące
do tej kontroli.
Apelujemy do wszystkich organizacji społecznych, którym leży na sercu los polskiej oświaty, o aktywne włączenie się w prace
OKEN. Chcemy, aby Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej stała się miejscem, w którym na podstawie dobrze rozumianej autonomii i poszanowania odrębności wypracowano wspólne dla wielu środowisk i organizacji stanowisko w sprawie zmian w oświacie polskiej i sposobów jej naprawy.
Szanowni Państwo – twórzcie Koła Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej! Już czas przywrócić oświatę Narodowi! Bezczynność jest grzechem wobec Rzeczypospolitej i przyszłych jej pokoleń!
Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej
Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – przewodniczący
Prof. dr hab. Jan Żaryn – wiceprzewodniczący
Dyr. Ryszard Nowak
Dr hab. Jakub Basista
Mgr Piotr Jaworski

Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
Dr Jerzy Lackowski
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Mgr Maciej Świrski
Prof. dr hab. Ryszard Terlecki

Wszystkich zainteresowanych utworzeniem Koła OKEN prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@ehistoria.org.pl lub
zostawienie wiadomości pod numerem tel. +48 507 505 46.
Deklaracja wartości OKEN:
1. OKEN zamierza działać w oparciu o podstawowe, uniwersalne wartości, które ukształtowały polską wspólnotę narodową.
Pragniemy, aby polskie szkoły kształtowały wśród uczniów postawy ludzi zakorzenionych w ojczystej historii, szanujących i ceniących dokonania naszych przodków, pozbawionych kompleksów w stosunku do cudzoziemców. Opuszczający mury szkół młodzi
Polacy powinni stawać się świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami Rzeczypospolitej, ludźmi potrafiącymi twórczo i mądrze
kierować swoim życiem oraz pamiętać, iż to oni są odpowiedzialni za siebie, swoich najbliższych i Ojczyznę.
2. Program wychowawczy naszych szkół powinien być osnuty wokół kształtowania szacunku dla drugiego człowieka. Pragniemy, aby kształtowanie prawych charakterów znowu zdominowało wychowanie w Polsce, a uczciwość była czymś naturalnym i powszechnym.
3. Pamiętamy, iż pierwszymi wychowawcami są zawsze rodzice, a państwo zobowiązane jest do wspierania ich w tym wysiłku, w czym m.in. winna przejawiać się jego pomocniczość.
4. Pragniemy, aby każdy młody Polak niezależnie od środowiska wzrastania i wychowania otrzymywał swoją szansę edukacyjną. Stwarzanie równych szans edukacyjnych oraz zapewnianie dobrej jakości powszechnej edukacji dla każdego to podstawowe
zadania państwa. Stąd też zamierzamy czynić wszystko, aby również państwo polskie takie zadania skutecznie wykonywało.
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5. Uznajemy rozwój indywidualny każdego dziecka za kluczowe zadanie szkoły. Sprzeciwiamy się wszelkim formom kolektywistycznego myślenia, zgodnie z którym najważniejsze jest kształtowanie jedynie umiejętności bycia członkiem grupy. Tylko bowiem
osoby mające poczucie własnej wartości i niepowtarzalności potrafią podejmować działania służące wspólnocie. Nie negujemy jednak zachowań społecznych wynikających z powszechności używania narzędzi internetowych i mediów społecznościowych jako
sprzyjających procesom edukacyjnym, w których uczestniczy młodzież.
6. Polska szkoła winna dawać swoim uczniom solidny fundament wykształcenia ogólnego, umożliwiający im elastyczne
i sprawne podejmowanie w przyszłości rozmaitych ścieżek edukacyjnych i zadań zawodowych. Równocześnie musi ona stawiać
uczniom poważne wymagania, gdyż w przeciwnym razie będą oni niedojrzali i niezdolni do podejmowania wyzwań współczesnego
świata. Będziemy ciągle przypominać, iż zabawa w szkołę bez wymagań to kaleczenie młodych Polaków i przekreślanie możliwości odbudowania Polski ze zniszczeń totalitaryzmu.
7. Uważamy, iż należy natychmiast zaprzestać marnotrawienia publicznych pieniędzy. Troska o pieniądz publiczny to jeden ze
znaków mądrego patriotyzmu.
8. OKEN będzie działać jawnie pamiętając, iż każdy młody Polak ma prawo do dobrej edukacji, a obywatele do rzetelnej informacji o jej stanie i do poważnego traktowania przez rządzących. Uważamy również, iż nauczyciele w Polsce muszą spełniać wysokie wymagania i uzyskiwać wynagrodzenia odpowiadające jakości ich pracy.
9. Doceniamy ogromne zasługi Kościoła dla kształtowania postaw Polaków, stąd też zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim
działaniom, które mają wyrugować religię z naszych szkół lub zanegować wartości, które ukształtowały Polskę.
10. Będziemy twardo i zdecydowanie przeciwdziałać wszelkim pomysłom edukacyjnym rządzących niezgodnym
z powyższymi zasadami. Jeżeli władza nie będzie kreować szkół odpowiadającym potrzebom Polski i Polaków będziemy dążyć do
ograniczenia jej wpływu na nie.
http://www.isakowicz.pl/ [25.06.2012]
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CZYTELNIA KRESOWA
 Zbigniew Miszczak

POD WRAŻENIEM TRYLOGII W ETUI
Na wydanie bibliofilskie Sienkiewiczowskiego dzieła
wszech czasów czekaliśmy długo. I wreszcie – wraz z ukazaniem się Potopu – możemy podziwiać owoc kilkunastoletnich starań Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza – Zarząd
Główny w Lublinie oraz Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. Wykonanie arcytrudnego zadania przyniosło efekt olśniewający. Trylogia
w nowej zwartej formie wydawniczej robi na czytelniku wrażenie potężne. Ozdobne etui dopełnia „edycję wielką”, nadaje jej dodatkowego blasku, pełniąc zarazem potrzebną funkcję ochronną dla „tego szeregu książek” pięknie wydanych
„w niemałym trudzie”. Publikacja przypomina o nadchodzącej rocznicy 125. napisania Trylogii (1888-2013) tudzież poprzedza doniosłą uroczystość poświęcenia i odsłonięcia
pomnika matki Henryka Sienkiewicza, Stefanii z Cieciszowskich – 5 września 2012 r. w Okrzei, ale bez względu na okoliczności stanowi wymowny godny czyn Deo et Patriae.
Ks. W. Piszczek,
Chłopiec w stroju szlacheckim
(Pan Wołodyjowski)

Wielotomowe arcydzieło literatury polskiej w trzech albumowych foliałach w gustownym pudełku – cóż za wspaniałe wydawnictwo! Nawiązujące do klasycznych wzorców
edytorstwa artystycznego i zarazem oryginalne. Nigdy bowiem Trylogia nie była projektowana w tak wielkim stylu
przez wydawców. A efekt zrealizowania tej koncepcji jest
naprawdę godny podziwu. Publikacja uwydatnia majestat
trzech niezapomnianych arcypowieści tworzących sławny
cykl trylogiczny Henryka Sienkiewicza.
Solidnie i estetycznie wykonane etui harmonizuje
z mieszczącymi się w nim księgami luksusowo wydanymi
w twardej, imitującej brązową skórę oprawie z tłoczeniami
i złoceniami. Komplet imponuje monumentalnością. W tym
kształcie Trylogia znów jaśnieje swą nieprzemijającą potęgą. Skąd się bierze jej niesłabnąca siła oddziaływania?
Niewątpliwie z wierności etyce opartej na całkowitej odpowiedzialności naszego twórcy za słowo – by było ono „chlebem”, a nie „trucizną”, by niosło ideę bliską wszystkim. Potrzeba naprawienia i wzmocnienia ducha Polaków kierowała
Sienkiewiczem od pierwszego słynnego zdania Ogniem
i mieczem, aż po nie mniej słynne zdanie ostatnie w Panu
Wołodyjowskim. „Dla pokrzepienia serc” – nikt dobitniej nie
sformułował owej idei, natomiast za Sienkiewiczem powtórzyło ją wielu, jak choćby William Faulkner zgodnie sądząc,
że jest to „jedyny godny cel każdej książki”.
Uznanie dla mistrzostwa Noblisty widać w najdrobniejszych szczegółach ekskluzywnego wydania Trylogii. Zespół
redakcyjny (w składzie: prof. Lech Ludorowski – prezes Towarzystwa, prof. Halina Ludorowska, prof. Halina Kosętka,
ks. Wacław Piszczek – dyrektor Wydawnictwa) odniósł się
do ponadczasowych tekstów znakomitej prozy powieściowej Sienkiewicza z wyraźnym pietyzmem. Przywrócony
przez prof. Ludorowskiego autorski podział Ogniem i mieczem na 4 tomy, Potopu na 6, Pana Wołodyjowskiego na 3
i odkrywcze wstępy pióra profesora ze świetną interpretacją
uniwersalnych wartości tych eposów sprawiają, że czytelnikowi łatwiej wnikać w tajniki twórczości Sienkiewiczowskiej,
dostrzegać jej niepowtarzalny urok, uzmysławiać sobie głębie mądrości oraz smak estetyczny wielkiego pisarza. Blask
piękna fabuły wyczarowanej mocą talentu i wyobraźni twórcy oddają ponadto duże kolorowe ilustracje ks. Wacława
Piszczka CM, kapłana – artysty malarza.
Elementów współtworzących ekskluzywną publikację
jest więcej. Słowniki postaci, nazw geograficznych, słów
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Ks. W. Piszczek,
Husar w zbroi bojowej
(Ogniem i Mieczem)

i zwrotów obcojęzycznych, mapy pokazujące rozległe tereny wydarzeń, noty wydawnicze wraz ze wstępami nadają
edycji walor naukowy. Ważną funkcję popularyzowania
wiedzy o epoce XVII w. (czas akcji cyklu trylogicznego) pełnią rysunki czarno-białe, obrazujące najrozmaitsze ówczesne realia, np.: budynki, ubiory, broń, przedmioty codziennego użytku. Wszystkie dokonania plastyczne księdza
Piszczka dobrze służą lekturze Trylogii, która od swego
pierwodruku zawsze skutecznie budziła w czytelnikach,
szczególnie młodych, zainteresowanie dziejami przeszłymi
lub wręcz zamiłowanie do historii.
Otóż Sienkiewicz – powiedzmy językiem Mickiewicza –
„dożył tej pociechy”, że jego „księgi (w wysokonakładowych
edycjach tanich) zbłądziły pod strzechy”, że lud dziękował
mu za nie. W przypadku omawianego obecnie wydania służy komfortowi odbioru arcydzieła duży atrakcyjny format (21
x 30 cm). Czytaniu w warunkach domowych służy najbardziej. Wyobraźmy sobie: na stole „święta księga Polaków”
(tak zwykło się nazywać Trylogię, co podkreśla we wstępie
do Potopu prof. Ludorowski), a nad nią zebrana rodzina...
Ktoś jeden czyta głośno... Czy to jeszcze możliwe? A kto, jeśli nie rodzice, może dziadkowie, powinni uczyć i wychowywać dzieci właśnie poprzez wspólne czytanie? Trylogia nadaje się do tego doskonale. Niezmiennie bowiem przykuwa
uwagę świetnością narracji, fascynuje „niezrównaną celnością” wypowiedzi autora. Jej język – naturalny, jasny, przebogaty – nie starzeje się. Do takich wzorców pozostawionych
przez znakomitego pisarza po prostu trzeba nawiązywać!
Często „pijąc” z Sienkiewiczowskiej krynicy polszczyzny, Stanisław Lem uznał kilka lat temu: „Do »Trylogii«
można wracać tak, jak się wraca do rodzinnego domu”. Obrazowe porównanie nasuwa kolejną myśl, wyzwala dodatkowe pragnienie – by polski dom, skromny może, „szczupły,
ale własny”, jak kojarzy się z kolacją wigilijną przy choince
albo śniadaniem wielkanocnym, tak był we wspomnieniu
związany również z rodzinnym czytaniem Trylogii – „Biblii
Polaków”. Niech więc klejnot literatury, przeżywający obecnie renesans wydawniczy dzięki doskonałej edycji lubelskokrakowskiej, na nowo trafi do naszych domów i pozostanie
w nich już na stałe jak ważna rodowa pamiątka przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Jeśli więc czytanie rodzinne było (czy nadal będzie?)
ważną częścią tradycji polskiej, to nie należy jej zaniedbywać. Przywołajmy głos w tej sprawie samego Sienkiewicza:
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„Dawny [dom polski] miał do czynienia tylko z niebezpieczeństwem zewnętrznym, dzisiejszy musi walczyć i z
wewnętrznym. Próżno bowiem wmawialibyśmy w siebie i
drugich, że obecnie jesteśmy tak zdrowi, jak byliśmy przed
niedawnym jeszcze czasem, i że ta idea, którą nasze domy
przechowywały przez cały wiek w nieskalanej czystości, nie
zbrukała się w rozterce i mętach lat ostatnich. Dziś nie
wśród obcych i nie wśród nieprzyjaciół, ale wśród nas samych są tacy, którzy patrzą na nią obojętnie, są tacy, którzy
się jej wyrzekają, są tacy, którzy ją czernią, są tacy, którzy
jej nienawidzą, są tacy, którzy na nią plwają. I ta zaraza
wewnętrzna, szerzona przez obce żywioły, obcą szkołę,
a w części i przez obcą literaturę, jest największym niebezpieczeństwem, jakie nam kiedykolwiek groziło.
A czy mamy środki ratunku? Zapewne – nie wszędzie
nam je odjęto, a tam, gdzie chciano to uczynić, nie zdołano
odjąć wszystkich. Mamy w niektórych dzielnicach kraju
przybytki nauki, mamy na całym obszarze dawnej Rzeczypospolitej własną literaturę, mamy prasę, która jest wyrazem opinii – i wreszcie te drobiny życia publicznego, które
przedostają się na wierzch przez wszystkie szpary przygniatających nas głazów. Nie powinniśmy jednak zapominać, że jeśli istnieje prasa pragnąca nas uzdrowić, to istnieje także taka, która nas rozkłada. Jeśli istnieje literatura potęgująca życie, to istnieje i taka, która pcha ku śmierci. Tę
broń mogą pochwycić każde ręce, jak również w życiu publicznym mogą się znaleźć obok budowniczych burzyciele.
[…]
Więc przeciw tym wewnętrznym dążeniom do podkopania idei polskiej i przeciw temu niebezpieczeństwu, które
istotnie jest groźne, obok wszelkich sił, jakimi rozporządzamy, powinien wystąpić w pierwszym szeregu dom polski.
Niechże ta forteca oprze się i nieprzyjacielowi wewnętrznemu! Niechże będzie, jak była dotychczas, piastunem tradycji i patriotyzmu – ale niech dziś już na tym nie
poprzestaje!
Tradycję bowiem można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty. Dobrze zamknięte nie giną – ale też i nie promieniują. Tradycja polska powinna promieniować. Powinna
rzucać blask na życie i zabarwiać je. Patriotyzm może być
bierny albo czynny. [...] Obowiązkiem polskiego domu jest

wytworzyć tęgą, zwartą i czynną rodzinę, a obowiązkiem
rodziny jest wszczepić w dziecko przekonanie, że patriotyzm ma być mu przewodnikiem, wskaźnikiem i celem
wszelkich czynów na polu gospodarczym, naukowym, społecznym, artystycznym [...].
Rozkładowi wewnętrznemu nie dość jest opierać się
choćby najenergiczniej. Należy niszczyć go w jego gniazdach
pracą, przekonywaniem, miłością, cnotą publiczną i przykładem ofiarności. Dom polski ma wychowywać dzieci [...].
Wszczepić w dusze dzieci tak wzniosłą ideę, jaką jest patriotyzm, to znaczy: uszlachetnić je i uchronić od wszelkich lichych i nikczemnych wpływów, to znaczy: łakome wszelkich
płaskich rozkoszy zwierzęta zmienić w prawdziwych ludzi,
a zwykłych »zjadaczy chleba« w rycerzy wielkiej sprawy” (H.
Sienkiewicz, Dom polski i jego znaczenie, 1911).
Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza szerzy umiłowanie twórczości pierwszego wśród pisarzy polskich i słowiańskich laureata Nagrody Nobla, rozwijając wielokierunkowe badania z zakresu sienkiewiczologii, upowszechniając
nową wiedzę o autorze Quo vadis? na sesjach naukowych,
w książkach i artykułach, wznawiając jego świetne utwory
(również te mniej znane lub niesłusznie zapomniane)
w edycjach bibliofilskich. Wydanie Trylogii we współpracy z
oficyną ITKM zbiega się z ostatnim etapem realizacji niezwykłego przedsięwzięcia – zadania najtrudniejszego w ponad ćwierćwiekowej historii istnienia Towarzystwa – budowy
religijno-patriotycznego pomnika Matki Noblisty, Stefanii
z Cieciszowskich Sienkiewiczowej, na cmentarzu w Okrzei.
Uroczystość poświęcenia i odsłonięcia monumentu „Matka
i Syn”, wznoszonego dzięki szlachetnej ofiarności Rodaków
z kraju i zagranicy, planowana jest na 5 września 2012 r.
Zakupiwszy Trylogię albumową w etui, nie tylko zyskamy pierwszorzędny zestaw książek wartych lektury wielokrotnej, książek na całe życie dla siebie lub w upominku dla
kogoś, lecz także wyrazimy poparcie dla działalności, jaką
prowadzi ze środków społecznych Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza.
Ozdobne wydanie Trylogii w bardzo przystępnej cenie
promocyjnej można zamawiać w Wydawnictwie ITKM pod
numerem telefonu 12 422-88-77.



 Maria i Leszek Jazownikowie

WŚRÓD KSIĄŻEK JÓZEFA WYSPIAŃSKIEGO
W biblioteczkach Kresowian zainteresowanych dziejami
ich małych Ojczyzn w okresie II wojny światowej i we wczesnych latach powojennych nie powinno zabraknąć prac Józefa Wyspiańskiego. Ich zbiór wzbogacił się ostatnio o wydane w Lubinie w roku 2012 studium, zatytułowane Zbrodnie OUN-UPA. Ukazanie się tej książki to dobra okazja, by
nieco szerzej przedstawić pisarstwo historyczne jej autora.
Prace Józefa Wyspiańskiego cechują się genezą charakterystyczną dla wielu publikacji o tematyce kresowej i pod
licznymi względami dzielą ich losy wydawnicze.Są one typowe dla tego rodzaju publikacji pod trzema przynajmniej
względami.
Po pierwsze, bardzo charakterystyczne jest to, że ich
autor nie jest zawodowym historykiem. Nie od dziś wiadomo, że mimo iż mamy w naszym kraju do czynienia z daleko idącą „nadprodukcją” historyków, to wiele ważnych, bardzo niekiedy tragicznych wydarzeń z najnowszej historii
Polski nadaremnie czeka na swych badaczy. Dawniej cenzura, a dziś poprawność polityczna nie pozwalają podejmować uczonym dziejopisom „tematów trudnych”. Kresowianie zdążyli już przywyknąć do tego, że najwartościowsze
publikacje, traktujące o gehennie ludności Polskiej na
wschodnich krańcach II Rzeczypospolitej, są dziełem pracujących z najwyższym poświęceniem pasjonatów.
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Do grona pasjonatów należy niewątpliwie Józef Wyspiański. Urodził się on w roku 1943 w leżącym nieopodal
Lwowa Świrzu (pow. Przemyślany). Po II wojnie światowej
wraz z rodzicami został przesiedlony do miejscowości Dłużyny na Ziemiach Zachodnich. Tam uczęszczał do szkoły
podstawowej. Kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym w Zgorzelcu. W późniejszym okresie ukończył studia
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zdaniu
matury pracował w szkołach w Pieńsku, a następnie – aż do
przejścia na emeryturę w roku 2003 – w Lubinie.
Po koniec lat osiemdziesiątych Józef Wyspiański zaczął
badać historię własnej rodziny oraz ziem, z których się ona
wywodzi. Efektem zainteresowań przeszłością stało się między innymi redagowanie i wydawanie kwartalnika „Spotkania
Świrzan”. Kwartalnik ten – jak informował jego redaktor
w pierwszym numerze pisma – ma na celu „przekazywanie
skrótowych informacji o ważniejszych wydarzeniach z życia
Świrzan, prezentowanie okruchów ich życiorysów, zapoznawanie z wycinkami historii Świrza i przedstawianie wspomnień, opracowań, recenzji, itp.”1 Wkrótce ukaże się już setne wydanie „Spotkań…”
Pieczołowicie gromadzone przez Józefa Wyspiańskiego
wspomnienia Kresowian oraz liczne jego spotkania i szeroko zakrojone kwerendy stały się źródłem niezmiernie boga-
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tego materiału, który wykorzystany został w czterech starannie opracowanych książkach: Kokardy z powojennych
tasiemek (2005, ss. 196), Żołnierze ze świrskiego lasu
(2007, ss. 250), Barbarzyństwa OUN-UPA (2009, ss. 312),
Zbrodnie OUN-UPA (2012, ss. 178).
Wskazane książki są trudno dostępne na rynku księgarskim. Ukazały się one bowiem – i to jest druga cecha,
która łączy je z wieloma innymi publikacjami o tematyce
kresowej – w niewielkim nakładzie, głównie staraniem własnym autora, przy wsparciu indywidualnych ofiarodawców
z Polski i z zagranicy oraz niewielkich, społecznie działających stowarzyszeń. Państwo nasze na ogół nie znajduje
środków na wspieranie działalności upamiętniającej ofiary
ludobójstwa dokonanego przez bandy OUN-UPA. Skądinąd
jednak lekką ręką wydaje ono pieniądze polskich podatników na dofinansowanie „Naszego Słowa” – pisma, w którym
zamieszczane są publikacje „wybielające” i heroizujące
„ukraińskich partyzantów”.
Trzecią cechą zbliżającą prace Józefa Wyspiańskiego
do wielu innych polskich publikacji o tematyce kresowej jest
daleko idąca skrupulatność zawartych w nich ustaleń. Mimo
że publikacje te nie powstają w ramach szeroko zakrojonych i pochłaniających wielkie nakłady finansowe programów badawczych, lecz pisane są przez amatorów i stanowią rezultat ich społecznikowskiej pasji, cechują się wysokim poziomem profesjonalizmu. Za swoistym ewenement
należy uznać to, że mimo niechęci zarówno władz PRLowskich, jak też kolejnych ekip rządowych w III RP do
ujawniania prawdy o ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej zamieszkującej
Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, dzięki wysiłkowi społeczników – a w tym przede wszystkim Władysława i Ewy
Siemaszków2, Henryka Komańskiego, Szczepana Siekierki,
Krzysztofa Bulzackiego3, Zdzisława Koniecznego4 i Stanisława Jastrzębskiego5 zbrodnie OUN-UPA są wprawdzie
niewyczerpująco, niemniej znakomicie udokumentowane.
Studia historyczne Józefa Wyspiańskiego doskonale wpisują się w realizowany przez wskazanych tu autorów nurt
badań dokumentacyjnych, wspartych na relacjach naocznych świadków opisywanych zdarzeń.
Jak wynika z wcześniejszych uwag, debiut książkowy
dokumentalisty z Lubina stanowi wydana w 2005 roku praca
Kokardy z powojennych tasiemek. Złożyły się na nią miniaturowe sagi czterech rodów – Pandowskich, Szałaganów,
Wyspiańskich i Żółtańskich. Członkowie tych rodów zawierucha wojenna rzuciła na Dolny Śląsk. Tu splotły się ich
drogi życiowe.
Rodzina Pandowskich, zamieszkująca w XIX wieku na
terenie Macedonii Egejskiej, schroniła się na obszarze południowo-zachodniej Polski przed falą prześladowań, które
w czasie wojny i w okresie powojennym Grecy skierowali
przeciwko Macedończykom. Z terenów objętych czystkami
etnicznymi najpierw ewakuowano do Polski dzieci. Ich rodzice dotarli dopiero po paru latach.
Rodzina Szałaganów, pochodząca z miejscowości Dołżanka, leżącej w odległości ok. 10 km na zachód od Tarnopola, znalazła się na Dolnym Śląsku w październiku 1945
roku w wyniku masowych przesiedleń ludności polskiej,
zwanych „repatriacją”. Rodzina ta w czasie wojny doznała
relatywnie niewielkich strat. Duże powiązania rodzinne i dobra współpraca między rodzinami polskimi i ukraińskimi
miały wpływ na to, że w Dołżance nie doszło do napadów
przez bandy ukraińskie. Niemniej i tak kilkunastu członków
dalszych krewnych i powinowatych rodziny Szałaganów zostało uprowadzonych przez nacjonalistów ukraińskich i zaginęło bez wieści.
Rodziny Żółtańskich i Wyspiańskich przed wojną zamieszkiwały w Świrzu. W drugiej połowie września 1939 do
miasteczka wkroczyły oddziały radzieckie, wprowadzając
nowe porządki społeczno-polityczne i gospodarcze. Sprawowanie lokalnej władzy administracyjnej powierzono
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Ukraińcom. W roku 1941 Sowieci zostali wyparci przez hitlerowców. Najważniejsze urzędy przejęli wówczas inni Ukraińcy, współpracujący z kolejnym okupantem. Jesienią 1943
roku banderowcy dokonali pojedynczych morderstw. Nasilenie zbrodni nastąpiło wiosną 1944 roku. Ich ofiarą padło ponad 30 mieszkańców miasteczka. We wrześniu 1945 roku
wyruszył pierwszy transport wysiedlonych świrzan, a ostatni
(czwarty z kolei) na początku marca roku 1946. Reszta Polaków wyjechała ze Świrza dopiero 10 lat później.
Józef Wyspiański snutą przez siebie interesującą opowieść o ludziach, których los rzucił na tereny Dolnego Śląska ze wschodnich i południowych krańców Europy, wzbogaca i uwiarygadnia licznymi relacjami jej bohaterów oraz
różnego rodzaju dokumentami. Ilustruje ją także znaczną
liczbą fotografii.
W drugiej swej książce, zatytułowanej Żołnierze ze
świrskiego lasu, Wyspiański koncentruje uwagę na wojennych losach mieszkańców Świrza i pobliskich miejscowości,
a zwłaszcza – na działalności zorganizowanego na wskazanym terenie ruchu konspiracyjnego, a w tym – oddziału
AK, dowodzonego przez kpt. Fryderyka Stauba, ps. „Proch”.
Analizuje tę działalność w kontekście wnikliwej charakterystyki skutków sowieckiej i niemieckiej okupacji.
Wedle szacunków Józefa Wyspiańskiego rezultatem
represji sowieckich w powiecie przemyślańskim było m.in.
uwięzienie 70. osób, deportacja 950 i wcielenie ok. 100
osób do Armii Czerwonej. Z kolei podczas okupacji niemieckiej wywieziono kilkaset osób do prac przymusowych
w Rzeszy i w Austrii. Autor zauważa jednak, że:
największy tragizm spotkał Polaków nie ze strony okupantów,
lecz sąsiadów, ukraińskich mieszkańców wiosek i przysiółków,
opętanych złowrogą doktryną D. Doncowa, należących do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) lub Ukraińskiej Powstańczej
Armii (UPA).
Pierwsza z wymienionych powstała w roku 1929 i już wtenczas w swojej broszurce nawoływała do zbrodniczych kroków:
„Trzeba krwi - dajmy morze krwi! Trzeba terroru - uczyńmy go piekielnym! [...] Nie wstydźmy się mordów, grabieży i podpaleń”6.

W okresie międzywojennym członkowie OUN-UPA
prowadzili różnego rodzaju akcje dywersyjne. Z chwilą wybuchu wojny ograbiali oni i mordowali żołnierzy polskich
powracających z kampanii wrześniowej, m.in. w Krosienku,
Borszowie i – leżących niedaleko Świrza – Stokach. Po napaści hitlerowskich Niemiec na Związek Sowiecki ukraińskie
bojówki wspierane przez motłoch organizowały pogromy
Żydów. Ludność żydowska systematycznie denuncjująca
Polaków w okresie okupacji sowieckiej obecnie sama stawała się obiektem represji i prześladowań. Z powiatu przemyślańskiego zginęli prawie wszyscy mieszkańcy wyznania
mojżeszowego (ponad 6000 osób). Końca wojny doczekało
zaledwie kilkadziesiąt osób, w większości dzięki pomocy
Polaków.
Początkowo w powiecie przemyślańskim morderstwa
dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów na ludności
polskiej zdarzały się stosunkowo rzadko. Sytuacja ta zmieniła się po wydaniu przez Myrosława Onyszkiewicza (stryja
byłego ministra i europosła – Janusza Onyszkiewicza – aktywnie protestującego przeciwko wybudowaniu w Warszawie pomnika upamiętniającego ofiary OUN-UPA) rozporządzenia ponaglającego lokalne bojówki do zintensyfikowania
zbrodniczej działalności. Od tej pory „rizuny” bezlitośnie
„oczyszczali” teren z polskich rodzin. Wyspiański dotarł do
nazwisk 731 ofiar bandyckich napadów w powiecie przemyślańskim, zyskał też potwierdzenie śmierci przynajmniej 88
osób, których nazwiska nie są znane.
W odpowiedzi na nasilające się akty zbrodni powołane
zostały polskie oddziały samoobrony. Jak wynika z ustaleń
dokumentalisty, do połowy roku 1942 r. w Świrzu nie było
formalnego podziemia o charakterze wojskowym. Dopiero w
lipcu przybył do nauczyciela w miejscowej szkole Bronisła-
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wa Mikluszki, pseud. „Sowa”, komendant przemyślańskiego
obwodu AK Józef Stawiński „Staszek” („Pirat”) i zaproponował mu objęcie funkcji komendanta świrskiego Rejonu
AK. „Sowa” przystał na tę propozycję. Utworzone oddziały
samoobrony skutecznie przeciwstawiały się atakom banderowców. Przeprowadziły też udane akcje odwetowe.
W marcu 1944 roku dowództwo lwowskiego Okręgu AK
podjęło decyzję utworzenia oddziałów partyzanckich.
W okolicach Świrza uformowany został oddział, na którego
czele stanął wspomniany tu już uprzednio kpt. Fryderyk
Staub, ps.„Proch”. Staub był człowiekiem wykształconym
i doświadczonym dowódcą. W latach 1918-1920 uczestniczył on w obronie Lwowa. W czasie wojny polskobolszewickiej był oficerem łączności. W r. 1926 ukończył
Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej. Nawiasem
mówiąc, po wojnie był profesorem w Politechnice Śląskiej,
a w r. 1980 otrzymał doktorat honoris causa tej uczelni.
Józef Wyspiański wnikliwie analizuje strukturę i skład
osobowy oddziału „Procha”, szeroko charakteryzuje organizację szkoleń i ćwiczeń oraz sposoby pełnienia patroli
służby wartowniczej, opisuje dzień powszedni partyzantów (wyżywienie, noclegi, rozrywka itp.). Dokumentalista
przybliża też akcje i potyczki podkomendnych kpt. Stauba.
Szczególnie wiele miejsca poświęca udziałowi świrskich
partyzantów w słynnej akcji „Burza”, polegającej na podjęciu
regularnej walki zbrojnej z niemieckim okupantem, w której
wyniku oddziały AK wyzwoliły kilka miast (m.in. Lwów i Wilno) przed wkroczeniem Armii Radzieckiej.
Komentujący książkę Józefa Wyspiańskiego prof. Andrzej Żaki, trafnie zauważa, iż:
Opisane [w niej] dzieje oddziału partyzanckiego dowodzonego
przez kpt. Fryderyka Stauba „Procha” wyróżniają się od innych,
znanych w literaturze relacji szczegółowością opisu dnia codziennego i […] akcji przeprowadzonych przez oddział. Ponadto na wyróżnienie zasługuje zobrazowanie współpracy dowódcy oddziału
z komendą świrskiego Rejonu AK, czego brak w dotychczasowych
tekstach7.

Wskazane walory omawianej pracy są, oczywiście, rezultatem olbrzymiego wkładu pracy jej autora. Trud dokumentalisty w pewnym stopniu odzwierciedla bogata bibliografia, uwzględniająca ponad 30 książek i czasopism, 9
prac niepublikowanych, 45 relacji zawartych w listach i ponad sto zapisów relacji ustnych. Lekturę książki znakomicie
ułatwiają: indeks nazwisk, indeks pseudonimów i kryptonimów, indeks nazw geograficznych, a także opisy ilustracji.
Pogłębione studia nad działalnością ukraińskich nacjonalistów legły u podstaw dwóch dalszych, ściśle związanych
ze sobą prac Józefa Wyspiańskiego – Barbarzyństwa OUNUPA oraz Zbrodnie OUN-UPA.
Pierwsza z wymienionych publikacji zawiera ok. 300
szczegółowych opisów okoliczności mordów, dokonywanych przez bandy OUN-UPA w latach 1939-1945 na terenie powiatu przemyślańskiego. Opisy te dokumentalista
poprzedza komentarzem, w którym kompetentnie, a przy
tym w sposób przystępny przybliża genezę i – wypracowaną zwłaszcza przez Dmytra Doncowa – doktrynę ideową
ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Refleksja nad tą
doktryną prowadzi autora do sformułowania znamiennej
konstatacji:
Relacje świadków napadów i bestialskich mordów Polaków
przez członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz „powstańców” z Ukraińskiej Powstańczej Armii, a także lektura oficjalnych dokumentów przekonały mnie, że rzekoma walka wyzwoleńcza Ukraińców z Małopolski Wschodniej była tylko czystką etniczną, połączoną z wyrafinowanym ludobójstwem i grabieżą mienia
Polaków. Nie miały związku z walką narodu ukraińskiego o wyzwolenie narodowe i państwowe. To oczywiste, że ofiary tych napadów
– w przeważającej liczbie przywiązane do swojej ziemi polskie masy chłopskie – nie stanowiły dla halickich „powstańców” żadnej
przeszkody w odzyskaniu niepodległości. Nie były to więc ofiary
rzekomej wojny polsko-ukraińskiej w okresie okupacji niemieckiej.
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Prowodyrzy OUN-UPA to nie bohaterowie jak próbuje się ich ukazywać, a jedni z największych zbrodniarzy XX w. Dla zmarłych
Kresowian, świadków i ich rodzin obie organizacje mają jedną nazwę: Ukraińska Zbrodnicza Armia.
Ci, którzy przeżyli mają prawo mówić o tragedii, jaka ich spotkała. Obowiązkiem ich potomków jest tę historię znać i zachować
w pamięci nazwiska ofiar8.

Józef Wyspiański podkreśla jednak, że współcześnie
częstokroć zafałszowuje się historię. Zwraca on uwagę na
różne sposoby jej przeinaczania przez polskich (resp. działających na terenie Polski) oraz ukraińskich historyków i publicystów:
1. Zastępowanie słowa ludobójstwo zwrotami: wojna polsko-ukraińska, akcja antypolska, potyczki partyzanckie, itp.
2. Mieszanie przyczyn ze skutkami […].
3. Mieszanie prawdy z kłamstwem i niezachowywanie chronologii wydarzeń.
4. Stopniowanie roszczeń i żądań Ukraińców przy braku
równorzędnej reakcji ze strony ukraińskich czynników państwowych […] .
5. Przemilczanie faktów […].
6. Brak zachowania proporcji ilościowych […]9.
Postawa historyków, a także władz Ukrainy skłaniają
autora do smutnej refleksji:
Za jaką cenę obrażamy Kresowian i kłamiemy prawdę historyczną? Po co nam tak ślepe popieranie demokracji na Ukrainie,
gdzie każdy „bohater” OUN-UPA, chwalony przez najwyższych
przedstawicieli tego państwa, statystycznie zabił, czasem w okrutny sposób, pięciu Polaków, dwóch Żydów, dwóch Ukraińców i jednego Rosjanina?
Niech więc Ukraińcy wybierają sobie bohaterów według uznania. Ale jeśli „brunatniejący” Ukraińcy plują na nas, to nasi rządzący niech nie mówią o padającym deszczu. Po co nam tak zakłamana Ukraina?
Z perspektywy kilku lat rzuca się w oczy, że to państwo Polski
nie potrzebuje10.

Swoistą kontynuacją omawianej tu książki stała opublikowana w tym roku praca Zbrodnie OUN-UPA. Nawiązuje
ona do poprzedniczki zarówno treścią, jak też szatą graficzną. Autor stwierdza:
Książka [Barbarzyństwa OUN-UPA] wzbudziła dużo emocji
wśród Czytelników, wielu z nich niemal tuż po lekturze nadesłało
nowe materiały: opracowania, fotografie i nazwiska ofiar napadów.
W ciągu niespełna trzech lat, jakie minęły od tamtej publikacji, z kilku archiwów polskich uzyskałem kopie dokumentów, przeprowadziłem też dodatkowe rozmowy ze świadkami zdarzeń, które nie
tylko potwierdziły wcześniejsze informacje o napadach i ich ofiarach, ale też dostarczyły nowe, dotychczas nieznane dane.
Zebrany w ten sposób materiał znacznie poszerzył moją wiedzę na temat bestialskich mordów na Polakach i pozwolił mi uściślić okoliczności, w jakich miały one miejsce11.

W najnowszej książce Józefa Wyspiańskiego opisy napadów ukraińskich nacjonalistów, wspierające się na wielu
nowych relacjach i dokumentach, dopełnione zostały uwagami i refleksjami, zmierzającymi do obalenia – jak to określa autor – „fałszywych mitów o OUN i UPA, sfabrykowanych przez przywódców tych organizacji i ich popleczników,
zarówno w okresie wojny, jak i w czasach powojennych”12.W celu demitologizacji działalności OUN-UPA
dokumentalista odwołuje się do najnowszych badań historyków zachodnich. Przede wszystkim sięga do (fragmentarycznie przybliżanych tu już naszym Czytelnikom) ustaleń
kanadyjskiego historyka Per A. Rudlinga, który podkreśla
m.in., że na Ukrainie:
Pod osłoną władzy Juszczenki zostało zorganizowanych szereg instytutów zarządzania pamięcią i kreowania mitu, kluczowym
zadaniem których było zaprzeczanie lub bagatelizowanie zbrodni
OUN-UPA13.
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Józef Wyspiański odwołuje się także do refleksji innego
kanadyjskiego badacza, Johna Paula Himki, oraz do ustaleń mającego polskie korzenie niemieckiego znawcy problematyki – Grzegorza Rossolińskiego-Liebe. Przytacza
m.in. wypowiedź tego ostatniego, krytycznie oceniającą poczynania ukraińskich polityków i historyków:
Zamiast badań, wyzwań i przemyślenia antysemityzmu,
zbrodni wojennych lub zaangażowania poszczególnych grup i narodów w Holokauście, prezentują w romantycznym świetle nacjonalistyczną mitologię […]. Mając to na uwadze, nic dziwnego, że
polsko-ukraińskie pojednanie dotąd okazało się bezskuteczne14.

Józef Wyspiański,niestrudzenie tropiąc zbrodnie ukraińskich nacjonalistów oraz współczesne przejawy fałszowania
historii, daleki jest od antyukrainizmu. Potrafi on z najwyższym szacunkiem pisać o Rusinach, którzy z narażeniem
życia ratowali swych polskich sąsiadów przed zwyrodnialcami z UPA. W obu swych książkach opisuje przejawy heroizmu tych ludzi.
Pisane z olbrzymią pasją poznawczą książki lubińskiego dokumentalisty, rejestrujące zbrodnie popełnione przez
ukraińskich nacjonalistów na terenie powiatu Przemyślany,
stawiają go w rzędzie znawców historii najbardziej zasłużonych w dziele przywracania prawdy o gehennie ludności
polskiej, zamieszkującej Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. W uznaniu jego zasług w tej dziedzinie Rada Ochrony
Pamięci Walki i Męczeństwa uhonorowała go w grudniu
2006 roku Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
zaś Kapituła Krzyża Obrońców Lwowa przyznała mu w roku

2008 Krzyż Drugiej Obrony Lwowa. Walory poznawcze prac
Józefa Wyspiańskiego oraz ich bezkompromisowość w odsłanianiu prawd bardzo starannie tuszowanych przez polski
estabilishment polityczny sprawiają, że stają się one publikacjami ze wszech miar wartymi przeczytania.

___________________________________________________

Przypisy:
1
J. Wyspiański, Zamiast wstępu, „Biuletyn Świrzan” [późn. – „Spotkania Świrzan”] 1992, nr 1, s. 1.
2
W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. 1-2, Warszawa 2000.
3
H. Komański, Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 19391946, Wrocław 2004; Sz. Siekierka, H. Komański i K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocław 2006.
4
Z. Konieczny (red.), Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności
cywilnej w południowo-wschodniej Polsce (1942-1947), Przemyśl 2001.
5
S. Jastrzębski, Martyrologia polskiej ludności w województwie lwowskim w latach 1939-1947, Katowice 2004 i Ludobójstwo ludności polskiej przez OUN-UPA w województwie stanisławowskim w latach 19391946, Warszawa 2004.
6
Cyt. za: J. Wyspiański, Żołnierze ze świrskiego lasu, Lubin 2007, s. 37.
7
Recenzja zamieszczona w: J. Wyspiański, op. cit., s. 242.
8
Idem, Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 7.
9
Ibidem, s. 43-44.
10
Ibidem, s. 47.
11
Idem, Zbrodnie OUN-UPA, Lubin 2012, s. 6.
12
Ibidem.
13
Cyt. za: J. Wyspiański, Zbrodnie…, s. 152.
14
Cyt. za: J. Wyspiański, Zbrodnie…, s. 164.

Kokardy z powojennych tasiemek
(Lublin 2005, ss. 196)
Żołnierze ze świrskiego lasu
(Lublin 2007, ss. 250)
Barbarzyństwa OUN-UPA
(Lublin 2009, ss. 312)
Zbrodnie OUN-UPA
(Lublin 2012, ss. 178)

 Maria Jazownik, Leszek Jazownik

SŁOWACKIEMU W HOŁDZIE.
O TOMIKU POETYCKIM KRZYSZTOFA KOŁTUNA
ANIOŁ DWÓCH SKRZYDEŁ

Anioł dwóch skrzydeł: Juliuszowi Słowackiemu Narodowemu Wieszczowi
w 200. rocznicę urodzin w hołdzie Krzysztof Kołtun, koncepcja edytorska, posłowie, nota biograficzna Seweryn A. Wisłocki, Warszawa: Muzeum Niepodległości; Gdów – Wola Zręczycka: Galeria Sztuki Dwór Bella Vita, 2009,
ss. 152.

Szczególna to książka w biografii poetyckiej Krzysztofa
Kołtuna – dwudziesty pierwszy tomik na dwudziestopięciolecie twórczości (licząc od debiutanckiego tomu z roku
1984), dedykowany Słowackiemu w 200. rocznicę jego urodzin. Rocznica ta (a zarazem 160. rocznica śmierci autora
Króla-Ducha) zainspirowała, jak wiadomo, Sejm Rzeczypo-
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spolitej Polskiej do ogłoszenia roku 2009 Rokiem Juliusza
Słowackiego. Obchody zaplanowane zostały również na
Ukrainie – wszak w Krzemieńcu, na pograniczu Wołynia
i Podola, poeta się urodził i spędził dzieciństwo, tam był jego dom rodzinny, tam była – jak byśmy dziś powiedzieli –
jego mała ojczyzna. Niestety, przebieg obchodów został za-
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kłócony przez skandal w Kijowie, gdzie – wbrew wcześniejszym ustaleniom – w rocznicę urodzin Wieszcza (4 IX) nie
doszło do odsłonięcia jego pomnika, a przygotowany do
montażu monument przeniesiono do jednego z kijowskich
magazynów. Sytuację uratował Krzemieniec – tutaj bowiem
się odbyły główne uroczystości. Tu również, w DworkuMuzeum Słowackiego, Krzysztof Kołtun na wieczorze autorskim prezentował swą nową książkę.
Tomik ma kompozycję dwudzielną. W części pierwszej
znalazły się Wiersze krzemienieckie, już wcześniej publikowane. Część drugą natomiast, zatytułowaną Zapiśnik
z Dworku, wypełniają wiersze nowsze, ogłaszane po raz
pierwszy, a zarazem ściśle związane z pobytami poetypątnika w Muzeum Słowackiego. Publikację wzbogaciły reprodukcje prac plastycznych znanej artystki – Izabeli Teresy
Auner-Kargól, a także posłowie Seweryna A. Wisłockiego,
ukazujące chełmskiego poetę jako Kresowego Strażnika
Pamięci Narodowej.
Pamięć wydaje się słowem kluczowym, skupiającym
wszystkie motywy prezentowanego zbioru. Sam poeta podpowiada taki kierunek interpretacji, przyjmując za motto
pierwszej części swej książki fragment IV aktu Mazepy Słowackiego: „Z wszystkich nędz – najstraszniejsze ludzkie
zapomnienie”. Patronatem Słowackiego objęta jest również
część druga, opatrzona mottem zaczerpniętym z KrólaDucha, mówiącym o zniewoleniu i mękach narodu:
– Niech ludzie zobaczą
To ziarno męki i ten proszek mały,
W którym się miasta palą – matki płaczą,
Dzieciątka swoje własne gryzą z głodu,
Niech pojmą ducha jęk – Słowo narodu…

Kierując się tą dewizą, artysta przywołuje z głębi czasu
i utrwala w poetyckim słowie ludzi, miejsca i zdarzenia
z Ziemi Wołyńskiej. Jako potomek wygnańców kresowych
ocalałych z banderowskich pogromów, a także jako spadkobierca rodu wywodzącego się z najstarszej na Wołyniu
(pamiętającej czasy Władysława Jagiełły) parafii rzymskokatolickiej, ma do tego szczególne prawo. Swoją liryką poeta zaświadcza, że na Wołyniu zawsze „jest u siebie”. Pojawiające się w wierszach nazwy miejscowości (Luboml, Rymacze, Krzemieniec, Białokrynica, Lisznia, Katerburg, Poczajów, Podkamień, Poryck, Beresteczko, Ostrówki, Janowa Dolina, Kisielin, Wiśniowiec), gór (Góra Krzyżowa, Czercza, Góra Bony), jezior (Oko, Świtaź, Białe, Turskie) i rzek
(Ikwa, Słucza, Stochód, Horyń, Turia) brzmią swojsko nawet
dla ucha nie nawykłego do częstego z nimi obcowania,
a dzieje się tak za sprawą sposobu kreowania w tych wierszach poetyckiej przestrzeni – sposobu naznaczonego
emocjami i wrażliwością poety. Dominującym wyznacznikiem tej wrażliwości jest tęsknota za utraconą ojczyzną.
I nie ma tu większego znaczenia fakt, że poeta urodził się
po lewej stronie Bugu, w całkowicie odmiennej, niż było to
udziałem jego przodków, sytuacji geopolitycznej. Ojczyzna
przecie – to ziemia i groby. Ojczyzna – to ojcowizna i pamięć przodków, ich dokonań, pielęgnowanej przez nich tradycji i stworzonej kultury. Jest więc w tej poezji zaklęta pamięć rodzinnych Rymacz i starodawnego Lubomla, pamięć
Krzemieńca Juliusza Słowackiego i innych miejscowości
symbolizujących dawny – do czasu wojennej gehenny i wygnania – Wołyń. Poeta mówi wprost:
Kto Ojczyzny nie stracił
– dziwi się zbłąkanym,
którzy tęsknią, płaczą.
Ziemię
jak Chrystus Krzyż,
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tak niosą – po ostatniej grudce.
[…]
Kto o Ojczyznę nigdy nie zapłakał
– nie będzie wesół!
Na próżno czyta
karty herbarza.
I światło
ani sól
– z człowieka
bez ojczystego gniazda.
(Z Ojczyzną, s. 18)

Poezja Krzysztofa Kołtuna reprezentuje bogaty nurt
polskiej literatury ekspatriacyjnej, której głównym wyróżnikiem stała się – jak to określa Bolesław Hadaczek – kresonostalgia. Po drugiej wojnie, stwierdza wybitny znawca literatury kresowej, zaistniała sytuacja osobliwa: „oto p i s a rze znajdujący się w wolnej Polsce tęskn i ą z a o j c z y z n ą ; człowiek często nie zdaje sobie
sprawy ze swego związku z ziemią rodzinną i musi ją stracić, by się o tym przekonać” [B. Hadaczek, Historia literatury
kresowej, Szczecin 2008, s. 308; podkr. M.L.J.].
Nostalgia i tęsknota motywują poetę do powrotów – zarówno realnych, mających charakter religijno-narodowych
pielgrzymek, jak też do powrotów za pośrednictwem pamięci i poezji. Przy czym, co warto podkreślić, jest to poezja jak
najbardziej osobista i autentyczna, liryczna w pełnym tego
słowa znaczeniu. Poeta traktuje swą twórczość jako rodzaj
dziennika intymnego, zapisywanie samego siebie: „Rozdałem sporo książek / – cząstkę siebie, / pytającym o szczęście” (Po grudzie, s. 123). Pojawiają się w niej wyraźne motywy autobiograficzne, odnoszące się m.in. do sześćsetletniej historii rymackiego rodu na Wołyniu (Rymaczanie, Więzy), rejestrujące rozmowy z Matką – inspiratorką i patronką
poezji syna (Kresoliściany liryk), mówiące o kontaktach
z Ireną Sandecką (1912-2010) – krzemieniecką patriotką,
wybitną działaczką społeczną (W Zielną). Głęboki liryzm
omawianego zbioru ma swe źródło przede wszystkim
w pełnym miłości i czułości pochyleniu się poety nad kresową ojczyzną. Żywy, emocjonalny jego stosunek do Wołynia
przejawia się w leksyce i frazeologii: kwitnącą gałązkę jabłoni z Krzemieńca poeta pragnie „najdziecinniej” utulić
i pocałować (Kamyk), poniszczone krzyże na wołyńskich
cmentarzach „całuje i przytula do serca” (Pamięci Krzyży),
niezwykle subtelnie odmalowuje swe uczucia religijne,
a zwłaszcza cześć dla Madonn Kresowych (Matka Boska
Poczajowska, Wiśniowiec, W Krzemieńcu, Sobór, Ruiny
Podkamienia, Madonna z Lubomla, Madonna życia). Uczuciu
miłości i przywiązania do ziemi ojców często jednak towarzyszy gorycz i smutek. Dzieje się tak wtedy zwłaszcza, gdy poeta przywołuje obrazy Zagłady dawnych polskich Kresów.
*
Krzysztof Kołtun kształtuje przestrzeń poetycką w swoich wierszach jako przestrzeń sakralną. Wołyń, ewokujący
oraz symbolizujący całe Kresy Wschodnie, jest w jego poezji ziemią świętą, i to w znaczeniu podwójnym. Po pierwsze
(jak już o tym była mowa), jako ziemia przodków, której obraz maluje on na wzór mitycznej Arkadii – krainy z tęsknot
i wspomnień rodzinnych. Po drugie zaś, jako – będąca zaprzeczeniem mitu arkadyjskiego – ziemia przesiąknięta
krwią niewinnych ofiar. Te dwie skontrastowane wizje Wołynia jako przestrzeni sakralnej, wizję arkadyjską i martyrologiczną, łączy motyw religijności mieszkańców ziem kresowych, poświadczonej licznymi miejscami kultu.
Kreśląc poetycki obraz Holocaustu Kresów, poeta wykorzystuje bogatą motywikę i symbolikę religijną – przywołuje postaci Matki Bożej, Chrystusa, aniołów, odwołuje się do
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znaczeń krzyża, męki i rezurekcji. Na świadka zbrodni ludobójstwa zazwyczaj powołuje Matkę Boską, szczególnie
czczoną na Kresach przez wyznawców różnych odłamów
chrześcijaństwa. Do Madonny z Podkamienia zwraca się
w słowach następujących:
Pani z Podkamienia
– łzo bolesna.
Patrząca z obrazu
Na braci swojego Syna
– z siekierami ukraińskich cnót,
Oczami ziejącymi ogniem,
Drewnianymi rękami do łamania kości.
(Podkamień, s. 9)

W innym wierszu poeta ukazuje Matkę Boską z cudownej ikony znajdującej się w prawosławnym klasztorze w Poczajowie (zw. Ławrą Zaśnięcia Matki Bożej) w momencie,
gdy opuszcza Ona swe sanktuarium i wzgórzami wędruje
do Krzemieńca, aby tam zapłakać „nad niezgodą braci / –
sumieniem chrześcijan” (Matka Boska Poczajowska, s. 22).
Matkę Boską z Wiśniowca przedstawia na tle zdewastowanego otoczenia: „Brama zbita, organy, kościół,/ Medaliki,
ryngrafy – obrus / i śpiewniki / nie ma już niczego” (Wiśniowiec, s. 27). Smutek Bożej Matki ma swe źródło w tragedii
mieszkańców Wiśniowca, spalonych w kościele w „banderowskim ogniu” przez „chrzczonych w cerkwiach braci” (Wiśniowieckie pagórki, s. 29).
Na poetyckiej mapie martyrologii Kresów szczególne
miejsce zajmuje Krzemieniec z Górą Krzyżową, nazwaną
przez poetę „Świętą Górą Cierpień” oraz „matką rozstrzelanych serc”. W mieście Słowackiego w lipcu 1941 r. Niemcy
na podstawie listy sporządzonej przez ukraińskich nacjonalistów aresztowali, a następnie u stóp Góry Krzyżowej rozstrzelali około 30 osób reprezentujących inteligencję Krzemieńca, w tym wielu nauczycieli Liceum (Góra Krzyżowa,
s. 14). Nieco później ofiarą nacjonalistów stał się, wspomniany w wierszu Białe kości (s. 13), Zygmunt Rumel (ur. 1915),
absolwent Liceum Krzemienieckiego, wybitny poeta tworzący
pod patronatem autora Króla-Ducha, bestialsko zamordowany przez UPA w noc z 10 na 11 lipca 1943 r. – noc poprzedzającą pamiętną „krwawą niedzielę” na Wołyniu.
Pamięć potwornych zbrodni ściśle się wiąże z głęboko
religijną postawą poety – z chrześcijańską nadzieją ugruntowaną na wierze w zmartwychwstanie: „[…] rezurekcja już
bliska! / Trzeba zadzwonić w farze / Niech obudzi się życie”
(Białe kości, s. 13). Nadzieję niosą też słowa Chrystusa, towarzyszące wędrówkom poety po zdewastowanych wołyńskich cmentarzach: „Kto sieje we łzach, / Żąć będzie w radości” (Pamięci Krzyży, s. 33).
*
Krzepiąca, choć trudna nadzieja wyrasta również z lektury poezji Słowackiego. W omawianym zbiorze wielokrotnie, „jak „zaklęcie”, powtarzana jest formuła umieszczona
na krzemienieckim pomniku wieszcza: „Niech żywi nie tracą
nadziei” (np. Niedziela w Krzemieńcu, s. 30; Dworek Słowackiego, s. 43). Między podmiotem wierszy a Słowackim
istnieje bowiem szczególna bliskość duchowa – ujawniająca
się bezpośrednio, ale też widoczna w kształtowaniu języka
za pośrednictwem cytatu czy aluzji:

W kościele marmur ucałuję,
Kładąc azalii świeże ziele.
Gdzie Twarz w nadzieję uzbrojona
Uratowała Twój Krzemieniec.
(Obietnica, s. 28)

Powroty do Krzemieńca są ukazywane jako powroty do
źródła polskości. Wołyń wraz z „wołyńskimi Atenami”
w mentalnej topografii poety jest nieusuwalnym fragmentem
Polski pojmowanej jako duchowa ojczyzna narodu. Przestrzeń poetycka poszerza się
od ściany do progu,
od drogi za Górkę,
stąd do królewskich Rymacz
– ptasim gościńcem
aż do Krzemieńca.
(Wiśniowe zaoknie, s. 59)

W perspektywie „wiśniowego zaoknia” mieści się także
cmentarz Tunicki z grobem Salomei Słowackiej, Kraków
z Wawelem, „gdzie Król Duch / na równi z Królami”, w tej
przestrzeni jest Cmentarz Lwowskich Orląt, bezimienne doły Wołyńskich Męczenników, przygraniczny Kodeń i wileńska Ostra Brama, Dom w Stawisku i Warszawa. Warszawa
– oczywiście z pomnikiem Słowackiego, odsłoniętym 29 IX
2001 r. (Słowacki na Placu Bankowym, s. 38), i kościołem
Wizytek, gdzie „Anioły trzymają na ścianach / krzemienieckie tablice” (U Wizytek, s. 54).
Anioły, jak wiadomo, to jedne z głównych postaci
w twórczości i filozofii Słowackiego. Symbolizują one m.in.
walkę z lenistwem duchowym, dążenie do doskonałości, do
duchowego wzrostu; służą propagowaniu postaw aktywistycznych czy wręcz heroicznych (Testament mój, „Anioł
ognisty…”, Rapsod I Króla-Ducha). Usytuowane na tle polskiego pejzażu – nadają mu wymiar sakralny („Anioły stoją
na rodzinnych polach...”). Krzysztof Kołtun, nawiązując do
angelologii Słowackiego, rozwija zwłaszcza motyw „anielskości” samego poety. Podkreśla m.in., że z uwagi na okoliczności biograficzne Słowacki może być nazwany „Aniołem Wygnańców”, a w jego losach i przeżyciach można ujrzeć swoistą prefigurację doświadczeń dwudziestowiecznych ekspatriantów z Kresów (Słowacki na Placu Bankowym, s. 38). Wspólne im bowiem było pragnienie powrotu
do ojczyzny (Z listów, s. 21), owa – wspomniana na początku szkicu, ufundowana na pamięci wskrzeszającej przeszłość – kresonostalgia.
Jak pisze Bolesław Hadaczek: „Z pamięci wprawdzie
wynikają kompleksy i urazy, ale staje się ona także bastionem idei i norm pozwalających ludziom trwać w ich tożsamości i godności. Zatrata pamięci prowadzi do rozpadu
wspólnot społecznych i narodów nie mogących rozpoznać
się w jestestwie swoim” [B. Hadaczek, dz. cyt., s. 302].
Książki poety można zamawiać pod adresem:
antykwariat_kresowy@o2.pl lub telefonicznie: (82) 564-72-99.

Kiedy wrócę do Krzemieńca,
Dojrzałe lato będzie pachnieć.
Starym uliczkom i ogrodom
Testament Twój powtarzać zacznę.
[…]
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RECENZJE
I OMÓWIENIA
PRZEGLĄD
 Iwo Cyprian Pogonowski

ŚWIATOWE SKUTKI KRYZYSU EURO
Prasa w USA z 10 czerwca 2012 donosi o światowych
skutkach kryzysu euro w postaci oziębiania się i pogarszania się stosunków między USA i NATO a Rosją i Turcją.
Tak więc kryzys strefy euro ma znaczenie geopolityczne
obok ekonomicznego i szkodzi odbudowie znaczenia Niemiec po katastrofalnej przegranej w Drugiej Wojnie Światowej, którą Berlin zaczął wypowiedzeniem wojny Rosji
w 1914 w nadziei stworzenia imperium od Renu do Władywostoku w konkurencji z Imperium Brytyjskim. Podobnie,
rząd Hitlera określał Rosję jako „Afrykę Niemiec”, a Rosjan
jako „niemieckich murzynów”.
W nekrologu Imperium Pruskiego od Renu do Władywostoku w 1945 roku trzeba byłoby opisać pochodzenie
Imperializmu Prusaków od czasów ludobójstwa bałtosłowiańskich Prusów i ogołocenia z ludności Pojezierza Pruskiego, tak że osadnictwo Mazurów spowodowało zmianę
nazwy tego pojezierza na Pojezierze Mazurskie. W tej perspektywie sam pomysł zdominowania Europy przez Niemcy
za pomocą waluty euro jest swego rodzaju echem pośmiertnym Imperializmu Prusaków nazywanym w prasie w USA polityką „zwariowanego euro”, po angielsku „Mad Euro”.
Niestety zamieszanie i bałagan w strefie euro jest okazją dla Rosji mimo tego, że ten stan rzeczy powoduje straty
dla gospodarki rosyjskiej, ponieważ Unia Europejska jest
najważniejszym partnerem handlowym Federacji Rosyjskiej.
Natomiast z punktu widzenia geopolitycznego obecnie wyłaniają się nowe możliwości dla polityki Moskwy na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii, które to kraje będą ulegały większym wpływom Rosji niż NATO.
Jest również prawdopodobne, że rosyjskie wpływy polityczne i handlowe wzrosną w stosunkach z Bułgarią, Rumunią i Grecją oraz na podzielonej wyspie Cypr z powodu
kryzysu euro w Europie i zmniejszania się pomocy finansowych udzielanych tym krajom przez Unią Europejską, co
spowoduje spadek szacunku tych krajów dla Zachodniej
Europy.
Kryzys euro oziębia entuzjazm Turcji do wejścia do UE
i zachęca Turków do odgrywania bardziej niezależnej roli na
Bliskim Wschodzie oraz do unikania kłopotliwych powiązań
z Europą. Turcja chce zastąpić UE w roli przywódcy politycznego i ekonomicznego dla państw arabskich.
Nowe możliwości Rosji i oddalenie się Turcji od UE
stworzą nową i bardziej niebezpieczną sytuację na Bałkanach. Grecy rozgoryczeni na UE mogą wyjść ze strefy euro
i szukać wraz z Cyprem oparcia w Rosji, która obecnie walczy o utrzymanie swojej bazy morskiej w Syrii. Jak wiadomo, Rosja ma tradycyjne powiązania z Serbią i tym samym
z Bośnią i z Kosowem. Jednocześnie spadek wydatków na
wojsko w państwach UE poważnie osłabia NATO.
Trudno sobie wyobrazić, żeby Francja prezydenta socjalisty nie broniła kosztów opieki społecznej przeciwko wydatkom na zbrojenia. Jednocześnie ponad połowa Amerykanów uważa, że USA powinno wycofać wszystkie swoje
wojska z Europy. Szwindel na trylion dolarów nieściągalny-
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mi długami hipotecznymi w rezultacie powodował kryzys
i fakt, że obecnie połowa domów w USA przedstawia mniejszą wartość rynkową niż wysokość długu hipotecznego
tychże domów.
Na razie prezydent Obama i jego przeciwnik Matt Romney popierają przynależność USA do NATO, ale znajdują
się pod naporem opinii wyborców, żeby dawali oni pierwszeństwo na rozwiązanie kryzysu kolosalnego zadłużenia
USA spowodowanego wydatkami wojennymi w Iraku, na
które to wydatki Waszyngton zaciągał pożyczki głównie
w Chinach.
W skali globalnej wpływy Europy maleją w miarę jak
kryzys finansowy rośnie i mieszkańcy terenów byłych kolonii
widzą ubożenie gospodarek ich byłych właścicieli i panów
imperium, na którego terenach słońce nie zachodziło, a teraz byli władcy kolonii nie są w stanie dać sobie rady z własną gospodarką, nie subsydiowaną obecnie z wyzysku
straconego imperium.
W Azji obecnie rozpowszechnia się opinia o Europie jako o nowych wielkich Włochach, posiadającej ciekawe zabytki przeszłości, tak architektury jak sztuki oraz liczne pomniki, jak też restauracje z dobrym jedzeniem i sklepy z ładnymi ubraniami i biżuterią, ale nie jako o poważnym czynniku
politycznym w polityce światowej. Niektórzy w Azji mieli nadzieję, że euro będzie konkurentem dolara jako nowa waluta
rezerwowa, która dałaby inwestorom z Azji więcej możliwości
i swobody dzięki załamaniu się dominacji dolara.
Szerzy się opinia, że właśnie konkurencja euro przeciwko dolarowi w walce o rolę waluty rezerwowej w dużej
mierze leży u podłoża kryzysu euro spowodowanego zakulisowo za pomocą legalnego obrotu pochodnymi pieniądza
tak zwanymi „money derivatives”, którymi obroty przekraczają pięćdziesiąt razy wartość gospodarki światowej i należą do taktyk tak zwanej inżynierii finansowej.
Dawniej Unia Europejska miała nadzieję być potęgą
światową nowego typu. Potęgą wiodącą jako przykład praworządności godny do naśladowania na całym świecie, jako
sprzymierzeniec USA w budowie liberalnego porządku na
świecie w XXI wieku. Tymczasem wpływy Zachodu maleją
na świecie, podczas gdy wpływy Azji rosną. Już przeszło
połowa wszystkich pieniędzy na świecie jest we wschodniej
Azji. Amerykanie muszą przystosować się do szybszego
słabnięcia Unii Europejskiej niż Waszyngton przewidywał.
Według profesora rozwoju stosunków międzynarodowych Waltera M. Mead’a kryzys euro nie jest tylko kryzysem
bankowym i walutowym. Kryzys ten jest ciężkim kryzysem
politycznym, który grozi dramatycznymi zmianami w równowadze między Europą i Azją na niekorzyść USA.
Ostatnio szerzą się pogłoski że Rosja, Chiny i Iran planują na terenie Syrii wspólne „największe manewry na Bliskim Wschodzie”.
http://www.pogonowski.com
[25.06. 2012]
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PRZEGLĄD
 Andrzej Wrot

SYSTEM FINANSOWY MUSI SŁUŻYĆ LUDZIOM
Nowa książka Alaina Pilote'a Kredyt Społeczny w 10 lekcjach
Przedstawiamy naszym Czytelnikom nową książkę wydaną przez Wydawnictwo MICHAEL. Jest to bardzo przystępnie napisany i opracowany przez naszego kolegę redakcyjnego Alaina Pilote’a wstęp do Kredytu Społecznego.
Książka nosi tytuł Kredyt Społeczny w 10 lekcjach i podtytuł
Kredyt Społeczny a katolicka nauka społeczna. Czytelnicy
MICHAELA znają tę problematykę, ponieważ w naszym
dwumiesięczniku zamieszczamy w każdym numerze artykuły poświęcone Kredytowi Społecznemu – doktrynie nowej
ekonomii, ekonomii sprawiedliwości, która stanowi zastosowanie chrześcijaństwa w życiu. Stworzył ją i w 1918 r.
przedstawił jej zasady Clifford H. Douglas (1879-1952),
szkocki inżynier i ekonomista. W systemie Douglasa monopol tworzenia pieniądza, jaki teraz znalazł się podstępnie w
prywatnych rękach małej grupy bankierów, którzy zdobyli
taką władzę na świecie, że „nikt wbrew ich woli nie może
oddychać" (Pius XI, Quadragesimo anno), zostaje zwrócony
społeczeństwu. W ten sposób nigdy już nie będzie brakowało pieniędzy na wszystkie potrzeby społeczne.
W obecnym systemie każdy pieniądz wprowadzony
w obieg tworzony jest jako dług, ponieważ system ten oparty jest na lichwie – każdy pieniądz jest w nim obciążony odsetkami. Wszystkie kraje są zadłużone do tego stopnia, że
niemożliwa jest spłata tych długów. W systemie Kredytu
Społecznego pieniądz tworzony jest bez lichwy, bez odsetek. Jest to zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego, który zakazywał pożyczania pieniędzy na procent od początku
swego istnienia. Zostało to wyjaśnione w encyklice papieża
Benedykta XIV Vix pervenit w 1745 r.
Świat tonie w gigantycznych długach
Rządy na całym świecie są obecnie zadłużone na około
33 biliony euro. Z tego jedna trzecia to dług krajów europejskich. W roku 2012 będą one musiały wykupić obligacje
i bony skarbowe za ponad 1,9 biliona euro. 60% tej kwoty
przypada na trzy największe państwa: Francję, Niemcy
i Włochy. Polska będzie musiała wykupić w 2012 r. obligacje i bony za około 27 miliardów euro.
Aktywa finansowe całego systemu światowego wynoszą ponad 3 tryliony 300 bilionów euro, czyli ponad 100 razy więcej niż długi rządów.
W systemie Kredytu Społecznego nie ma też podatków,
ponieważ rządy nie muszą obrabowywać swoich obywateli,
by zdobywać pieniądze na zaspokajanie wszystkich potrzeb
społeczeństwa. Pieniądze te w wy starczającej ilości i bez lichwy tworzone są przez społeczeństwo. Dzięki temu nie ma
problemu deficytu budżetowego, czyli braku pieniędzy na
potrzeby rządowe, bo pieniędzy jest tyle, ile ich potrzeba.
Rząd nie musi ich od nikogo pożyczać, ani od swojego społeczeństwa, ani z zagranicznych banków.
Tak więc w systemie Kredytu Społecznego nie istnieje
problem długu publicznego. Zostaje wyeliminowana inflacja
i deflacja. Rozwiązany jest także problem skandalu głodu
i ubóstwa, gdzie dziś z głodu umiera co roku ponad 30 milionów ludzi na świecie. Kredyt Społeczny zapewnia bowiem każdemu bez wyjątku absolutne bezpieczeństwo ekonomiczne od urodzenia do śmierci. Każdy otrzymuje co
miesiąc od urodzenia dywidendę (dochód), która zapewnia
podstawowe potrzeby wyżywienia, mieszkania i ubrania.
Ten dochód wpłacany jest na konto każdego obywatela niezależnie od tego czy pracuje zarobkowo, czy nie.
O tym, jak taki system będzie funkcjonował w praktyce,
jakie są jego zasady i jak ma się on w stosunku do katolickiej nauki społecznej, mówi książka, którą polecamy
wszystkim bez wyjątku naszym Czytelnikom.
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Kiedy w 1934 r. Kanadyjczyk Louis Even (1885-1974)
przeczytał książkę Jamesa Crate’a Larkina pt. Od długu do
dobrobytu i dowiedział się z niej o istnieniu doktryny Kredytu
Społecznego Douglasa, powiedział: „– Każdy musi się
o tym dowiedzieć”. Propagowaniu tej idei poświęcił potem
całe swoje życie. W 1939 r. założył czasopismo „Vers Demain”, a w 1953 jego angielską wersję MICHAEL Journal,
które nieprzerwanie ukazują się do dziś, propagując Kredyt
Społeczny na całym świecie. Louis Even napisał dziesiątki
artykułów, wygłosił setki wykładów. Jego pisma ukazały się
w kilku książkach. Został najwybitniejszym propagatorem
doktryny Kredytu Społecznego.
Książka Alaina Pilote’a opiera się w dużej mierze na pismach Evena. Jest doskonale napisanym i bardzo przystępnym wprowadzeniem do tego, co w wielkim skrócie opisaliśmy powyżej. Jest to książka dla każdego, ponieważ
wszyscy żyjemy w obecnym zniewalającym systemie
i wszyscy powinniśmy wiedzieć, że istnieje w pełni opracowany inny system, wprowadzający cywilizację chrześcijańską w życie, system sprawiedliwy, w którym nie ma „nikogo,
kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne” (Benedykt XVI, Deus caritas est). Książka zawiera pasjonujące
opisy historii wojen bankowych w USA, ciekawie pokazuje
oparcie Kredytu Społecznego na katolickiej nauce społecznej i prosto wyjaśnia szereg kwestii dotyczących pieniądza.
Zawiera wiele unikalnych cytatów i jest uzupełniona o kilka
aneksów, wśród których znalazł się tekst encykliki Benedykta XIV Vix pervenit i fragment ostatniego tekstu katolickiego
myśliciela Jacques’a Maritaina na temat lichwy, czyli pożyczania na procent.
Na prośbę naszego wydawnictwa wstęp do polskiego
wydania książki napisał ks. kardynał Bernard Agre z Wybrzeża Kości Słoniowej, jeden z pięciu kardynałów – autorów Kompendium nauki społecznej Kościoła, opublikowanego w Watykanie w 2004 r. na polecenie papieża Jana Pawła II. Oto fragmenty tej przedmowy:
Na prośbę Pielgrzymów św. Michała zobowiązałem się napisać tę krótką przedmowę do polskiego wydania książki zawierającej 10 lekcji na temat propozycji Kredytu Społecznego.
Ten 200-stronicowy podręcznik prowadził uczestników
przez tydzień wykładów i spotkań w Rougemont, w Kanadzie.
Wraz z gośćmi, którzy przybyli z Afryki, Ameryki, Europy i Azji
miałem przyjemność udziału w tym kształcącym i wspaniałym
nauczaniu. W duchu Louisa Evena, założyciela tej silnej Maryjnej organizacji, która czerpie swój zasadniczy temat działania
z nauki społecznej Kościoła katolickiego, uznajemy słuszność
głównych założeń Kredytu Społecznego, który pilnie wzywa do
nowego społecznego świata sprawiedliwości i miłości. [...]
Wszyscy jesteśmy zatroskani ciągle trwającym olbrzymim
ubóstwem narodów. Jak możliwy jest brak artykułów pierwszej
potrzeby na tak urodzajnej planecie? Jak to możliwe, że miliony
dorosłych i dzieci umierają z głodu i niedożywienia? Jak to
możliwe, że kraje tak nadzwyczajnie bogate upadają pod ciężarem długów, które nie mogą zostać spłacone i kraje te są
utrzymywane w niewoli przez fałszywy system finansowy, kierowany przez potężną grupę prywatnych interesów, połączonych przez zło?
Można mieć nadzieję na uwolnienie się od banków i ich
bezlitosnych pośredników. Będzie to wymagało milionów światłych mężczyzn i kobiet, zorganizowanych i przepełnionych wiarą i miłością, którzy powstaną zewsząd, by wykrzyczeć to niezadowolenie i zbudować nowe narodowe i międzynarodowe
środowisko [...].
Apostołowie, ludzie wiary, specjaliści, ludzie dobrej woli,
powstańcie, nadeszła wasza kolej! Nie lękajcie się, Chrystus
żyje i jest Panem czasu i historii.
Bernard Kardynał Agre.

PRZEGLĄD
We wprowadzeniu do książki Alain Pilote podkreśla, że
Kredyt Społeczny to nie tylko sprawiedliwy system finansowy, ale też nowa cywilizacja, oparta na zasadach
chrześcijańskich. Rozwija tu też kwestię bezpieczeństwa
ekonomicznego, jakie zapewnia ten wspaniały system.
Kredyt Społeczny przynosi wizję nowej cywilizacji, jeśli
przez cywilizację rozumiemy relacje człowieka z jego bliźnimi i
warunki życia ułatwiające każdemu rozkwit jego osobowości.
W systemie Kredytu Społecznego nie będziemy już dłużej
zmagali się z problemami natury ściśle finansowej, które stale
nękają administrację publiczną, instytucje, rodziny i zatruwają
relacje między ludźmi. Finanse nie będą niczym innym, jak tylko systemem księgowości, wyrażającym w liczbach względne
wartości dóbr i usług, czyniąc łatwiejszą mobilizację i koordynację energii potrzebnej na różnych poziomach produkcji do
uzyskania końcowego produktu oraz dostarczając WSZYSTKIM konsumentom środków do wolnego i indywidualnego wyboru tego, co jest odpowiednie dla nich, spośród oferowanych
dóbr, czy natychmiast możliwe do zrealizowania.
Po raz pierwszy w historii zostałoby zagwarantowane
wszystkim i każdemu z osobna absolutne bezpieczeństwo
ekonomiczne, bez warunków ograniczających. Ubóstwo materialne stałoby się przeszłością. Zniknąłby materialny niepokój
o jutro. Chleb zostałby zapewniony każdemu, dopóki istnieje
wystarczająca ilość pszenicy do wyprodukowania wystarczają-

cej ilości chleba dla wszystkich. Podobnie byłoby z innymi dobrami, zapewniającymi podstawowe potrzeby życiowe.
Każdy obywatel miałby zapewnione bezpieczeństwo ekonomiczne jako prawo przysługujące mu z urodzenia jako członkowi społeczeństwa, korzystającemu przez całe swoje życie
z ogromnego kapitału społeczności, który stał się dominującym
czynnikiem współczesnej produkcji. Ten kapitał składa się, między innymi, z zasobów naturalnych, które są dobrem wspólnym;
z życia w społeczeństwie, ze wzrostem, jaki z tego wynika;
z sumy odkryć, wynalazków i postępu technologicznego, które
są ciągle narastającym dziedzictwem kolejnych generacji.
Ten dochód związany w taki sposób z poszczególnym
obywatelem i nie przypisany już więcej tylko do jego statusu jako zatrudnionego, chroniłby go przed eksploatacją przez innych ludzi. Mając zapewnione podstawowe potrzeby życiowe,
człowiek może lepiej przeciwstawić się różnym przymusom
i zająć się zawodem, który sam wybrał.

Jak to można osiągnąć, jak system funkcjonuje w całości, jakie są możliwości wprowadzenia w życie tych rozwiązań? Na te i inne pytania odpowiada książka, którą Państwu
polecamy.
Książkę można zamawiać w naszej redakcji. Cena wraz z kosztem
przesyłki wynosi 24 zł lub $15 w Kanadzie i USA. (Książka w formacie
A5, 242 strony).
„Michael”, styczeń-luty 2012. 

 Jan Maria Szewek OFM Conv.

INAUGURACJA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO BP. RAFAŁA KIERNICKIEGO
Lwów, 5. maja 2012 r.
Rozpoczął się proces beatyfikacyjny bp. Rafała Kiernickiego OFM Conv., legendy powojennej historii Kościoła we
Lwowie. Uroczystość odbyła się w miejscowej katedrze łacińskiej 4 maja, dzień po setnej rocz¬nicy urodzin tego nieustraszonego obrońcy wiary, który pozostając po wojnie we
Lwowie zabezpieczył ciągłość Kościoła na Kresach.
Uroczystą sesję połączoną z zaprzysiężeniem Trybunału otworzył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki
w obecności postulatora o. Sławomira Zielińskiego OFM
Conv. i prowincjała franciszkanów z Krakowa o. Jarosława
Zachariasza. „Ogłaszam formalnie rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Rafała Kiernickiego biskupa z Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych, któremu od dnia dzisiejszego
przysługiwać będzie tytuł Sługa Boży – ogłosił metropolita
lwowski. Zachęcił zarazem wiernych do wdzięczności Bogu
za wszelkie dobro, które otrzymywali przez posługę o. Rafała, a także za piękne świadectwo jego życia.
Dla opisania ogromu ofiary życia o. Rafała w ciągu 56
lat posługi kapłańskiej abp Mokrzycki przedstawił sporządzoną przez siebie statystykę. „Jeśli tylko o. Rafał odprawiał
po jednej Mszy dziennie, to daje to liczbę 20.440; jeśli przez
lata kapłaństwa wyspowiadał średnio ok. 100 osób dziennie, daje to liczbę 2 mln 44 tys.; jeśli średnio dziennie rozdawał ok. 300 Komunii św., to daje – 6 mln 132 tys.; jeśli
tylko codziennie odwiedził troje chorych w domu bądź szpitalu, daje to – 61.320” – referował metropolita. I zakończył:
„To są tylko liczby, ale za nimi stoi człowiek o ograniczonych siłach fizycznych, odporności psychicznej, przebytych
chorobach, ogromnej odwadze i wielkiej wierze”.
W dniu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ludzie
chętnie wspominali o. Rafała. I co ciekawe, najczęściej
wskazywali na długie godziny, które spędzał dla nich w konfesjonale. „On w konfesjonale był prawie dzień i noc. Jak był
pierwszy piątek i maj, to była i Msza, i nabożeństwo, i spowiedź do północy – opowiada Stanisława Chrystoforowa.
Potwierdza to także Ukrainka Ola Maria Rutkowska. „Przed
Wielkanocą tak dużo było ludzi u spowiedzi i ze Lwowa, i z
dalekich okolic, ale nikogo nie odesłał z kwitkiem. Wszystkich wyspowiadał”.
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Drugim sakramentem, który bardzo z nim się związał,
był sakrament chorych. „Był bardzo chory. Nogi odmawiały
mu posłuszeństwa. Od szóstej był już w konfesjonale i spowiadał cały czas. A mimo tego wieczorem jeździł po chorych daleko poza Lwów. Tam, gdzie nie było księży. Docierał do Sambora, do Stryja, do Gródka” – przypomina Mieczysław Heller, obecny na otwarciu procesu.
Świadkowie życia o. Rafała podkreślali jego bezinteresowną i ofiarną miłość do Kościoła i do ludzi. „Bardzo mnie
fascynowało w nim to, że kiedy został biskupem, nadal podejmował obowiązki wobec tych ludzi, którym służył wcześniej. On był uczynny, dobry, nie patrzył na to, kim kto jest.
On wszystko wypełniał tak jak trzeba...”. „Był nadzwyczajny, dobry wobec wszystkich. Bardzo kochał ludzi”. „
Wszystkich lubił, także nas grekokatolików” – dodaje Ola
Maria Rutkowska.
Ks. Ludwik Kamilewski, który przez 17 lat współpracował z o. Rafałem, powiedział, że był to mąż silnej wiary, którego wszyscy szanowali. „On nas podtrzymywał w trudnych
chwilach, doradzał, przestrzegał. I dziś dziękują Bogu, że
poznałem takiego człowieka, takiego ojca” – mówił.
Po uroczystości o. Jarosław Zachariasz, przełożony
krakowskiej prowincji franciszkanów, do której należał sługa
Boży, zwrócił uwagę, że dwie postaci ze środowiska franciszkańskiego nierozerwalnie związały się z archidiecezją
lwowską: bł. abp Jakub Strzemię i Sługa Boży Rafał Kiernicki. Pierwszy jako misjonarz dał początek Kościołowi katolickiemu na Rusi, a drugi zabezpieczył jego ciągłość na tych
ziemiach.
Obecny na otwarciu procesu beatyfikacyjnego ordynariusz łucki bp Marcjan Trofimiak przypomniał przy tej okazji
wydarzenie sprzed lat, kiedy o. Rafał obchodził 50. rocznicę
kapłaństwa. Wtedy po Mszy bp Roman Andrzejewski miał
powiedzieć bardzo znamienne słowa: „Kiedy na stolicy bł.
Jakuba Strzemię zabrakło biskupa, zabrakło kapituły katedralnej, Bóg sięgnął po ubogiego syna Św. Franciszka”. I bp
Marcjan dodał od siebie: „Dziś chciałbym dodać, iż ten ubogi syn św. Franciszka Pana Boga nie zawiódł”.
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PRZEGLĄD
W katedrze lwowskiej dwa miejsca były specjalnie przyozdobione kwiatami: konfesjonał i ambona, bo, jak tłumaczył promotor sprawy o. Sławomir Zieliński, „to szczególne
miejsca obecności o. Rafała”.

„Wołanie z Wołynia. Pismo religijno-społeczne
Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej”,
maj-czerwiec 2012, nr 3 (106), s. 6-7. 

 KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

15 SIERPNIA NA CMENTARZU ORLĄT
15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego, w dniu
Cudu nad Wisłą, polska społeczność Lwowa oddała hołd
bohaterom, spoczywającym na Cmentarzu Orląt Lwowskich.
Na płycie Nieznanego Żołnierza, wiązankę kwiatów
w imieniu konsulatu generalnego RP we Lwowie złożył Andrzej Drozd, z-ca konsula generalnego oraz przedstawiciele
organizacji polskich: Emil Legowicz, prezes Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Jan Franczuk, prezes
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi,
Teresa Adamska w imieniu PTTK oraz grupa harcerzy
z Kluczborka. Wartę honorową przy grobie pełnili harcerze
z Kluczborka i ze Lwowa.
Konsul Drozd udzielił krótkiej wypowiedzi dla czytelników Kuriera: „Jest to piękna tradycja, ponieważ dzisiejszy
dzień jest Świętem Wojska Polskiego, historii Wojska Polskiego, wszystkich bitew stoczonych przez żołnierzy polskich na przestrzeni wieków. W związku z tym jest to bardzo symboliczne święto. Z drugiej strony, tradycja obchodów tego Święta na Cmentarzu Orląt jest niezwykle ważną
i symboliczną, ponieważ spoczywa tutaj około 3000 żołnierzy, którzy polegli w nierównej, choć zwycięskiej bitwie
z wrogiem. Te dni przeszły do historii jako zryw bohaterstwa
– i tak to należy ocenić. Dlatego myślę, że połączenie tych
dwu elementów jest dobrym połączeniem”.
Rozmawialiśmy też z harcerzami z Kluczborka, którzy
wzięli udział w uroczystościach. Kapelan tej grupy, ks.

harcmistrz Daniel Maksymowicz zaznaczył: „Jest to już nasza dziesiąta wizyta na Kresach. Naszym zadaniem jest porządkowanie zapomnianych cmentarzy polskich na tych terenach. W tym roku jesteśmy we Lwowie i mamy zamiar porządkować kwatery wojskowe na Cmentarzu Janowskim.
Dziś jesteśmy tutaj. Ilekroć jesteśmy na Kresach zawsze
odkrywamy dla siebie coś nowego.
Głównym miejscem naszych wizyt są Brzeżany. Za
każdym naszym pobytem odkrywamy jakiś nowy nagrobek,
jakiś pomnik. Są to fragmenty naszej historii, które są wygrzebywane dosłownie spod krzaków, spod ziemi, spod zarośli. Nasza grupa składa się z trzonu – stałych uczestników
grupy, a do nich dochodzą co roku osoby nowe, młode i to
nas cieszy”.
Do rozmowy dołączyła się harcmistrzyni Anna Sochocka: „Jest to chyba już piąta moja wizyta na Ukrainie i za
każdym razem jestem tu, na Cmentarzu Orląt. Jednak najbardziej w pamięci utkwiła mi wizyta w 2011 roku, gdy harcerstwo obchodziło swój jubileusz 100-lecia. Na cmentarzu
była kulminacja obchodów. Była to dla nas niezwykle ważna
i wzruszająca uroczystość”.
Uroczystościom sprzyjała nawet pogoda. W chwili złożenia wieńców deszcz przestał na chwilę padać i nawet na
moment zaświeciło słońce. Po uroczystościach znów zrobiło
się szaro i deszczowo.
„Kurier Galicyjski” 2012, nr 15 (163), s. 1.
http://www.kuriergalicyjski.com/ [18.08.2012] 

 Robert Mickiewicz

WANDALE ZBEZCZEŚCILI CMENTARZ NA ROSSIE
W nocy z 16 na 17 czerwca wandale zbezcześcili
znajdujące się na Kwaterze Legionistów Starej Rossy
Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego i grób Jego
Matki. Na płycie, pod którą spoczywa serce Marszałka,
pomarańczową farbą namalowane zostały tzw. „słupy
Giedymina”. Akt wandalizmu potępili premier litewskiego rządu Andrius Kubilius, przewodnicząca Sejmu Irena
Degutienė oraz minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis.
„To już nie pierwszy raz takie rzeczy tu się dzieją.
Przed rokiem na cmentarnym murze nad samą płytą marszałka napisano obelgi pod jego adresem. Nawet nie chcę
powtarzać, co tam było napisane. Ale wówczas to szybko
wymyto i obeszło się bez policji” – opowiada jeden z handlarzy pamiątkami pod tą najstarszą wileńska nekropolią.
Tym razem jednak akt wandalizmu na Rossie stał się
głośny. Jak powiedział dla „Kuriera” kierownik wydziału
konsularnego ambasady polskiej w Wilnie radca-minister
Stanisław Kargul, policję równolegle powiadomili ambasada
RP oraz przewodnicząca Społecznego Komitetu Opieki nad
Starą Rossą Alicja Klimaszewska. Zostali zaalarmowali
przez wycieczkę, która, rano w niedzielę, zwiedzała cmentarz. Farba z płyty była usunięta już w niedzielę. Przybyła
na miejsce policja zabezpieczyła ślady przestępstwa
i wszczęła dochodzenie. Jak powiedział zastępca komisarza policji wileńskiego okręgu Antoni Mikulski, sprawcom
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aktu wandalizmu grozi kara do jednego roku więzienia. Takie same symbole namalowane czarną farbą pojawiły się tej
nocy również na wileńskim kościele pw. św. Jana Bosko
w Leszczyniakach (Lazdynai).
Akt wandalizmu na Rossie potępili premier litewskiego
rządu Andrius Kubilius, przewodnicząca Sejmu Irena Degutienė oraz minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis. Wyrazili nadzieję, że policja w najbliższym czasie zatrzyma sprawców – „kim oni nie byliby”.
Jak mówią przycmentarni handlarze pamiątkami, „co tu
się dziwić, że dochodzi do podobnych czynów. Dziwić się
trzeba, że tak zabytkowy cmentarz absolutnie nie jest chroniony. Tu nie ma ani jednego stróża, ani jednej kamery obserwacyjnej. Zazwyczaj wyjeżdżamy stąd o 16 i nie ma tu
nikogo – ani jednej żywej duszy. Rób, co chcesz. Cmentarne hieny polujące na metalowe elementy zabytkowych pomników mają idealne warunki. Tym bardziej że mają kilka
kroków do skupu złomu metali”.
Niedzielny akt wandalizmu może być odgłosem napiętych stosunków polsko-litewskich na Wileńszczyźnie.
W ciągu ostatnich tygodni dochodzi do systematycznych
chuligańskich napadów litewskich skinów na polską młodzież kibicującą pierwszoligowemu klubowi „Polonia” Wilno.
Jak mówią kibice „Polonii”, napady mają podłoże narodowe.
http://kurierwilenski.lt [18.06.2012]



 Zbigniew Szczepanek

ZAMKI NA KRESACH
Zamieszczamy kolejne reprodukcje z albumu Zamki na Kresach w malarstwie i rysunku Zbigniewa
Szczepanka (Pelplin 2008). Autorowi albumu oraz Panu Tadeuszowi Serockiemu – Wiceprezesowi Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” serdecznie dziękujemy za ich udostępnienie oraz wyrażenie zgody na
publikację, a także na wykorzystanie towarzyszących im opisów. Redakcja
MIĘDZYBÓŻ
Zamek w Międzybożu to wysunięta daleko na wschód warownia kresowa. Położony w widłach rzek Boh i Bużek i leżąc
pomiędzy dwiema stałymi trasami tatarskich inwazji, Kuczmańskim i Czarnym, był przez długi czas niezdobytą fortecą, chroniącą ludność miasta Międzybóż i okolicznych wsi.
Wytrzymał ciężkie oblężenia tatarskie w latach 1453, 1506,
1516 i 1615, lecz w 1648 roku zdobyli go Kozacy pod dowództwem krwawego Maksyma Krzywonosa, a w roku 1651
Chmielnicki, którego Kozacy wymordowali około 5000 Żydów,
stanowiących wówczas 40 procent mieszkańców Międzyboża.
Kolejne pogromy urządzane przez Kozaków i chłopów
z okolicznych wsi miały miejsce w latach 1653, 1661 i 1664, po
których pozostała jedynie garstka Żydów. Ostateczny kres nieszczęsnej ludności żydowskiej w Międzybożu przyniosła II wojna światowa i rok 1942, w którym hitlerowscy oprawcy, po
straszliwych prześladowaniach, rozstrzelali na obrzeżu miasta
2580 Żydów.
W 1658 roku zamek wytrzymał oblężenie kozackotatarskie, a w 1676 roku, na mocy Traktatu Buczackiego, przejęli go Turcy. Międzybóż wrócił do Polski po 1699 roku i trwał
w granicach państwa polskiego do czasu rozbiorów.
W latach 1730-1831 był własnością Czartoryskich. W roku
1819, w pozbawionym już wartości militarnej zamku, Czartoryscy urządzili szkołę średnią, którą w wyniku represji po powstaniu listopadowym w 1831 roku zlikwidowali Rosjanie. Zamek stał się własnością rosyjskiego wojska i często przebywali
w nim carowie Mikołaj I i Aleksander II.
Polskiego czytelnika zainteresuje fakt, że w latach 17901791 w tym zamku przebywał Tadeusz Kościuszko. To właśnie
tu ten czterdziestoczteroletni żołnierz zakochał się nieszczęśliwie w osiemnastoletniej Tekli Żurowskiej i został odrzucony
przez jej ojca.
Także dla wyznawców judaizmu Międzybórz to miejsce
o wielkim znaczeniu, bowiem tu żył i działał twórca chasydyzmu
Rabbi Izrael ben Eliezer, znany również jako Baal Szem Tow. Do
jego grobu przyjeżdżają corocznie chasydzi z całego świata.
Zamek został w dużym stopniu odbudowany po zniszczeniach obu wojen światowych i trwają w nim dalsze prace renowacyjne. W budynkach na dziedzińcu znajduje się muzeum
zawierające wiele ciekawych eksponatów, m.in. szkielet mierzącego ponad dwa metry woja odkopany na zamkowym dziedzińcu. Ma też swoje tajemnice, do których można zaliczyć nie
do końca rozpoznane tunele łączące go z miastem i drugą
stroną rzeki Boh. Po prawdzie, nie ma takiego zamku na Ukrainie, o którym by nie mówiono, że ma tunel lub tunele łączące
go z jakimś oddalonym miejscem, jednak, jak dotychczas, jedynie zamek w Międzybożu może fakt posiadania takich tuneli
udowodnić. Wychodzą z niego dwa długie tunele, jeden liczący
siedem kilometrów, a drugi aż czternaście. Prawdopodobnie
ostatnią osobą, która z nich korzystała, była księżniczka Oldenburg Romanowa, siostra ostatniego cara Rosji Mikołaja II,
która nie lubiła występować publicznie i spotykała się ze swym
pierwszym mężem w jego drodze do zamku w tym właśnie tunelu. Tunel wychodzący na drugim brzegu Bohu był tak szeroki, że miejscami mogła się w nim obrócić kareta. Miasto Międzybóż było znane z tego, że w poprzednich wiekach jego
mieszkańcy wykopali jakby drugie miasto podziemne, w którym
były kilkupiętrowe lochy połączone siecią korytarzy.
Owe podziemia ratowały często ludzi i ich dobytek,
zwłaszcza podczas najazdów tatarskich. Zamek w Międzybożu
to jedna z najciekawszych warowni kresowych, uważana przez
historyków ukraińskich za najsilniejszą w wiekach XVI-XVII we
wschodniej Europie.
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ZBARAŻ
Zamek w obecnym miejscu zbudowali w latach 1612-1631
Zbarascy, którzy postawili warownię na planie kwadratu z czterema wieżami i suchą fosą, W 1631 roku zamek otrzymał
w spadku Jeremi Wiśniowiecki - „Jarema”. Do roku 1649 zamek otoczono potężnymi wałami, a dawne wieże przebudowano na artyleryjskie bastiony, do których prowadziły podziemne
przejścia. Pomimo tych zmian w 1648 roku zamek zdobyły wojska Chmielnickiego. W następnym roku Chmielnicki znów oblegał zamek wraz z Tatarami pod dowództwem chana Islama
Gireja III. Była to owa sławna obrona Zbaraża opisana przez
Henryka Sienkiewicza w Ogniem i mieczem.
Pomimo nierównych sił, bowiem wojsko polskie liczyło tylko 9000 żołnierzy i 6000 czeladzi, a wojska Chmielnickiego
i chana około 120 000 ludzi, zamek bronił się przez sześć tygodni i doczekał się wyzwolenia przez wojsko króla Jana Kazimierza. Bohaterstwo obrońców wywarło wielki wpływ na losy
wojny i prawdopodobnie uratowało Rzeczpospolitą.
Obroną Zbaraża dowodził Jeremi Wiśniowiecki wraz
z hetmanami: Ostrorogiem, Koniecpolskim, Lancokorońskim,
Firlejem, Przyjemskim i Rozdrażewskim. Siłami nieprzyjaciela
dowodziło dziesięciu atamanów, a wśród nich sławny Bohun.
W wyniku walk po stronie polskiej zginęło, głównie od chorób
i wycieńczenia, dwie trzecie obrońców, a siły Chmielnickiego
straciły od dwudziestu do pięćdziesięciu tysięcy ludzi.
Oblężenie spowodowało także poważne zniszczenia zamku, które usuwano potem aż do 1670 roku. W 1675 roku zamek
oblegali Turcy pod przywództwem krwawego Ibrahima
Szyszmana, sprawcy rzezi Buczacza w 1676 roku, a któremu
nie udało się zdobyć zamku w Trembowli (zob. historię zamku
w Trembowli, jego bohaterską obronę i rolę żony komendanta
Zofii Chrzanowskiej).
Tym razem zamku w Zbarażu broniło tylko sześćdziesięciu
piechurów pod dowództwem francuskiego kapitana De Sotela.
W zamku schroniło się też wielu chłopów z okolicznych wsi. Ci,
licząc na wdzięczność oblegających, obezwładnili załogę i wydali Turkom. Nic to jednali nie dało, bowiem Turcy ścięli
wszystkich, zarówno obrońców, jak i chłopów. Zniszczyli także
w znacznym stopniu zamek.
Po tych wydarzeniach próby odbudowy zamku podejmował
ostatni z Wiśniowieckich, Dymitr, syn Jaremy. Po nim właścicielami zostali Potoccy.
W 1707 roku podczas wojny północnej zamek został zniszczony przez wojska rosyjskie, a po raz drugi przez nie w 1734
roku. Potem zamek zaczął popadać w ruinę. Na początku XIX
wieku przejęli go Lubomirscy, co skutkowało pracami rozbiórkowymi dla pozyskania materiałów budowlanych.
Ostatni właściciel, Tadeusz Niementowski, wyremontował
część zamku, ale podczas I wojny światowej wojska rosyjskie
rozebrały część murów i wysadziły w powietrze kazamaty. W
latach trzydziestych polscy oficerowie rezerwy wykonali część
prac remontowych, ale po II wojnie światowej zbaraska warownia była znów ruiną i dopiero w 1996 roku władze ukraińskie
rozpoczęły tu prace remontowe na dużą skalę. Dziś dawna
twierdza jest w bardzo dobrym stanie, stanowi muzeum i jest
miejscem wielu imprez kulturalno-oświatowych. W odbudowanym zamku razi jedynie nowy betonowy most, który nie ma nic
wspólnego z mostem, jaki tu był kiedyś.
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Zbigniew Szczepanek, Międzybóż. Próba rekonstrukcji zamku z XVII wieku. Akwarela 70 x 100 cm

Zbigniew Szczepanek, Zbaraż. Rekonstrukcja zamku z XVII wieku. Akwarela 49 x 65 cm
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Zbigniew Szczepanek, Międzybóż. Wschodni narożnik zamku. Akwarela 70 x 100 cm

Zbigniew Szczepanek, Zbaraż. Ogólny widok zamku. Akwarela 48 x 67 cm

Inicjator budowy pomnika Matki Henryka Sienkiewicza,
Pan Profesor Lech Ludorowski

Sienkiewiczowski pomnik Witolda Marcewicza
„Matka i Syn”(fragment rzeźby)

Zob. Pierwszy religijny pomnik Sienkiewiczowski „Matki i Syna” w Okrzei.
Wywiad Z. Miszczaka z prof. zw. dr. hab. L. Ludorowskim, s. 49

Dyplom i replika medalu
Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza
Zob. A. Adamek-Świechowska,
Rodzina Sienkiewiczów w służbie Ojczyźnie,
s. 54

Maria Sienkiewicz w spektaklu
Mój Dziad, Henryk (Milanów 2002)
Zob. L. Ludorowski,
Wnuczka Wielkiego Henryka, s. 42

