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OD REDAKCJI
Współczesny człowiek, pod wpływem inżynierii biotycznej, socjologicznej i psychologicznej, poczuł się w roli Boga.
Przeżywa bowiem fascynację na widok powstawania i rozwoju dzieł rąk swoich. Opanowuje kosmos, gdy sięga po
gwiazdy. Poddaje ziemię w swoje władanie, bo wydobywa energię z atomu. Zmienia bieg ewolucji, gdyż łamie genetyczne kody życia. Usiłuje kierować losem ludzkości, bo sięga po tajemnice mentalności osoby. Dzieje się tak dlatego, że człowiek odszedł od Boga, czyli od teocentrycznej wizji świata, zmierzając ku antropocentryzmowi, stawiając
siebie w miejsce Boga. Dążność ta jest stara jak świat, gdyż pojawiła się już w chwili podjęcia dialogu Matki Rodzaju
Ludzkiego z szatanem. Uwierzyła mu, że będzie równa Bogu. Było to kłamstwo. Przekonała się już wkrótce. Ziemia
nagle stała się ciernista, a miłość zmieniła się w bóle rodzenia. Bóg tu objawił swoją sprawiedliwość, ale zarazem
okazał się miłosiernym.
Ocalił On bowiem człowieka od zatracenia wiecznego. Wyposażył go w Dekalog, a Syn Boży dopełnił ten dar –
Ewangelią. Człowiek na ten dar zareagował wdzięcznością. Wyraził ją w kulcie. Powstał w ten sposób kult teocentryczny, a wraz z nim zaistniała kultura o kształcie: semickim, helleńskim i rzymskim. Kultura to formowanie osobowości ludzkiej, na kanwie osoby, która jest dana aktem stwórczym. Natomiast osobowość jednostki ludzkiej jest wynikiem tej uprawy. Modelem odwzorowującym formację (uprawę) duchową człowieka jest uprawa roli. Praca nad człowiekiem, nad rodziną, nad narodem ma charakter kulturotwórczy. Kultura w sensie procesu ma charakter pragmatyczny. Natomiast wynik tej pracy nad człowiekiem lub narodem, w postaci dziedzictwa, ma charakter apragmatyczny.
Stąd można wyróżnić kulturę pragmatyczną i apragmatyczną.
Chrześcijaństwo nie wiązało się z żadną kulturą, ale zakorzeniało się w każdej; najpierw w semickiej, potem helleńskiej, a następnie w rzymskiej. Elementy tych kultur przeszły do życia plemion barbarzyńskich w procesie ich chrystianizacji. Komponenty tych kultur, ulegając chrystianizacji, stały się tworzywem cywilizacji łacińskiej. Cywilizacja ta
chce się odwoływać do kultur rodzimych w celu posługiwania się regionalnymi środkami przekazu Dobrej Nowiny.
W starożytności rozwój chrześcijaństwa zachodniego, wschodniego, azjatyckiego i afrykańskiego szedł różnymi drogami, wypracowując sobie właściwe obrządki, w relacji do rodzimych kultur. Każda kultura sprowadza się do działalności człowieka, który jest jednak obarczony skutkami grzechu pierworodnego. Chrystus zbawiając człowieka uświęca
jego działanie i tym samym odnawia ludzką kulturę. Dobra Nowina nieustannie „oczyszcza i podnosi obyczaje ludów,
skarby i przymioty ducha każdego ludu czy wieku niejako użyźnia od wewnątrz, umacnia, uzupełnia i naprawia
w Chrystusie” ( KDK 58). „Znaczy to, że dobra nowina Ewangelii, – pisze Andrzej Zuberbier – przyjmowana z wiarą
i kształtująca ludzkie działanie, kształtuje tym samym kulturę. […] Przesycając z wolna wartościami ewangelicznymi,
usuwa jej moralne wypaczenia, a rozwija tkwiące w niej autentyczne ludzkie wartości” (Słownik teologiczny, t. 1, Katowice 1985, s. 263). Jest to linia zstępująca Boga do ludów i narodów w ich kulturze. Linia ta oznacza zejście Boga
do człowieka w Jezusie Chrystusie. Celem tego zejścia jest uświęcenie człowieka w jego kulturze. Linia zaś wstępująca to odpowiedź człowieka, to cześć i uwielbienie, które zanosi on Bogu przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Linia wstępująca oznacza zatem oddawanie kultu Bogu jako istocie najdoskonalszej. Występuje tu podziw, uwielbienie, prośba, dziękczynienie, przebłaganie.
Kult formuje duchowość osoby ludzkiej. Duchowość ta jest fundamentem duchowości kultury ludów i narodów.
Drogą kultury jest kult. „Zarówno kultura jak i pojęcie kultu – pisze H. Waldenfels – wiążą się z łacińskim słowem »colere«, co oznacza »pielęgnować«, »uprawiać«, »czcić« (Kontekstuale Fundamentaltheollogie, Paderborn 1985,
s. 403).
Termin „kultura” oznacza pracę na roli. Ten, kto ją uprawia, odnosi się do niej ze czcią. W tradycji starosłowiańskiej mówi się wręcz, że ziemia jest Matką, gdyż rodzi. Wszystko, co rodzi, co wydaje życie na świat, jest objęte
czcią, szacunkiem, uwielbieniem. Kult jest bowiem początkiem i sensem kultury. Kult w konsekwencji wyraża uwielbienie dla Boga i szacunek dla Jego praw, objawiających się w przyrodzie. Kultura ludowa (źródło kultury profesjonalnej) jest kultyczna (święto Matki Bożej Siewnej, Dni Krzyżowe, święcenie ziarna siewnego, składanie owoców i płodów ziemi na ołtarzu itp.). Gdy zamiera rozumienie więzi między kulturą a kultem, a religii odbiera się wymiar transcendentny, traktując ją jako zjawisko kulturowo-folklorystyczne, jawią się wówczas symptomy kulturowego kryzysu
sięgającego głęboko do: korzeni ludzkich cywilizacji, biotycznego bytu ludów i narodów, sfery myśli, uczuć i woli ludzkich jednostek i do dziedziny sensu istnienia człowieka. W ten sposób pogrąża się ludzkość w cywilizacji śmierci.
Jedynie powrót do kultu Boga Osobowego, objawionego przez Chrystusa w Duchu Świętym, w chrystocentrycznej
wizji świata i człowieka, może umocnić transcendentny wymiar kultury u różnych ludów i narodów, budując cywilizację
życia na całej Ziemi w przyjaznym Kosmosie, jak głoszą w naszym Piśmie teksty z nauczania Kościoła i podejmowane
tematy z dziedziny filozofii i nauki w kontekście idei społecznych.

PODZIĘKOWANIE
Tym numerem Pisma kończę dwuletni okres jego redagowania. Współpracownikom i Autorom artykułów za trud
współtworzenia Pisma oraz Czytelnikom za okazywaną mi życzliwość i wyrozumiałość pragnę najserdeczniej podziękować
– Maria Jazownik
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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.
(ciąg dalszy)

KONIECZNOŚĆ POSZANOWANIA
PRAW STOLICY ŚWIĘTEJ
11. Jeśli zaś powodzenie Włoch i całego świata tkwi
w tej sile najlepszej dla dobra i pożytku wspólnego, jaką
zapewnia autorytet Stolicy Apostolskiej oraz w tym najściślejszym związku, jaki łączy wszystkich wiernych
chrześcijan z Najwyższym Pasterzem Rzymskim, to
uważamy, że nie może być dla Nas niczego ważniejszego niż zachowanie bez uszczerbku godności Rzymskiej
Katedry i coraz silniejsze utwierdzanie łączności członków z Głową, synów z Ojcem.
12. Dlatego też na pierwszym miejscu stawiamy
prawa i wolność tejże Stolicy Świętej i nigdy nie przestaniemy domagać się, by uznawano Nasz autorytet, usuwano przeszkody ograniczające swobodę sprawowania
Naszej posługi i władzy oraz by przywrócono Nas do takiego stanu, jaki wyrokiem boskiej mądrości Biskupi
Rzymscy mieli zapewniony już przedtem. Domagamy się
przywrócenia tego stanu, Drodzy Bracia, nie pod wpływem ambicji lub żądzy władzy, lecz z tytułu Naszego
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urzędu oraz więzów religijnej jurysdykcji, które nas zobowiązują. Chodzi tu nie tylko o to, że suwerenność jest
tu konieczna dla zachowania pełnej wolności i duchowej
władzy lecz, co jest najistotniejsze, gdy się mówi o doczesnej Suwerenności Stolicy Apostolskiej to mówi się
tym samym o sprawie dobra publicznego i zbawienia całej społeczności ludzkiej. Nie możemy tu pominąć, ze
względu na Nasz obowiązek obrony praw Kościoła Świętego, wszystkich deklaracji i protestów, których śp. Poprzednik Nasz Pius IX wiele wydał i wystosował tak
przeciwko zajęciu cywilnego władania jak i przeciw gwałceniu praw należących do Kościoła Rzymskiego i My
także niniejszą encykliką odnawiamy je i potwierdzamy.
Jednocześnie zaś kierujemy Nasz głos do Władców
i najwyższych Zwierzchników ludów i zaklinamy ich
ustawicznie imieniem Najwyższego Majestatu Bożego,
by nie odrzucali ofiarowanej sobie w tak ciężkim czasie
pomocy Kościoła i dokładali zgodnych starań dla przyjaznego obchodzenia się z tym źródłem autorytetu
i zbawienia i wiązali się z Nim wewnętrzną więzią miłości
i posłuszeństwa. Niech sprawi Bóg, by dostrzegłszy
prawdę tego, co powiedzieliśmy, uważali naukę Chrystusa tak, jak Augustyn, za „wielkie ocalenie państwa, gdy
się ją zachowa” (List 138 alias 5 do Marcellinusa, nr 15)
i w pomocy dla Kościoła oraz jego bezpieczeństwie widzieli także zachowanie publicznego spokoju i bezpieczeństwa, by kierowali swoje myśli i troski dla usunięcia
tego zła, które dręczy Kościół i jego widzialną Głowę, co
doprowadzi wreszcie do tego, że ludy, na których czele
stoją, wejdą na drogę sprawiedliwości i pokoju i będą się
cieszyć szczęśliwym wiekiem pomyślności i chwały.
KONIECZNOŚĆ TRZYMANIA SIĘ PRAWDY
I ODRZUCENIA FAŁSZYWYCH NAUK
13. Aby zaś umacniała się z dnia na dzień więź całej
katolickiej trzody z najwyższym Pasterzem, ze szczególnym naciskiem wzywamy Was, Czcigodni Bracia, i usilnie zachęcamy, byście z kapłańską gorliwością i pasterską czujnością zapalali u powierzonych sobie wiernych
miłość religii, by pełniej i silniej utrzymywali łączność z tą
Katedrą prawdy i sprawiedliwości i przyjmowali wszystkie
jej nauki z wewnętrznym oddaniem umysłu i woli, zaś
nawet najbardziej rozpowszechnione poglądy uznane
w dokumentach kościelnych za niewłaściwe - w ogóle
odrzucali. W sprawie tej Najwyżsi Rzymscy Pasterze
oraz śp. Pius IX, szczególnie na Soborze ekumenicznym
Watykańskim, mając przed oczami słowa Pawła: „Baczcie, by was ktoś nie zwiódł przez filozofię lub próżne
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podstępy oparte na tradycji ludzkiej, na elementach tego
świata a nie na Chrystusie” (Kol 2,8) - nie zwlekali, gdy
taka była potrzeba, z piętnowaniem błędów i obnażaniem ich przez apostolskie potępienie. Wszystkie te potępiające orzeczenia, w ślad za Naszymi Poprzednikami
z tej Apostolskiej Stolicy prawdy powtarzamy i potwierdzamy, a jednocześnie prosimy gorliwie Ojca Światłości,
aby wszyscy wierni doskonali w tym samym sensie
i w tym samym zdaniu jedno z Nami pojmowali i jedno
mówili.
Waszym zaś obowiązkiem, Czcigodni Bracia, jest
dokładanie usilnych starań, by ziarno niebieskich nauk
szeroko rozsiewało się na Pańskiej roli, a dokumenty
wiary katolickiej wcześnie docierały do dusz wiernych,
zapuszczały w nich głębokie korzenie i chroniły od zakażenia błędami. Im bardziej wrogowie religii usiłują wpajać
niedoświadczonym ludziom a zwłaszcza młodzieży takie
treści, które mącą umysły i psują obyczaje, tym mocniej
trzeba się starać, by nie tylko odpowiednia i solidna metoda wychowania, lecz przede wszystkim samo nauczanie wiary katolickiej było zgodne z pismami i naukami,
szczególnie zaś w dziedzinie filozofii, od której w dużej
mierze zależą prawidłowe zasady innych nauk. Tego co
nie zmierza do obalania boskiego objawienia lecz raczej
przygotowuje do niego drogę też trzeba bronić, jak nas
uczyli tego przykładem i pismami swymi Wielki Augustyn
i Doktor Anielski.
14. Najlepsze zaś nauczanie młodzieży oraz obronę
wiary i religii a także prawość obyczajów należy kształtować od najmłodszych lat w samej rodzinnej społeczności, która w tych naszych czasach jest mocno zachwiana
i przywrócić jej własną godność, można tylko przez te
prawa, mocą których została ona ustanowiona w Kościele przez samego boskiego Stwórcę.
POSZANOWANIE SAKRAMENTALNEGO
CHARAKTERU MAŁŻEŃSTWA
On to podnosząc związek małżeński, w których pragnął widzieć wyraz swej łączności z Kościołem, do godności Sakramentu, nie tylko bardziej więź małżeńską
uświęcił, lecz przygotował również najskuteczniejsze
pomoce tak dla rodziców jak i dla potomstwa, dzięki którym, przez zachowanie wzajemnych obowiązków, łatwiej
mogliby osiągnąć doczesną i wieczną szczęśliwość. Kiedy zaś bezbożne prawa, za nic mając religijną istotę tego
Sakramentu, postawiły go na równi z kontraktami czysto
cywilnymi, doszło do tego niestety, że pogwałcona została godność chrześcijańskiego związku, obywatele zamiast ślubu korzystali z legalnego konkubinatu, małżonkowie zaniedbywali wzajemnych obowiązków wiary,
dzieci zaczęły odmawiać rodzicom posłuszeństwa i pomocy, więzi rodzinnej miłości rozluźniły się i - co stanowi
najgorszy przykład i zagrożenie obyczajów publicznych za niezdrową miłością nastąpiły niebezpieczne i zgubne
rozdarcia. Te naprawdę opłakane i bolesne skutki nie
mogą, Drodzy Bracia, nie pobudzić Waszej gorliwości
i skłonić do usilnego i stałego napominania wiernych powierzonych Waszej czujności, by chętnym uchem przyjmowali nauki dotyczące świętości związku małżeńskiego
i byli posłuszni prawom, którymi Kościół określa obowiązki rodziców i potomstwa.
15. Wtedy osiągnie się rzecz najbardziej pożądaną
a mianowicie poprawę obyczajów i życia także poszczególnych ludzi, jak bowiem z zepsutego pnia wyrastają
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gorsze pędy i rodzą nieszczęsne owoce, tak też upadek
deprawujący rodziny odbija się jako strata i skażenie występku w życiu pojedynczych obywateli. Natomiast
w społeczności rodzinnej zbudowanej dla chrześcijańskiego życia poszczególni jej członkowie niewidocznie
przyswajają sobie miłość religii i pobożności, unikania
fałszywych i niebezpiecznych nauk, dążenia do cnoty,
pomagania starszym oraz opanowywania dążności, by
zaspokajać tylko własny interes, co tak osłabia i wyobcowuje ludzką naturę. W tym celu bardzo przydatne będzie prowadzenie i rozszerzanie tych pobożnych stowarzyszeń, które powstały w naszych czasach z dużym pożytkiem dla katolickiej sprawy.
16. Wielkie i ponad ludzkie siły są te sprawy, które
ogarniamy Naszą nadzieją, i życzeniami, Drodzy Bracia,
lecz ponieważ Bóg sprawił, że narody ziemi można uleczyć i założył Kościół dla zbawienia narodów i przyobiecał wspomagać go aż do skończenia wieków, ufamy
mocno, że przy Waszej współpracy rodzaj ludzki doświadczony tylu klęskami i postaciami zła znajdzie
wreszcie w oddaniu się Kościołowi i nieomylnym nauczaniu Katedry Apostolskiej zbawienie i pomyślność.
JEDNOŚĆ BISKUPÓW Z PAPIEŻEM
17. Zanim, Drodzy Bracia, zakończymy to pismo,
musimy Wam wyrazić uznanie Nasze za ową dziwną
zgodność i jedność, która łączy wzajemnie Wasze dusze
oraz zespala w jedno ze Stolicą Apostolską. To doskonałe zjednoczenie uważamy nie tylko za twierdzę nie do
zdobycia przeciwko atakom wrogów, lecz także za
szczęśliwą i pocieszającą zapowiedź lepszych czasów
dla Kościoła zaś to, dając pociechę Naszej słabości,
podnosi także odpowiednio na duchu, byśmy w trudnym
obowiązku, jaki przyjęliśmy, ochotnie byli w stanie podjąć
wszelkie prace i walki dla Kościoła Bożego.
18. Wśród tych powodów dla nadziei i uznania, które
Wam ukazujemy nie może braknąć tych objawów miłości
i oddania, które okazaliście, Drodzy Bracia, Naszej niskości od początku Naszego Pontyfikatu, a wraz z Wami
uczynili to mężowie Kościoła i liczni wierni, w formie
przesłanych listów, zebranych ofiar, odbytych pielgrzymek i innych dzieł pobożności, dając tym dowód miłości
i przywiązania, które jak najbardziej zasłużenie podejmowano wobec Naszego Poprzednika, a stały się one
tak silne, trwałe i pełne, że przeszły i na osobę mniej
godną następcy. Te najwspanialsze świadectwa katolickiej pobożności składamy pokornie Panu, bowiem dobry
jest i łaskawy, Wam zaś, Czcigodni Bracia i Wszystkim
Umiłowanym Synom, od których je otrzymaliśmy - najwdzięczniejsze wyrazy Naszej duszy i z głębi serca
oświadczamy publicznie i zapewniamy, że nie zabraknie
Nam w tych trudnych i ciężkich czasach pomocy i miłości
z Waszej strony oraz ze strony wiernych.
Nie wątpimy bowiem, że te znakomite przykłady synowskiego oddania i chrześcijańskiej cnoty przyczynią
się wielce do tego, by najłaskawszy Bóg poruszony tymi
usługami, spojrzał łaskawiej na swoją trzodę i udzielił
Kościołowi pokoju oraz zwycięstwa. Ponieważ zaś pokój
ten i zwycięstwo szybciej i łatwiej, jak ufamy, będą nam
dane, jeśli wota i modlitwy stale będą wznoszone w tym
celu przez wiernych, zachęcamy Was bardzo, Czcigodni
Bracia, byście w tym kierunku pobudzali wysiłki i gorliwość wiernych za wspomożeniem u Boga Niepokalanej
Królowej Niebios oraz wstawiennictwem Świętego Józe-
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fa niebieskiego Patrona Kościoła oraz świętych Pierwszych z Apostołów Piotra i Pawła, których wszystkich potężnej opiece polecamy błagalnie Naszą pokorność
i wszystkie stany hierarchii kościelnej oraz całą trzodę
pańską.
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
19. W tych dniach, w których obchodzimy uroczystą
pamiątkę zmartwychwstającego Jezusa Chrystusa, życzymy, by były one dla Was, Czcigodni Bracia, i dla całej
trzody pańskiej radosne, zbawienne i pełne świętej radości, prosząc najlepszego Boga, by Krwią niepokalanego
Baranka, którą zmazał cyrograf przeciwko nam, zgładził

popełnione przez nas winy i przekreślił łaskawie wyrok,
jaki ściągnęliśmy nimi na siebie.
„Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Miłość
Boga oraz łączność Ducha Świętego niech będzie
z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13), Drodzy Bracia, którym
razem i osobno a także Umiłowanym Synom, Duchowieństwu i wiernym Waszym Kościołów jako rękojmię szczególnej życzliwości oraz na znak niebieskiej obrony, udzielamy najmiłościwiej Apostolskiego błogosławieństwa.
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII
[22.08.2012]
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NARÓD A KULTURA

Każdy wierzący wie, że początków historii człowieka
trzeba szukać w Księdze Rodzaju. Również początków
ludzkiej kultury trzeba szukać na tych stronach. Wszystko zawiera się w tych prostych słowach: „Pan Bóg ulepił
człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą”
(Rdz 2, 7). Ta decyzja Stwórcy ma szczególny wymiar.
O ile bowiem przy stwarzaniu innych bytów Stwórca
mówi po prostu: „Niech się stanie”, to w tym jednym
przypadku niejako wchodzi On w siebie, aby podjąć jak
gdyby trynitarną konsultację, a potem decyzję: „Uczyńmy
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1, 26).
Autor biblijny tak kontynuuje: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił,
mówiąc do nich: »Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną«„
(Rdz 1, 27-28). Czytamy jeszcze o tym szóstym dniu
stworzenia: „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było
bardzo dobre” (Rdz 1,31). Słowa te znajdujemy w roz-
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dziale pierwszym Księgi Rodzaju, powszechnie przypisywanym tak zwanej tradycji kapłańskiej.
W rozdziale drugim, dziele redaktora jahwistycznego,
sprawa stworzenia człowieka jest potraktowana szerzej,
bardziej opisowo i psychologicznie. Zaczyna się od
stwierdzenia samotności człowieka powołanego do
istnienia wśród widzialnego wszechświata. Człowiek
nadaje bytom, które go otaczają, stosowne nazwy.
A kiedy nazwał już wszystkie po imieniu, stwierdza, że
nie ma wśród otaczających go istot żadnej istoty do
niego podobnej. Bóg pragnie zaradzić temu poczuciu samotności, decydując o stworzeniu kobiety Według zapisu
biblijnego, Stwórca zsyła na mężczyznę głęboki sen,
w czasie którego kształtuje z jego ciała Ewę. Zbudzony
ze snu mężczyzna patrzy z zachwytem na nową istotę,
podobną do niego, i daje wyraz swemu zdumieniu: „Ta
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!”
(Rdz 2, 23). W ten sposób obok człowieka mężczyzny
staje w świecie stworzonym człowiek niewiasta. Czytamy
w dalszym ciągu słowa, które otwierają całą perspektywę
jedności dwojga, jedności szczególnie wymagającej:
„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się
jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Ta jedność w ciele wprowadza w tajemnicę rodzicielstwa.
I jeszcze dalej mówi Księga Rodzaju, że Bóg
stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, i dodaje, że byli
oboje nadzy i nie doznawali wstydu. Ten stan trwał aż do
momentu, kiedy pozwolili się uwieść wężowi,
symbolizującemu złego ducha. Właśnie on, wąż, nakłonił
ich do zerwania owocu z drzewa wiadomości dobrego
i złego, zachęcił ich do przekroczenia wyraźnego zakazu
Bożego, a uczynił to w przekonujących słowach: „Na
pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie
owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg
będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3, 4-5). Kiedy oboje,
kobieta i mężczyzna, postąpili wedle podszeptu złego
ducha, poznali, że są nadzy, i zrodził się w nich wstyd
własnego ciała. Utracili pierwotną niewinność. Trzeci
rozdział Księgi Rodzaju w sposób bardzo sugestywny
zarysowuje konsekwencje grzechu pierworodnego
zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny, jak również dla
ich wzajemnego odniesienia. Jednak Bóg zapowiada
przyszłą Niewiastę, której potomek ma zdeptać głowę
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węża, to znaczy zapowiada przyjście Odkupiciela i Jego
dzieło zbawienia (por. Rdz 3, 15).
Trzeba, abyśmy mieli przed oczyma ten zarys
pierwotnego stanu człowieka, gdy wrócimy raz jeszcze
do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, 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 kompletną definicją
ludzkiej kultury. Czynić sobie ziemię poddaną to znaczy
odkrywać i potwierdzać prawdę o własnym człowieczeństwie, o tym człowieczeństwie, które jest w równej
mierze udziałem mężczyzny i kobiety. Bóg temu
człowiekowi, jego człowieczeństwu, dał cały stworzony
świat widzialny i równocześnie mu go zadał. Tym samym
Bóg zadał człowiekowi konkretną misję: realizować
prawdę o sobie samym i o świecie. Człowiek musi
kierować się tą prawdą o sobie samym, aby mógł według
niej kształtować świat widzialny, ażeby mógł go
prawidłowo używać, nie nadużywając go. Innymi słowy,
ta dwoista prawda – o świecie i o sobie – jest podstawą
wszelkiej pracy, którą człowiek wykonuje, przeobrażając
widzialny świat.
Ta misja człowieka wobec widzialnego świata, jak ją
rysuje Księga Rodzaju, ma w dziejach swoją ewolucję,
która w czasach najnowszych doznała niezwykłego
przyspieszenia. Wszystko zaczęło się od wytworzenia
nowoczesnych maszyn: od tego momentu człowiek
przetwarza już nie tylko surowce dostarczane mu przez
naturę, ale także produkty swojej pracy. W tym sensie
praca ludzka stała się produkcją przemysłową, której
zasadnicza norma pozostaje jednak ta sama: człowiek
musi pozostać wierny prawdzie o sobie samym i o
przedmiocie swej pracy, zarówno w przypadku gdy tym
przedmiotem jest surowiec naturalny, jak i gdy tym
przedmiotem jest wytworzony produkt.
Na pierwszych stronach Księgi Rodzaju dotykamy
samej istoty tego, co się nazywa kulturą, wydobywając
jej znaczenie najbardziej pierwotne i podstawowe, od
którego możemy z kolei dojść do tego, co stanowi
prawdę naszej cywilizacji przemysłowej. Wdać, że
zarówno na tym pierwotnym etapie, jak i dziś cywilizacja
jest i pozostaje związana z rozwojem poznania prawdy
o świecie, czyli z rozwojem nauki. To jest jej wymiar
poznawczy. Byłoby rzeczą potrzebną zatrzymać się
i przeanalizować dogłębnie pierwsze trzy rozdziały
Księgi Rodzaju, stanowiące pierwotne źródło, z którego
możemy zaczerpnąć. Istotne bowiem dla ludzkiej kultury
jest nie tylko ludzkie poznanie świata zewnętrznego, ale
również siebie samego. A to poznanie prawdy
ukierunkowuje się również w stronę dwoistości ludzkiej
istoty: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” (por. Rdz 1,
27). Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju uzupełnia to
stwierdzenie zaleceniem Boga, które mówi o ludzkim rodzicielstwie: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28).
Rozdział drugi i trzeci przynoszą dalsze elementy, które
pomagają lepiej zrozumieć zamysł Boży: wszystko, co
tam zostało powiedziane o samotności człowieka,
o stworzeniu istoty do niego podobnej, o pierwotnym
zachwycie stworzonego mężczyzny nad stworzoną
z niego niewiastą, o powołaniu do małżeństwa, wreszcie
o całej historii naturalnej niewinności utraconej, niestety,
przez grzech pierworodny - to wszystko daje już pełny
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obraz tego, czym jest dla kultury miłość zrodzona
z poznania. Ta miłość jest źródłem nowego życia.
A jeszcze wcześniej jest źródłem twórczego zachwytu,
który domaga się wyrażenia w sztuce.
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). Za „bardzo dobre”
zostało uznane przede wszystkim pojawienie się
pierwszej pary, stworzonej na obraz i podobieństwo
Boga, w całej pierwotnej niewinności i w tej nagości, jaka
była udziałem człowieka przed grzechem pierworodnym.
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.
Każdy naród żyje dziełami swojej kultury. My,
Polacy, na przykład, żyjemy tym wszystkim, czego
początek odnajdujemy w pieśni Bogurodzica –
najstarszej zapisanej polskiej poezji, jak też starodawnej
melodii z nią związanej. Kiedy byłem w Gnieźnie w 1979
roku, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, mówiłem
o tym do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha.
Właśnie Bogurodzica należy w jakiś szczególny sposób
do tradycji gnieźnieńskiej w polskiej kulturze. Jest to tradycja Wojciechowa. Temu bowiem świętemu Patronowi
przypisuje się autorstwo tej kompozycji. Tradycja ta
przetrwała wiele wieków. 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, śpiewany do dzisiaj w języku łacińskim, tak jak
Bogurodzica śpiewana jest w języku staropolskim. Te
dwie tradycje przenikają się. Wiadomo, że łacina przez
długi czas była obok polszczyzny mową kultury polskiej.
Po łacinie były pisane poezje, jak na przykład Janicjusza,
czy też traktaty polityczno-moralne, na przykład Andrzeja
Frycza Modrzewskiego czy Stanisława Orzechowskiego,
wreszcie dzieło Mikołaja Kopernika De revolutionibus
orbium coelestium. Równolegle rozwija się polska
literatura, poczynając od Mikołaja Reja i Jana
Kochanowskiego, dzięki któremu osiąga ona najwyższy
poziom europejski. Psałterz Dawidów Kochanowskiego
śpiewany jest do dzisiaj. Treny zaś są szczytem liryki,
natomiast Odprawa posłów greckich – znakomitym
dramatem nawiązującym do wzorów starożytnych.
To wszystko, co tutaj 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. Jaka jest
rola kultury w życiu młodych narodów na kontynencie
afrykańskim? 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

7

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
dyktatury jednostronnego ekonomizmu. W tym bowiem
przypadku nieważne jest, czy będzie to dyktatura pod
postacią marksistowsko-totalitarną, czy też zachodnioliberalną. We wspomnianym przemówieniu mówiłem
między innymi: „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
znamienitym wychowawcą ku temu, aby »bardziej być«
we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż człowiek
i jego rodzina. (...) Jestem synem 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
własna kultura, która się okazała w tym przypadku
potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co
tutaj mówię o prawach narodu wyrosłych z podwalin
kultury i zmierzających ku przyszłości, nie jest echem
żadnego »nacjonalizmu«, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność
społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest
to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie
najbardziej suwerenny jest człowiek” (Przemówienie
w siedzibie UNESCO, Paryż, 2 VI 1980). To, co powiedziałem wówczas na temat roli kultury w życiu narodu, to
było świadectwo, jakie mogłem dać polskiemu duchowi.
Moje przekonania na ten temat miały już wtedy charakter
uniwersalny. To był drugi rok pontyfikatu – 2 czerwca
1980. Miałem już wówczas za sobą kilka podróży apostolskich: do Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. W czasie tych
podróży przekonałem się, że z moim doświadczeniem
historii ojczyzny, z moim narastającym doświadczeniem
wartości narodu nie byłem wcale obcy ludziom, których
spotykałem. Wręcz przeciwnie, doświadczenie mojej
ojczyzny bardzo mi ułatwiało spotykanie się z ludźmi
i narodami na wszystkich kontynentach.
Słowa wypowiedziane w UNESCO na temat
tożsamości narodu, wyrażającej się przez kulturę,
spotkały się ze szczególnym aplauzem przedstawicieli
krajów Trzeciego Świata. Niektórzy delegaci Europy
Zachodniej – jak mi się wydawało – byli bardziej
powściągliwi. Można by w tym miejscu zapytać:
dlaczego? Jedna z moich pierwszych podróży
apostolskich prowadziła do Zairu w Afryce Równikowej.
Olbrzymi kraj, w którym używa się, oprócz czterech
głównych, około dwustu pięćdziesięciu języków, wielka
ilość szczepów i plemion. Jak z tej różnorodności
i wielości stworzyć naród? W podobnej sytuacji znajdują
się prawie wszystkie kraje Afryki. Być może, że pod
względem kształtowania się świadomości narodowej są
na etapie, który w historii Polski odpowiada czasom
Mieszka I czy Bolesława Chrobrego. Nasi pierwsi
królowie stawali przed podobnym zadaniem. Teza
o kształtowaniu tożsamości narodu poprzez kulturę,
wypowiedziana w UNESCO, odpowiadała najbardziej
żywotnym potrzebom wszystkich młodych narodów,
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które szukają dróg do ugruntowania swojej suwerenności.
Kraje Europy Zachodniej są dzisiaj na etapie, który
można by określić jako „posttożsamościowy”. Myślę, że
jednym ze skutków II wojny światowej było właśnie
kształtowanie się tej mentalności obywateli, w kontekście
Europy, która kierowała się ku zjednoczeniu. Naturalnie,
jest też wiele innych motywów jednoczenia się Starego
Kontynentu. Jednym z nich jest niewątpliwie stopniowe
wychodzenie poza kategorie wyłącznie narodowe
w określaniu własnej tożsamości. Owszem, narody
Europy Zachodniej z reguły nie boją się, że utracą swoją
tożsamość narodową. Francuzi nie boją się, że
przestaną być Francuzami przez fakt wstąpienia do Unii
Europejskiej, jak też Włosi, Hiszpanie itd. Polacy też się
tego nie boją, choć historia ich tożsamości narodowej
jest bardziej złożona.
Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą
ewolucję. Takiej ewolucji nie przeszła prawdopodobnie
żadna inna narodowość w Europie. 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. Wszyscy Polacy nosili w sobie
tę religijną i narodową różnorodność. Sam pochodzę
z Małopolski, z terenu dawnych Wiślan, silnie
związanych z Krakowem. Ale nawet i tu, w Małopolsce –
może nawet w Krakowie bardziej niż gdziekolwiek –
czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu.
Niezmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w Polsce
była także obecność Żydów. Pamiętam, iż co najmniej
jedna trzecia moich kolegów z klasy w szkole
powszechnej w Wadowicach to byli Żydzi. W gimnazjum
było ich trochę mniej. Z niektórymi się przyjaźniłem. A to,
co u niektórych z nich mnie – uderzało, to był ich polski
patriotyzm. A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość
i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się
jednak, że ten „jagielloński” wymiar polskości, o którym
wspomniałem, przestał być, niestety, w naszych czasach
czymś oczywistym.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość.
Rozmowy na przełomie tysiącleci,
Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005, s.83-92.
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 Ojciec Święty Benedykt XVI

JEDNOŚĆ JEST WYZWANIEM DLA WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN
25 I 2012 – Homilia podczas Nieszporów
na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Drodzy bracia i siostry!
Z wielką radością serdecznie witam was wszystkich, którzy zgromadziliście się w tej bazylice w liturgiczne święto Nawrócenia św. Pawła, aby zakończyć Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w obecnym roku,
w którym będziemy obchodzić 50.rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, który bł. Jan XXIII ogłosił właśnie
w tej bazylice 25stycznia 1959 r. Temat zaproponowany
nam do rozważań w Tygodniu Modlitw, który dzisiaj kończymy, brzmi: «Wszyscy będziemy przemienieni przez
zwycięstwo Jezusa Chrystusa, naszego Pana» (por. 1
Kor 15, 51-58).
Znaczenie tej tajemniczej przemiany, o której
mówi nam drugie, krótkie czytanie dzisiejszego wieczoru,
jest wspaniale ukazane w osobistych dziejach św. Pawła. Po niezwykłym wydarzeniu, jakie miało miejsce na
drodze do Damaszku, Szaweł, który wyróżniał się gorliwością w prześladowaniu rodzącego się Kościoła, został
przemieniony w niestrudzonego apostoła Ewangelii Jezusa Chrystusa. W życiu tego nadzwyczajnego ewangelizatora widać wyraźnie, że ta przemiana nie jest rezultatem długiej wewnętrznej refleksji, ani też owocem osobistego wysiłku. Jest ona przede wszystkim dziełem łaski
Bożej, która działała zgodnie z Jego niezbadanymi drogami. Dlatego Paweł, pisząc do wspólnoty Koryntu parę
lat po swoim nawróceniu, stwierdza, jak usłyszeliśmy w
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pierwszym fragmencie czytanym podczas tych Nieszporów: «Za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi
łaska Jego nie okazała się daremna» (1 Kor 15, 10). Ponadto, gdy uważnie rozważa się dzieje św. Pawła, staje
się zrozumiałe, że przemiana, jakiej doświadczył on
w swoim życiu, nie ogranicza się do poziomu etycznego
– jako nawrócenie z niemoralności na moralność, ani do
poziomu intelektualnego – jako zmiana własnego sposobu pojmowania rzeczywistości, lecz raczej jest radykalną
odnową własnego życia, pod wieloma względami przypominającą odrodzenie. Ta przemiana ma swój fundament w udziale w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa i zarysowuje się jako stopniowy proces upodabniania się do Niego. W świetle tej świadomości św. Paweł, kiedy później zostanie wezwany, by bronić prawowitości swojego powołania apostolskiego
i Ewangelii, którą głosi, powie: «Teraz zaś już nie ja żyję,
lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie
w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary
w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie
wydał za mnie» (Ga 2, 20).
To, czego osobiście doświadczył św. Paweł, pozwala mu oczekiwać z uzasadnioną nadzieją na spełnienie tej tajemnicy przemiany, która obejmie wszystkich,
którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a także całą ludzkość i całe stworzenie. W drugim krótkim czytaniu tego
wieczoru usłyszeliśmy, jak św. Paweł po przedstawieniu
długiej argumentacji, mającej na celu umocnienie
w wiernych nadziei na zmartwychwstanie, za pomocą
tradycyjnych obrazów z jemu współczesnej literatury
apokaliptycznej opisuje w kilku wierszach wielki dzień
sądu ostatecznego, w którym dopełnia się przeznaczenie
ludzkości: «W jednym momencie, w mgnieniu oka, na
dźwięk ostatniej trąby (...) umarli powstaną nienaruszeni,
a my będziemy odmienieni» (1 Kor 15, 52). W tym dniu
wszyscy wierzący zostaną upodobnieni do Chrystusa,
a wszystko, co podlega zepsuciu, zostanie przemienione
przez Jego chwałę: «Trzeba – pisze św. Paweł – ażeby
to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność,
a to, co śmiertelne, aby się przyodziało w nieśmiertelność» (w. 53). Wtedy zwycięstwo Chrystusa będzie nareszcie pełne, bowiem, jak mówi dalej św. Paweł, wykazując, że dawne proroctwa z Pism się urzeczywistniają,
śmierć zostanie ostatecznie pokonana, a wraz z nią
grzech, przez który weszła na świat, oraz Prawo, które
utrwala grzech, nie dając siły do jego pokonania: «Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje
zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo» (ww.
54-56). Św. Paweł mówi nam zatem, że każdy człowiek
przez chrzest w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
uczestniczy w zwycięstwie Tego, który pierwszy pokonał
śmierć, rozpoczynając drogę przemiany, która widoczna
jest już teraz w nowości życia, a która osiągnie swoją
pełnię na końcu czasów.
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Bardzo znamienne jest, że ten fragment kończy
się dziękczynieniem: «Bogu niech będą dzięki za to, że
dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa» (w. 57). Hymn zwycięstwa nad śmiercią
zamienia się w hymn wdzięczności wznoszony ku Zwycięzcy. Również my tego wieczoru, odprawiając wieczorną modlitwę uwielbienia Boga, chcemy włączyć nasze głosy, nasze myśli i nasze serca w ten hymn dziękczynienia za to, czego Boża łaska dokonała w Apostole
Narodów, i za wspaniały zbawczy plan, który Bóg Ojciec
realizuje w nas za pośrednictwem Pana Jezusa Chrystusa. Gdy zanosimy naszą modlitwę, ufamy, że również
my będziemy przemienieni i uczynieni na obraz Chrystusa. Jest to szczególnie prawdziwe w modlitwie o jedność
chrześcijan. Kiedy bowiem usilnie modlimy się o dar jedności uczniów Chrystusa, utożsamiamy się z pragnieniem wyrażonym przez Jezusa Chrystusa w przeddzień
Jego męki i śmierci w modlitwie, którą kierował do Ojca:
«aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21). Dlatego modlitwa o jedność chrześcijan nie jest niczym innym jak
uczestniczeniem w realizacji Bożego planu dla Kościoła,
a czynne zaangażowanie na rzecz przywrócenia jedności jest obowiązkiem i wielką odpowiedzialnością
wszystkich.
Choć w naszych czasach doświadczamy bolesnej sytuacji podziału, my, chrześcijanie, możemy i powinniśmy patrzeć w przyszłość z nadzieją, bowiem zwycięstwo Chrystusa oznacza przezwyciężenie tego
wszystkiego, co powstrzymuje nas przed dzieleniem
w pełni życia z Nim i z innymi. Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa potwierdza, że dobroć Boga przezwycięża zło,
miłość pokonuje śmierć. On towarzyszy nam w walce
z niszczycielską mocą grzechu, który szkodzi ludzkości
i całemu stworzeniu Bożemu. Obecność zmartwychwstałego Chrystusa nawołuje nas wszystkich, chrześcijan, do
wspólnego działania w sprawie dobra. Zjednoczeni
w Chrystusie, jesteśmy powołani, aby dzielić z Nim Jego
misję, która polega na niesieniu nadziei tam, gdzie panują niesprawiedliwość, nienawiść i rozpacz. Nasze podziały sprawiają, że świadectwo, jakie dajemy o Chrystusie,
jest mniej jasne. Cel, jakim jest pełna jedność, na którą
czekamy w czynnej nadziei i o którą z ufnością się modlimy, nie jest zwycięstwem drugorzędnym, ale ważnym
dla dobra rodziny ludzkiej.
W dominującej dzisiaj kulturze idea zwycięstwa
jest często kojarzona z natychmiastowym sukcesem. Natomiast w optyce chrześcijańskiej zwycięstwo jest długim
i w oczach nas, ludzi, nie zawsze prostym procesem
przemiany i wzrastania w dobru. Następuje ono zgodnie
z czasem Boga, nie naszym, i wymaga od nas głębokiej
wiary i cierpliwej wytrwałości. Choć królestwo Boże
wkracza definitywnie w historię wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa, nie jest ono jeszcze w pełni urzeczywistnione. Ostateczne zwycięstwo nastąpi dopiero wraz
z powtórnym przyjściem Pana, na które czekamy z cierpliwą nadzieją. Również nasze oczekiwanie na widzialną
jedność Kościoła musi być cierpliwe i ufne. Tylko przy
takiej postawie nabierają pełnego znaczenia nasza codzienna modlitwa i nasze codzienne staranie o jedność
chrześcijan. Postawa cierpliwego oczekiwania nie oznacza bierności czy rezygnacji, ale szybką i czujną odpowiedź na każdą możliwość zjednoczenia i braterstwa,
którą Pan nam daje.

W tym duchowym klimacie pragnę serdecznie
powitać przede wszystkim kard. Monterisiego, archiprezbitera tej bazyliki, opata i wspólnotę mnichów benedyktyńskich, którzy nas goszczą. Witam kard. Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności
Chrześcijan, oraz wszystkich współpracowników tej dykasterii. Serdecznie i po bratersku witam jego eminencję
metropolitę Gennadiosa, przedstawiciela patriarchatu
ekumenicznego, i czcigodnego kanonika Richardsona,
osobistego przedstawiciela w Rzymie arcybiskupa Canterbury, oraz wszystkich przedstawicieli różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych, którzy przybyli tutaj dzisiejszego wieczoru. Ponadto szczególnie jest mi miło powitać kilku członków grupy roboczej, składającej się
z przedstawicieli różnych Kościołów i Wspólnot kościelnych istniejących w Polsce, którzy przygotowali materiały
pomocnicze na tegoroczny Tydzień Modlitw; pragnę im
wyrazić wdzięczność i życzyć dalszych postępów na drodze pojednania i owocnej współpracy; witam również
członków Global Christian Forum, którzy w tych dniach
przebywają w Rzymie, aby rozważać sprawę udziału
w ruchu ekumenicznym nowych podmiotów. Wreszcie witam także grupę studentów z Instytutu Ekumenicznego
w Bossey, należącego do Ekumenicznej Rady Kościołów.
Wstawiennictwu św. Pawła pragnę powierzyć
wszystkich, którzy przez swoją modlitwę i swoje działania angażują się w sprawę jedności chrześcijan. Chociaż
niekiedy można odnosić wrażenie, że droga do pełnego
przywrócenia jedności jest jeszcze bardzo długa i pełna
przeszkód, zachęcam wszystkich do dążenia z nową determinacją, odwagą i wielkodusznością do jedności, która jest wolą Bożą, za przykładem św. Pawła, który w obliczu wszelkiego rodzaju trudności zachowywał zawsze
niezłomną ufność w Bogu, który doprowadza do pełni
swoje dzieło. Na tej drodze, skądinąd, nie brak pozytywnych znaków odzyskanego braterstwa i wspólnego poczucia odpowiedzialności w obliczu wielkich problemów,
które nękają nasz świat. To wszystko jest powodem do
radości i wielkiej nadziei i winno nas zachęcać do kontynuowania naszych starań, abyśmy wszyscy razem osiągnęli ostateczny cel, wiedząc, że nasz trud nie jest daremny w Panu (por. 1 Kor 15, 58). Amen.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie
/ekumenizm_25012012.html
[13.10.2012]
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 Ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński

PRACUJEMY WSZYSCY NAD WPROWADZENIEM W ŻYCIE
ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH
Komańcza, wrzesień 1956

WSTĘP
Co się stało na Jasnej Górze?
Dotąd nie jesteśmy jeszcze w stanie dobrze na to
odpowiedzieć. Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy.
Zdaje nam się, że w dniu 26 sierpnia 1956 roku uwierzyliśmy na nowo w potęgę Jasnej Góry w życiu Narodu
polskiego.
Wszyscy widzieliśmy, czym jest w dziejach Kościoła
i Narodu polskiego Jasna Góra. Znamy nie tylko dzieje
Cudownego Obrazu i dzieje Klasztoru Jasnogórskiego.
Sienkiewicz w „Potopie” przemówił dobitnie do wyobraźni
polskiego czytelnika odsłaniając potęgę woli obrończej
Narodu przed „potopem”. Ale bodaj nie wszyscy znaliśmy dzieje duchowego wpływu Jasnej Góry na Naród,
na jego życie religijne i postawę moralną. Do zbliżającej
się rocznicy nie przywiązano w społeczeństwie większego znaczenia: jeszcze jedna więcej rocznica – myślano
tu i ówdzie. Brak było nawet wyraźnego kierownictwa,
zdecydowanej linii i jasnego programu w pracy przygotowawczej. Była to niemal inicjatywa prywatna.
Oczy nasze otworzyły się na pełną prawdę dopiero
w sam dzień uroczystości, gdy Jasna Góra została oblężona wałem serc polskich, nieprzeliczoną rzeszą ludu,
który stanął tutaj, wypełniwszy Wały, plac, parki, ulice
przyległe i aleję główną na całej długości. Takiego oblężenia dotąd tu nie widziano!
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Ale oprócz tej wymownej obecności fizycznej zastanawia dostojna powaga rzesz, religijne skupienie, modlitewne podniesienie duchowe, cisza i głęboki nastrój, który przenikał wszystkich i wszystko. Ten lud stanął tutaj
z całą wymowną świadomością swej woli, wyznania wiary, miłości i wdzięczności. Ten lud zaświadczył, że Królowa Polski jest najbardziej popularną postacią w życiu
Narodu. Okazało się, że oddziaływanie Jasnej Góry na
życie Narodu nie da się sprowadzić do płytkiej dewocji.
Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem
życia polskiego, jest siłą, która chwyta głęboko za serce
i trzyma Naród cały w pokornej a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii. Królowa Polski
prowadzi Naród do Syna swego i Jego Kościoła. Jasna
Góra pomaga ludowi polskiemu dochować wierności Kościołowi, pomaga zespolić się jeszcze jednym węzłem siły duchowej, pomaga przetrwać w cierpliwości i spokoju
największe niedole i męki Narodu.
Niewątpliwie, wszyscy znaliśmy potęgę oddziaływania Jasnej Góry. Ale dla wszystkich nas: duchowieństwa
i wiernych, ba, nawet dla ludzi stojących z daleka od Kościoła, a może mu przeciwnych, była to wielka niespodzianka, że potęga Królowej Jasnogórskiej jest w Narodzie aż tak wspaniała! Odkrycie dokonane w tym dniu
zmieniło od razu wewnętrzną postawę niepewnych; z rezerwy przeszliśmy do entuzjazmu, do poczucia mocy, do
wielkiej radości. Prawdziwie: „Radicavi in populo honorif
icato” – zdało się tu wszystko mówić do nas.
Dalszy przebieg uroczystości już znamy:
Wyszła Królowa, Dziewica Wspomożycielka, na Wały Jasnogórskie „ujrzeć zaproszonych na gody”. Przyjęła
modlitwy, ofiary, odnowione Ślubowania Narodu polskiego. Uśmiechnęła się łaską pogodnego nieba i wróciła do
swego Ołtarza.
Przeszło milionowa rzesza wróciła do domów i rozniosła po całej Polsce wieść radosną, że oto Naród ponowił swoje Ślubowania, że rozpoczyna teraz wielką
pracę nad wprowadzeniem ich w życie.
Jak ta praca ma wyglądać?
I. SYNTETYCZNY RZUT OKA NA PLAN PRACY
Co jest przed nami?
Komisja Główna Episkopatu Polski wydała już odpowiednie wskazania. W myśl tych wskazań Śluby Jasnogórskie będą odnowione w najbliższą niedzielę po 3 maja 1957 roku, w uroczystość Królowej Polski. Do tej uroczystości mają się przygotować wszystkie diecezje, parafie, kościoły rektorskie i zakonne. Będzie to więc uroczystość w terenie, podobnie, jak miało to miejsce w 1951 roku podczas poświęcenia Narodu Sercu Pana Jezusa.
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Praca ma być zbliżona jak najbardziej do terenu, by
ogarnęła i związała wszystkich: biskupów, duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz cały lud wierny.
Cały Naród musi mieć pełną świadomość zobowiązań płynących ze Ślubowań. Bo Ślubowania te, dokonane przez przedstawicieli Narodu na Jasnej Górze, muszą
być Ślubowaniami całego Narodu. Cały Naród ma je wykonać, jeśli nie mają pójść w niepamięć, jak się to stało
ze Ślubami Kazimierzowymi.
Dzień odnowienia Ślubów w niedzielę po 3 maja
1957.
Dzień ten ma być punktem szczytowym pracy przygotowawczej. Odpowiednie zarządzenia władz diecezjalnych określą bliżej, jak on ma się odbyć. Musi on
przypominać możliwie dokładnie sierpniową uroczystość
na Jasnej Górze. Ślubowania będzie składać cały Naród,
każda parafia, w każdej świątyni.
Trzeba więc dołożyć wysiłku, aby słowa Ślubowań
weszły w myśl, serce i wolę ludu polskiego. W tym dniu
Naród polski musi ożywić w sobie mocną wolę oddania
się całkowitego Królowej Polski w służbę świętą i gorąco
pragnąć, by Maryja prowadziła nas do Syna swego, żyjącego w Kościele Chrystusowym.
Dzień ten będzie rozpoczęciem przygotowania
Narodu do obchodów Millennium.
Przecież za 10 lat cała Polska stanie wobec wyjątkowego faktu: Tysiąclecia Chrześcijaństwa Polski! Już
dziś pracują komisje przygotowawcze do tej uroczystości: zajmują się one przede wszystkim studiami historycznymi.
Ale bodaj ważniejsze jest przygotowanie duszy Ludu
wiernego, przygotowanie serc i umysłów na wielki rachunek narodowy, na wielkie „Te Deum” katolickie Polski. Zacz nam to przygotowanie już dziś, i to w imię Bogurodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Maryi.
Zaczynamy obchody Tysiąclecia w imię Tej, która
stała u kolebki naszego Chrześcijaństwa.
Oto jest zwięzły szkic programowy pracy, która nas
czeka w najbliższych miesiącach: przed 3 maja 1957 roku i w najbliższych latach przed 1966 rokiem.
II. IDEA PRZEWODNIA TEKSTU
SLUBOWAŃ JASNOGÓRSKICH
Tekst Ślubów Jasnogórskich powinien się znaleźć
w domach katolickich, jeśli nie w całości, to przynajmniej
w swej części głównej, która zawiera zobowiązania przyjęte przez Naród.
Naród polski składał już wiele razy swoje Ślubowania: chociaż dochował wiary Kościołowi, to jednak nie
wyzbył się wielu nałogów i wad narodowych, które nie
dadzą się pogodzić z postawą Narodu wierzącego. Tak
często jesteśmy przedmiotem zgorszenia, gdy ludzie
niewierzący patrzą na życie wierzących.
Nasza moralna słabość i chwiejność, pomimo silnej
wiary, nasz relatywizm moralny, skłonny do ulegania
złym przykładom i prądom, posłuch najrozmaitszym błędom, nieraz wprost absurdalnym, upadek moralności
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małżeńskiej, niewierność, rozwiązłość, nietrzeźwość, to
wszystko sprawia, że pion moralno-społeczny Narodu
jest chwiejny. Umiemy trwać godzinami w świątyniach,
stać na Placu Jasnogórskim jak stara dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłabszym nawet podnietom do wszystkich
grzechów i występków. Jesteśmy duchowo rozdwojeni,
rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodowego. To wszystko umiemy dziwnie łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, którego nie
słuchamy w codziennym życiu; z naszą gorącą modlitwą,
z której nie zbieramy należytych owoców, z naszą czcią
do Matki Najczystszej, której tak przeciwne jest nasze
życie codzienne.
Zwalczać to rozdwojenie, zdobyć pion moralny, nauczyć się zwyciężać siebie, zdobyć męstwo wiary i życia
chrześcijańskiego – oto błogosławione dążenie niemal
zachowawczego instynktu narodowego i zmysłu katolickiego.
Praca nad wprowadzeniem w życie Ślubów Jasnogórskich musi tego dzieła dokonać. By tak się stało, musimy wszyscy wniknąć głęboko w treść Ślubowań Jasnogórskich i dobrze je przetrawić, przemyśleć i przyswoić sobie.
W głównej osnowie swojej Ślubowania Jasnogórskie
idą po linii niewypełnionych Ślubowań Królewskich Jana
Kazimierza. Są jednak rozwinięte i dostosowane do potrzeb współczesnych. Są tak ujęte, że ma je wypełnić nie
„góra”, ale cały Naród. O ile we Lwowie zobowiązywał
się król, to na Jasnej Górze zobowiązał się cały Naród.
Króla nie ma – ale pozostał Naród. I on chce być wierny
tym podwójnym Ślubowaniom.
Ślubowanie wiąże nas przede wszystkim indywidualnie.
Wiąże nas jako ludzi odkupionych, członków Mistycznego Ciała Kościoła, zobowiązanych żyć łaską
uświęcającą i czuwać nad tym, „aby cały Naród był bez
grzechu ciężkiego”. To jest praca istotna, zasadnicza,
fundamentalna, bez której nie może mieć znaczenia
żadna inna praca.
Kapłani muszą wszczepiać w Naród przekonanie, że
żyć po katolicku to znaczy żyć w łasce uświęcającej.
Musimy zerwać z tym swoistym „laicyzmem narodowej
katolickości”, w której wszystko na zewnątrz w słowach
i gestach jest „katolickie”, tylko w sercach i umysłach jest
całe piekło dantejskie. Trzeba przekonać katolików polskich, że siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej
wiernych, żyjących w łasce uświęcającej; że o tyle bronimy Kościoła, o ile bronimy w duszy łaski; o tyle umacniamy Kościół, o ile sami jesteśmy „silni w wierze” i poddani łasce. Trzeba im wykazać, że anemia życia moralnego nie jest winą Kościoła, tylko słabych katolików, którzy kochają Kościół i są do niego przywiązani, ale go nie
słuchają. To najtrudniejsze zadanie jest zawsze aktualne. Powinno być rozwijane zwłaszcza w rekolekcjach
wielkopostnych. Jest też ono najdonioślejsze dla właściwego przygotowania Narodu do Millennium.
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Wielka część Ślubowań poświęcona jest obronie
życia Polaków, wierności małżeńskiej, świętości rodziny i wychowania katolickiego dzieci i młodzieży.
Któż z nas wątpi, jak doniosłe są te sprawy dla duchowego podźwignięcia Narodu? W Ślubach Kazimierzowych nie zajmowano się nimi. Ale dziś wszystko
w Polsce woła, by zmobilizować duchowe siły Narodu do
obrony życia nienarodzonych, do wierności ślubom małżeńskim, do podniesienia moralności współżycia małżeńskiego, do cnoty męstwa i wstrzemięźliwości, do
czujności nad wychowaniem moralnym i religijnym młodzieży i dziatwy, aby z rodzin katolickich nie wyrastali
ateiści i poganie. Z okazji dyskusji prasowych nad dopuszczalnością przerywania ciąży odsłonione zostały tak
głębokie rany moralne naszego świata kobiecego, że
sami doznaliśmy wstrząsu pod obuchem tego bolesnego
odkrycia. Właściwie to kobiety doprowadziły do zwycięstwa śmierci nad zasadą obrony życia; kobiety, które
uważamy za podporę Kościoła w Polsce! I te kobiety zalegają dziś poczekalnie klinik, kłócąc się o miejsce w
szpitalach, w których chcą zaprzeczyć swemu powołaniu
„matek żyjących”. Ten smutny stan musi być pobudką do
bardzo rzetelnej i poważnej pracy duszpasterskiej wśród
kobiet, którym trzeba postawić na wzór Matkę Najświętszą i Świętą Bożą Rodzicielkę.
Ale współczesne niedole kobiet są bardzo często
wywołane głębokimi schorzeniami moralnymi naszych
mężczyzn katolickich, tych samych, którzy są gotowi
stanąć w obronie wiary w Boga, podczas gdy nie chcą
bronić życia dzieci Bożych.
Właśnie dlatego zachodzi konieczność pracy dla rodzin katolickich, pracy stanowej, duszpasterstwa małżonków na odrębnym nabożeństwie dla małżonków,
gdzie można by poważnie i otwarcie mówić o bolączkach
pożycia rodzinnego.
Walka o chrześcijańską sprawiedliwość społeczną.
Sprawiedliwość społeczna, jako nakaz moralny dla
Narodu, uwydatniony w Ślubach Jasnogórskich, jest tylko dalszym ciągiem podjętej przed trzema wiekami pracy, bodaj pierwszej w Europie, nad wprowadzeniem
chrześcijańskich zasad współżycia społecznego w gospodarstwie narodowym. Już sam fakt, że w Polsce powstała taka myśl, chlubnie świadczy o narodzie katolickim, a chwały tej nie pomniejszy nawet to, że trudności
wewnętrzne i zewnętrzne nie pozwoliły wprowadzić
w życie Królewskiego Ślubu. Ale my żyjemy, spadkobiercy szlachetnych dążeń Narodu, gotowi do wielkiej pracy
nad wprowadzeniem w życie zasad katolickiej nauki społecznej, będącej tak zasadniczym rozdziałem w całokształcie etyki i moralności katolickiej.
To są trzy zasadnicze punkty pozytywnej pracy społeczeństwa polskiego, pracy, która ma dopomóc Narodowi tak ochotnemu do przyjmowania zobowiązań, aby
okazał się im wierny.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAPŁANÓW
ZA ŚLUBY JASNOGÓRSKIE
Zapewne, Śluby składał cały Naród. Ale natchnienie
swoje czerpał dziś, jak i ongiś za czasów króla Jana Kazimierza, u biskupów i kapłanów Kościoła rzymskiego.
Dlatego i dziś ciąży na duchowieństwie odpowiedzialność za to, co stało się na Jasnej Górze 26 sierpnia
1956 roku. Przecież to w imieniu Narodu ślubował biskup
katolicki.
Musimy więc być w pełni świadomi tego, co stało się
na Jasnej Górze i tego, co się ma stać w naszych parafiach w maju przyszłego roku, jak również tego, do czego
dążymy: gruntownej przemiany ducha Narodu przed Millennium.
Zdajemy sobie sprawę, jak doniosły jest okres przygotowawczy do uroczystości majowej, jak bardzo wymaga
on dojrzałości duchowej Narodu i jego duchowieństwa.
Bez wewnętrznej przemiany duchowej i moralnej Śluby Jasnogórskie pozostaną martwym dokumentem archiwalnym. Przemiany zaś nie dokona się bez systematycznej, planowej, długoterminowej i wytrwałej pracy całego
duchowieństwa, jak i bez współpracy Ludu wiernego.
Czegóż my, kapłani Chrystusowi, nie podejmujemy
dla miłości Owczarni Chrystusowej, dla miłości Matki
Wieczystego Kapłana i naszej Matki, Królowej Polski?
Jeśli duchowieństwo nasze umie podejmować uciążliwe
pielgrzymki ze swoim ludem, jeśli idzie z nim krok za
krokiem w znoju i pyle długich dróg, jeśli umie trwać
z tym ludem, jak trwało w pamiętnym dniu sierpniowym,
jeśli mu nie straszna żadna ofiara i wyrzeczenie – to dowód, że duchowieństwo to może dokonać podjętego
dzieła i dokona go.
Duchowieństwo polskie, powołane do pracy przez
Ducha Świętego w tak wyjątkowej chwili dziejowej,
wśród bolesnych zmagań Narodu o Prawdę Bożą
i o wierność Kościołowi, duchowieństwo to, zaszczycone
już stygmatem męczeństwa w tylu obozach koncentracyjnych nieprzyjaciół Boga, zdało chlubnie egzamin swej
wierności i pracowitości. I tę pracę podejmie, by dzięki
niej przedstawić Chrystusowi Kościół polski na Tysiąclecie Chrześcijaństwa „jako dziewicę nieskalaną”: „Virginem castam exhibere Christo”.
A uczyni to duchowieństwo nasze z pomocą Jasnogórskiej Pani, która sama jest „Virgo Auxiliatrix” – Dziewicą Wspomożycielką Kapłaństwa Chrystusowego.
Komańcza, we wrześniu 1956 r.

http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/homilie.php
[13.10.2012]
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
 Ks. Abp. Kazimierz Majdański

ZNAMIONA CYWILIZACJI ŚMIERCI W OBLICZU
UNII EUROPEJSKIEJ

Znamiona
1. Jest to najpierw odrzucenie Boga i Jego przykazań,
z przykazaniem Miłości i z przykazaniem „Nie zabijaj!”
włącznie. Tak w imię „wolności”, będącej okrutną karykaturą tej wolności, którą człowieka obdarzył Pan Bóg.
2. Tak dokonuje się niepowetowana krzywda wyrządzona człowiekowi, którego ostatecznie broni tylko Pan
Bóg. Ukazują to dzieje całej ludzkości oraz historia minionego stulecia: niesłychane okrucieństwo bolszewickie
(Lenin – wraz z pierwszą ustawą aborcyjną i nieopisane
zbrodnie Stalina) oraz niesłychane okrucieństwa hitlerowskie. Na terenach zaś Polski powojennej – okrucieństwa wyznawców ateizmu wojującego.
3. Kryzys Prawdy. Polacy, odzwyczajeni od myślenia, a zapędzani w kompleks niższości, przestali wierzyć
we własne możliwości, przestali się uczyć prawdy historycznej. Patriotyzm upada i nauka upada – nawet na poziomie szkoły podstawowej (W województwie zachodniopomorskim w ostatnich trzech latach zlikwidowano lub
przeznaczono do likwidacji około 90 szkół podstawowych. Czy to nie ma nic wspólnego z przygotowywaniem
tej krwawo okupionej Ziemi – od Mieszka I i od Bolesławów – pod zagospodarowanie przez „mądrych i cywilizowanych” – „wypędzonych”?)
4. UE niszczy życie, małżeństwo i rodzinę. Czyni to
w okresie wielkiego pontyfikatu Papieża-Polaka: Papieża
życia i rodziny. A może miałby zostać właśnie teraz
urzeczywistniony zamach, dokonany na Placu św. Piotra
13 maja 1981 roku, gdy Papież zamierzał ogłosić historyczne dokumenty w zakresie posługi Kościoła wobec
rodziny? Niech nikt nie wierzy w to, że Papież w tej dziedzinie zmienił zdanie. Pontyfikat Papieża Jana Pawła II
jest tak przezroczysty jak „blask Prawdy” i tak jednolity
i mocny jak Skała („Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej
Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie
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przemogą” – Mt 16,18). Papież jest wielkim Apostołem
cywilizacji życia. Unia opowiada się za cywilizacją śmierci. To trzeba wiedzieć! I trzeba o tym jasno mówić!
5. Cywilizacja śmierci, głoszona przez Unię, jest
przeciwko naszej Ojczyźnie. Już ją zubożyła i chce wyniszczyć – także moralnie. W zakresie wychowania UE
wyprowadza dzieci i młodzież z domu rodzinnego i prowadzi tych, którzy są przecież przyszłością Narodu, na
manowce rozwiązłości i wynaturzeń.
6. UE nie tylko opowiada się przeciw życiu, lecz także posługuje się, na bardzo szeroką skalę, kłamstwem.
Posługują się nim nasze władze, nie pozwalając poszukiwać prawdy w spokojnej dyskusji, ale pchając Polskę
poprzez nachalną i niesłychanie agresywną propagandę
do Unii. Za kogo nas, swoich współobywateli, uważają?
Kłamstwo jest bliskie zbrodni. Tak bowiem charakteryzuje Zbawiciel świata Kusiciela: „Kłamca i zabójca” od początku (por. J 8,44).
7. W sumie chodzi więc o struktury grzechu.
8. UE nie respektuje wielkich zasług Polski dla Europy i świata. Przeciwnie, stanowi zagrożenie dla suwerenności Polski i faworyzuje nie tylko dalsze zubożenie
naszego społeczeństwa, ale zapowiada odebranie nam
Ziemi, już w znacznej mierze utraconej, na skutek napadu na Polskę w dniu 1 września 1939 (Niemcy) oraz
17 września 1939 (Związek Radziecki).
9. UE chce zagarnąć dalsze połacie pięknej i urodzajnej ziemi polskiej (mamy ją w znacznej mierze utracić), ale samą Polskę i Polaków – lekceważy. Daje temu
świadectwo w swoich przemówieniach i publikacjach
człowiek tak kompetentny, jak dr Carl Beddermann („Kulisy UE. Rozmowa z Carlem Beddermannem, byłym doradcą przedakcesyjnym w Polsce”, Warszawa 2003;
„Brońcie Polski! Niemiecki ekspert ostrzega przed Unią
Europejską”, Warszawa 2003).
Wnioski
1. Warto posłuchać głosów bardzo spokojnych o wydarzeniach z 19 maja, takich na przykład, jak wypowiedzi
redaktor Ewy Polak-Pałkiewicz, doktora Marka Czachorowskiego, doktora Stanisława Krajskiego i innych.
2. Dlaczego jednak tyle w naszym Kraju bólu i zamieszania? Jaką podjąć decyzję w Zielono-Świąteczne
Dni bieżącego roku, w rocznicę pierwszej pielgrzymki
Papieża Jana Pawła II do Polski?
• W duchu nauczania Ojca Świętego – największego
Autorytetu, głoszącego we współczesnym świecie, szerzącym cywilizację śmierci, odważnie i jasno cywilizację
życia. Byłby to wielki ból dla Ojca Świętego, gdybyśmy
powołując się na Niego, opowiedzieli się za cywilizacją
śmierci.
• Solidarnie z Ojcem Świętym, który postulował
19 maja 2003, byśmy byli częścią Europy „na równych
prawach z innymi państwami”. – Nie ma takich równych
praw.
• Solidarnie z Ojcem Świętym, który mówi o podstawach chrześcijańskich, jakimi Europa kierowała się dotąd i ma się nadal kierować. Brak tych podstaw.

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
• Czy dodawać, jak bardzo Ojciec Święty miłuje swoją Ojczyznę i nie chce jej upadku w żadnej dziedzinie,
także i w dziedzinie gospodarczej, choć chodzi tu
o większe jeszcze wartości.
3. Należy pamiętać, że mówił Papież 19 maja br.:
„Wiem, że wielu jest przeciwników integracji. Doceniam
ich troskę o zachowanie kulturalnej i religijnej tożsamości
naszego Narodu”.
4. Tymczasem modlimy się gorąco, polecając Papieża z Polski Matce Najświętszej, której On bezgranicznie

ufa, a która jest i Królową Polski, „zawsze wiernej”,
i Matką całego Kościoła świętego. Ojciec Święty oczekuje od nas, że będziemy zawsze Chrystusowymi świadkami. Bądźmy! I wołajmy, wraz z Nim: „Niech zstąpi
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi! Tej Ziemi!”
http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/
kazimierz_majdanski/artykuly/znam.php
[13.10.2012] 

 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
(ciąg dalszy)

1. Nie ma w nim wyobrażenia Boga absolutnie transcendentnego. Bóg nie jest już uważany za bezpośrednią
i kontrolującą wszystko, co dzieje się w życiu, przyczynę.
Nie traktuje się Go jako wszechmocnej Istoty wpływającej bezpośrednio na losy świata i ludzi. W miejsce tego
przyjmuje się tzw. immanentną transcendencję Boga,
działającego w człowieku niezależnie od jakiegokolwiek
działania Kościoła. Przez wielu ludzi powracających do
nowej religijności odrzucane są takie rzeczywistości, jak:
Kościół hierarchiczny, kapłaństwo, posłuszeństwo nakazom i zakazom religijnym, poczucie grzechu, winy, pokuty itd. Podobnie jak dla Spinozy, także dla wielu współczesnych ludzi Bóg stanowi wewnętrzną przyczynę
wszechrzeczy, co oznacza, że wszystkie rzeczy
i wszyscy ludzie są w Bogu i poruszają się w Nim, chociaż nie znaczy to, że się z Bogiem utożsamiają.
W konsekwencji więc przyjęcia obrazu Boga bez wymiaru transcendentnego wykluczone zostają ze świadomości wielu ludzi takie religijne pojęcia, jak ingerencja Boża
w losy ludzi i świata, Opatrzność Boża oraz działania
Boże.
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2. Drugą cechą owego przetransformowanego obrazu Boga i wiary w Niego jest swojego rodzaju powrót starego politeizmu, który przybiera dziś formę politeizmu
postmodernistycznego. Przywoływany już wcześniej Van
der Ven, mówiąc o tych sprawach, cytuje Józefa Brodskiego, który powiedział następujące słowa: To, że złamaliśmy pozycję starych bogów i wyrzuciliśmy ich z im
poświęconych świątyń, nie oznacza, że przestali oni istnieć. Ci starzy bogowie, symbolizowani przez dramaty,
konflikty, paradoksy, dylematy i sprzeczności ludzkiej
egzystencji, odżywają dziś w duszach wielu ludzi, wierzących
w najrozmaitsze,
niezwiązane
niczym
z chrześcijaństwem siły duchowe, wyobrażane niegdyś
przez takich bożków, jak Tyche – przypadek, Ananke –
konieczność, i Moira – los, a także w moce i energie,
o których mówi spirytyzm, astrologia i magia. Ludzie
przyjmujący taki obraz Boga nie widzą już w Nim jedynego, decydującego o wszystkim Stwórcy świata. Są
zwolennikami raczej politeizmu, swojego rodzaju neopogaństwa, niż monoteizmu. Jest to tak zwany politeizm
postmodernistyczny. Jego przykładem jest dziś, wspominany już wcześniej, New Age, któremu Stolica Apostolska poświęciła jeden z ostatnich dokumentów.
Przedstawił go kard. Paul Poupard, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Kultury, który przy okazji tej prezentacji powiedział, że czy się to komu podoba, czy nie,
toczy się dziś walka o umysły i serca ludzkie między
chrześcijaństwem a nowymi ideologiami i kultami. New
Age zaciera różnice między Stwórcą a stworzeniem,
między dobrem i złem. Prąd ten, odmawiając konfrontacji
ze śmiercią i cierpieniem, jak mówi kard. Poupard, oraz
odrzucając pojęcie grzechu, prowadzi do destrukcji społecznej. Nie podejmuje próby racjonalnego budowania
przyszłości, a koncentruje się na irracjonalnym przepowiadaniu jej z gwiazd. Ewangelie, w tym ewangeliczną
przypowieść o talentach, która poleca człowiekowi
wszechstronny
rozwój,
zastępuje
horoskopami
i wróżbami. Odrzuca przy tym odkupienie, przyjmując tezę o panteistycznym wtopieniu się człowieka w kosmos.
3. Trzecią cechą owego postmodernistycznego obrazu Boga jest traktowanie Go jako rzeczywistości nieosobowej. Ludzie pozostający pod wpływem takiego myślenia nie uważają Boga za osobę, lecz za nieosobowe
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tchnienie, za wewnętrzną moc, za impuls do działania,
za nieosobową energię i dynamicznie działającą siłę,
która w człowieku żyje, która jest bodźcem do działania
i która otaczając go całkowicie, jednocześnie go w sobie
zawiera. Należy zaznaczyć jednak, że w świadomości
wielu współczesnych ludzi Bóg jawi się także jako jednocześnie nieosobowy i osobowy. Uważają oni, że są to
dwa aspekty Jego Natury. Gdy o Bogu myślą – traktują
Go jako rzeczywistość nieosobową, gdy natomiast się do
Niego modlą – widzą w Nim osobę.
4. Czwartą cechą postmodernistycznego obrazu Boga jest jego aikoniczność, tzn. niemożność ujęcia Boga
w jakichkolwiek zmysłowych czy intelektualnych przedstawieniach i wyobrażeniach. Wydaje się, że wraca tu
apofatyczna, negatywna teologia, charakterystyczna
zwłaszcza dla myśli neoplatońskiej, która wyraża przekonanie, że o Bogu można powiedzieć tylko to, kim
i czym On nie jest.
Wracając do zjawiska właściwie rozumianej sekularyzacji, która oddziela sacrum od profanum, należy zaznaczyć, że w swojej istocie nie jest ona czymś wrogim
chrześcijaństwu. Jak za Gogartenem mówi Peter Neuner
(op.cit., s. 239) oddzielenie sacrum od profanum nastąpiło już w Księdze Genesis. Zawarty w niej opis stworzenia
świata odbiera bowiem gwiazdom przypisywaną im
w starożytnych wierzeniach boskość i wszelkie stworzenie oddaje pod opiekę człowiekowi. Tekst z Genesis stanowi doniosłe w swoich skutkach odmitologizowanie
świata i jego sekularyzację we właściwym rozumieniu tego słowa. Świat został tu potraktowany jako rzeczywistość świecka, pozbawiona boskich mocy, oddana
w opiekę człowiekowi, a nie wroga mu i nad nim panująca. W tym kierunku idzie cała historia zbawcza. Pogardzana i traktowana w różnych starożytnych filozofiach
jako źródło wszelkiego zła materia zostaje przez Objawienie niesłychanie dowartościowana. Bóg stwarzający
materię sam nazywa ją dobrą. Chrystus, Zbawiciel świata i wszystkich ludzi, wciela się w ludzkie, materialne ciało. Prawda ta, jak wiemy, wywołała gwałtowny sprzeciw
platoników, a potem neoplatoników, którzy jakiekolwiek
łączenie Boga z materią uważali za kompletny absurd
i bluźnierstwo. Tymczasem chrześcijaństwo, zgodnie
z nauką Chrystusa, głosi, że Bóg akceptuje doczesność
i ludzkie dzieła. Każe rozwijać dane nam zdolności
i modlić się o chleb powszedni potrzebny na dziś. To
przecież Chrystus wyraźnie odróżnia sacrum od profanum, gdy mówi: co Bożego Bogu, a co cesarskiego cesarzowi. Ale jednocześnie jednoznacznie broni tego, co
Boże, przed zachłannością cesarza. Nie zgadza się na
to, aby cesarz zasiadał na ołtarzu, aby rościł sobie pretensje do ludzkich sumień i ludzkich dusz, aby decydował o prawdach wiary i o ludzkiej moralności. I właśnie
tego, podobnie jak i całego orędzia Chrystusowego,
mamy obowiązek pilnie strzec we współczesnych pluralistycznych i demokratycznych społeczeństwach, których
prawodawstwa ośmielają się ustanawiać prawa przeciw
Bogu i przeciw ustanowionemu przez Niego prawu moralnemu.
Przed czterdziestoma laty ojcowie soborowi stanęli
wobec pytania: Jaką postawę powinien zająć Kościół katolicki wobec współczesnego pluralizmu, liberalnej demokracji i sekularyzacji współczesnych państw. Ojcowie
soborowi bez zastrzeżeń zaakceptowali te rzeczywisto-
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ści. Docenili bowiem proces rozwoju społeczeństw
w kierunku wolnego od totalitaryzmu, demokratycznego,
pluralistycznego i charakteryzującego się neutralnością
światopoglądową państwa, które, co zrozumiałe, musi
ustalać normy i prawa obowiązujące wszystkich obywateli, prezentujących różne światopoglądy, przekonania
religijne i postawy moralne. Takie pluralistyczne państwo
z konieczności przyjmuje za normę ustalanego kodeksu
postępowania i zachowań obywateli pewien minimalizm
etyczny, na który jest zgoda większości społeczeństwa,
reprezentowanego przez jego demokratycznie wybranych przedstawicieli parlamentarnych.
Sobór Watykański II zaakceptował pluralizm jako
prawo do swobodnego rozwoju różnych grup społecznych. Zaakceptował politykę państwową, której decyzje
są wypadkową stałych dyskusji i ustawicznego dialogu
prowadzonego pomiędzy różnymi grupami społecznymi,
wzajemnie się kontrolującymi w demokratycznym społeczeństwie. Jest rzeczą jasną, że pluralizm nie może się
obejść bez właściwie pojętej tolerancji, która wyraża
uznanie wartości innego człowieka, która przyzwala na
jego wolność nienaruszającą wolności innych ludzi, która
wyraża szacunek wobec jego światopoglądu i która pozwala ludziom różniącym się światopoglądowo, religijnie,
narodowościowo czy rasowo żyć obok siebie w pokoju
i wzajemnym szacunku. W demokratycznych państwach
pluralizm jest dziś faktem. Nie powinno się go jednak ani
gloryfikować, ani demonizować. Pluralizm nie jest bowiem w stanie spełnić roli czarodziejskiej formuły, za
pomocą której można by rozwiązać wszystkie problemy
społeczne, jak to głoszą liczni liberalni politycy i ich media. Trzeba przy tym pamiętać o tym, że pluralizm, pojęty
jako ślepe akceptowanie wszelkich różnic, w tym także
najróżniejszych anomalii i skrajności – politycznych,
ideologicznych, światopoglądowych i etycznych – nie jest
w stanie stać się siłą integrującą, skupiającą wszystkich
czy choćby większość członków społeczności przy jakichś wspólnych celach i zadaniach, od czego przecież
zależy los tej społeczności. Przeciwnie, pluralizm – pojęty jako całkowita wolność od wszystkiego i do wszystkiego – prowadzi do dezintegracji społeczeństwa. Gdyby
ustanowiono tak skrajnie rozumiany pluralizm, każde
przyjmujące go państwo szybko uległoby rozpadowi.
Pokojowe współżycie różnych ludzi i grup społecznych w każdym normalnym społeczeństwie wymaga
określonej wspólnej zasady, wspólnej bazy ponad
wszystkimi różnicami i podziałami. Taką bazą może być
tylko wspólna płaszczyzna wartości etycznych. Integrujący społecznie, a nie destrukcyjny pluralizm potrzebuje
więc, jak za Schmittem powtarza P. Neuner (op.cit., s.
247), określonych ram, których sama demokracja nie jest
w stanie ustanowić i od których nie wolno jej się uwalniać. W każdej zatem zdolnej do funkcjonowania, liberalnej, pluralistycznej demokracji u podstaw praw ustanawianych w rezultacie dyskusji parlamentarnej powinien
znajdować się niezależny od woli parlamentarzystów
i ogólnie akceptowalny kodeks niezmiennych wartości,
bez którego każda demokracja zmierza do zwyrodnienia,
nawet w postaci jakiejś formy totalitaryzmu, kiedy nieliczni wybrani do parlamentu ludzie zaczną ustanawiać
prawa godzące w podstawowe prawa człowieka, prawa
sprzeczne z Dekalogiem i prawem naturalnym. To przecież zdarzało się już w historii.
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Doktryna pozytywizmu prawnego, którą przyjmują
dziś liberalne demokracje, odrzucająca istnienie niezależnych od parlamentu ram etycznych, a także istnienie
niezależnego od ludzkiej woli ładu moralnego, danego
człowiekowi z natury, może doprowadzić społeczeństwa
do niedających się wprost opisać nieszczęść. Na zasadzie pozytywizmu prawnego działało prawodawstwo
Niemiec hitlerowskich, w których zgodnie z wydawanym
prawem okrutnie eliminowano upośledzonych, a także
Żydów, Cyganów i Słowian. Odrzucenie ram obiektywnych wartości etycznych i norm moralnych prowadzi do
etycznej dowolności i daje możliwość najróżniejszych
manipulacji prawnych, społecznych i politycznych. Owe
niezależne wartości i normy etyczne winny być traktowane jako oczywiste i niepotrzebujące żadnego umotywowania, tak jak powszechnie – przynajmniej dotychczas –
przyjmowane jest siódme przykazanie Dekalogu: Nie
kradnij. Takie podstawowe, odwołujące się do Boga
i niezależne od ludzkich instancji normy, chroniące godność ludzkiej osoby i jej fundamentalne prawo do życia
od poczęcia do naturalnej śmierci, chroniące małżeństwo
jako trwały związek mężczyzny i kobiety, chroniące rodzinę jako jedyną naturalną wspólnotę decydującą
o istnieniu i właściwym rozwoju społeczeństwa – powinny się znaleźć u podstaw każdej konstytucji
w demokratycznym państwie, aby stanowić punkt odniesienia dla wszelkich innych praw w nim ustanawianych.
Te podstawowe, niezależne od woli ludzkich ustawodawców wartości, kwestionowane dziś powszechnie
przez lewicowych liberałów, nie stanowią ograniczenia
właściwie rozumianego pluralizmu. Przeciwnie, one go
umacniają, tak jak umacniają demokrację. Demokracja
bowiem żyje i nie ulega zwyrodnieniu tylko dzięki etycznym regułom i wartościom, których sama nie ustanawia,
bo to ją, zdaną na zmienną wolę wyborców, przerasta.
Ogólna korupcja, rozszalały egoizm dzikiego kapitalizmu,
powszechna nieuczciwość w interesach, słabość prawa
przy bezkarnej przestępczości, zbrodnie tzw. aborcji, eutanazji i niemoralnych doświadczeń genetycznych, zagrożenie ludzkości przez terroryzm i broń masowej zagłady, oszustwa i malwersacje na kosmiczną skalę – to
skutki zniszczenia moralnego fundamentu współczesnych społeczeństw demokratycznych, które odrzuciły
busolę prawa Bożego i naturalnego. Jeszcze raz sprawdza się teza, że wszelkie kryzysy – społeczne, polityczne, ekonomiczne, ekologiczne i inne – mają swoją podstawę w kryzysie moralnym współczesnych społeczeństw, wynikłym z przeżywanego w nich kryzysu religii
chrześcijańskiej. Widzimy to gołym okiem także
w naszym kraju.
Działania współczesnego człowieka, dysponującego
ogromną wiedzą i niewyobrażalną już dla przeciętnego
umysłu technologią, mogą być wielkim dobrodziejstwem
dla ludzkości, ale mogą też prowadzić ją do zguby, jeśli
podejmowane będą – jak się to dziś powszechnie czyni –
bez liczenia się z Bogiem. Na koniec emitowanego
w ubiegłym roku w telewizji (Program I, 21 lutego
2003 r., godz. 22.00) amerykańskiego filmu „Dawca”,
opowiadającego o fikcyjnych, przynajmniej na razie,
przeszczepach ludzkich głów i tragicznych tego konsekwencjach, zamieszczono, jako swojego rodzaju memento, zdanie Richarda Lewisa, który obserwując pozbawione etycznego wymiaru badania naukowe, woła
z niepokojem: Co stanie się z nami, jeśli nasz los, za-
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miast w rękach Boga, znajdzie się w rękach ludzkich?
Uzupełnilibyśmy te słowa naszymi obawami: Co stanie
się z ludzkością, jeśli jej los znajdzie się w rękach terrorystów, nienawidzących Boga i chrześcijaństwa ateistów,
nieodpowiedzialnych przed nikim uczonych czy egoistycznych i kompletnie skorumpowanych polityków i ich
mediów?
Co do pluralizmu, to nawiasem mówiąc, w różnych
zachodnich liberalnych społeczeństwach są niestety tylko jego pozory. W prawie każdej z tych demokracji istnieją olbrzymie grupy ludzi nieposiadających żadnego
wpływu na życie ich kraju ani żadnych szans na taki
wpływ. Wszędzie istnieją potężne aparaty biurokratyczne, silne i dobrze zorganizowane grupy interesów dysponujące wielkim kapitałem i mediami, a także mniej lub
bardziej jawne stowarzyszenia i partie o olbrzymich
wpływach. Grupy te, koterie i partie, paraliżują bardzo
często swobodne współdziałanie różnych sił społecznych
i ponad nimi realizują swoje ideologiczne, polityczne
i ekonomiczne interesy. Między innymi w dobie obecnej
bardzo konsekwentnie realizują hasła zaczerpnięte
z ateistycznej filozofii oświeceniowej, wysuwającej postulat dechrystianizacji narodów oraz tworzenia całkowicie
ateistycznych państw i społeczeństw. Działania te zogniskowane są wokół dezyderatu całkowitego wyzwolenia
człowieka od jakiegokolwiek wpływu na niego religii,
zwłaszcza katolickiej, i od moralności odwołującej się do
Boga. Od wielu lat program ten realizowany jest
w niektórych państwach konsekwentnie, krok po kroku,
zwłaszcza za pomocą stworzonych przez siebie sił politycznych, potężnych mediów i opanowanych parlamentów, które sukcesywnie ustanawiają antychrześcijańskie
prawa, takie jak nieskrępowana tzw. aborcja, eutanazja,
homoseksualne małżeństwa czy nieetyczne eksperymenty genetyczne.
Siły te, w imię wygodnego dla nich pozytywizmu
prawnego, który pozwala im na ustanawianie takich
praw, bronią się zaciekle – o czym była już mowa –
przed wprowadzeniem do preambuły konstytucji europejskiej odwołania się do Boga, ponieważ to burzy ich
ateistyczną wizję rzeczywistości, człowieka i przyszłej
Europy. Bez żadnej wątpliwości takie ateistyczne widzenie świata siły te będą narzucać wszystkim narodom,
które się im poddadzą.
Prawdziwy pluralizm, który polega na autentycznym
pluralizmie mediów, kapitału, wpływów społecznych oraz
politycznych, nie pozwala na zdominowanie większości
przez dobrze zorganizowaną, bogatą i dysponującą wielką władzą polityczną mniejszość. Nie pozwala na nieograniczony darwinizm społeczny, który sprawia, że bardzo liczni słabsi i biedniejsi stają się jeszcze słabsi
i jeszcze biedniejsi, podczas gdy nieliczni bogaci i silni
stają się jeszcze bogatsi i jeszcze silniejsi, jak się to
dzieje na naszych oczach.
Prawdziwy pluralizm jest w stanie obronić społeczeństwo przed relatywizmem i nihilizmem, które dziś
szczególnie mu zagrażają. Prawdziwy pluralizm ma bowiem korzenie chrześcijańskie. Sięga wspominanego już
wcześniej, a dokonanego przez Chrystusa rozdziału sacrum od profanum. Sięga średniowiecznej doktryny
o dwóch władzach – papieskiej i cesarskiej. Sięga czasów reformacji i kapitalnej postawy wobec niej polskiego
króla Zygmunta Augusta, który wbrew powszechnie przyjętej na Zachodzie i łamiącej ludzkie sumienia zasadzie
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cuius regio eius religio uroczyście ogłosił i uprawomocnił
prawnie swoje stanowisko, wyrażone słowami: „Nie jestem panem waszych sumień”. Ten prawdziwy pluralizm
wyrastał z obiektywnie istniejącego, niezmiennego fundamentu, którym było Boże i naturalne prawo oraz niewzruszone przekonanie o obiektywnym, absolutnym charakterze prawdy i dobra.
Współcześnie szerzący się postmodernistyczny pluralizm, który pozornie każdemu przyznaje rację
i pozornie szanuje dobro każdego, w gruncie rzeczy jest
narzędziem mającym służyć do dechrystianizacji narodów, do zastąpienia krytykowanego dziś coraz zajadlej
judeochrześcijańskiego etosu etosem „poprawności politycznej”. I to jest w nim elementem stałym. Wszystko inne jest subiektywne, indywidualne i relatywne. Ludzi
w nim nie łączy nic stałego: ani religia, ani rozum, ani
prawda, ani wspólne dobro, ani natura, ani ojczyzna.
Wszystko zostało już zakwestionowane. I wszystko jest
dozwolone. Takie widzenie świata i takie postawy przenikają świadomość nie tylko zachodnich społeczeństw.
Szeroką falą – przez media, przez filmy, przez medialne,
specjalnie dobrane autorytety – przenikają także świadomość Polaków. Tego Narodu, do którego zostaliśmy
posłani, aby głosić mu niezmienną, wiecznie aktualną
Chrystusową Ewangelię, aby ten Naród moralnie ratować i umacniać jego prawdziwą katolicką wiarę. Pastoraliści i socjologowie katoliccy (por. P. Neuner, op.cit., s.
263) mówią o trzech sposobach stawiania czoła tym
neomarksistowskim, postmodernistycznym i wszelkim
innym libertyńskim wyzwaniom wobec Kościoła katolickiego.
1. Można, powiadają, całkowicie odrzucić jakiekolwiek postacie pluralizmu w sprawach religijnych,
a ludziom dawać jednoznaczne i proste wskazania. Redukować przy tym różnorodność życia religijnego
i stosować w nim jednakowe, sprawdzone już schematy.
Taka postawa, która ludziom, zmęczonym rozsiewanym
wszędzie relatywizmem, wydaje się godna zastosowania, prowadziłaby jednak do całkowitego zamknięcia się
Kościoła w sobie samym i do zerwania przez niego kontaktu z otaczającym go światem. Sprzeciwiałaby się misyjnemu powołaniu Kościoła, który ma iść do całego,
bardzo zróżnicowanego świata i który zgodnie ze starą
zasadą Crux stat dum volvitur orbis (w nieustannie zmieniającym się świecie Krzyż stoi w jednym miejscu), chroniąc bezwarunkowo depozyt wiary katolickiej – ma ciągle
szukać nowych sposobów przekazania tego depozytu
ludziom ze wszystkich kultur, ras i światopoglądów.
2. Można tworzyć alternatywne formy chrześcijaństwa, odwołujące się do jego korzeni. Rozwijać nowe ruchy religijne, skupiające grupy szczególnie wrażliwych
religijnie ludzi, którzy żyć będą w ścisłym kontakcie
z Bogiem i ze sobą. Bez żadnej wątpliwości nowe ruchy
religijne są ogromnie cenne dla Kościoła. I w miarę
zmieniania się religijności wielu społeczeństw mają coraz
większe znaczenie jako „drożdże ewangeliczne”, które
mają za zadanie zakwaszać Ewangelią cały świat, niemniej jednak ciągle stanowią one tylko – używając słów
Chrystusa – „maleńką trzódkę” w morzu religijnej obojętności. Stąd nie można się ograniczyć tylko do nich.
3. Można w końcu rozwijać katolicyzm różnopostaciowy. To znaczy wchodzić we współczesny, borykający
się z najróżniejszymi problemami świat, przez różnorakie
działania – naukowe, socjalne, ekonomiczne, polityczne,
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edukacyjne
kulturowe,
medialne,
wychowawcze,
i wszelkie inne, pod warunkiem, że u ich podstaw będzie
zawsze Ewangelia. Wchodzić między ludzi wierzących,
ale także niewierzących, obojętnych religijnie, agnostycznych, myślących kategoriami postmodernistycznymi
i neomarksistowskimi – i podejmować z nimi dialog,
a także współpracę dla dobra wspólnego i dla dobra
każdego – potrzebującego wsparcia, opieki i kierunku –
człowieka. Nie zniechęcać się. Nie rezygnować. Być odpornym na trudności i napaści, na niezrozumienie
i różnego rodzaju ciosy. Odnosić do siebie słowa, które
napisał przed swoją męczeńską śmiercią św. Ignacy Antiocheński do Polikarpa: „Bądź nieugięty jak uderzane
młotem kowadło” (Sta firmus ut incus, quae percutitur,
św. Ignacy Antiocheński, List do Polikarpa 1, 1).
Wobec nękanego różnymi cierpieniami świata Kościół, każdy katolik, a zwłaszcza kapłan katolicki, powinien zajmować postawę służebną. Widzimy, że świat
nasz bardzo często błądzi, odchodzi od Boga, miota się
w paroksyzmach złości, niesprawiedliwości i nienawiści,
ale świadomie bądź nieświadomie ciągle jeszcze Boga
szuka, ponieważ tęskni za prawdą, sprawiedliwością,
wolnością, miłosierdziem i świętością, które są z Boga.
W tym duchu wypowiada się Ojciec Święty.
W jednym ze swoich przemówień, wygłoszonych
w 2002 r. w Castelgandolfo, wyrażając wielkie zatroskanie zjawiskiem ciągłego tracenia przez Europejczyków
depozytu wiary, powiedział: – W miejsce prawdziwej wiary rozpowszechniane jest nieokreślone, do niczego niezobowiązujące poczucie religijności, które przekształca
się bardzo szybko w agnostycyzm lub praktyczny ateizm.
W tej sytuacji konieczne jest – mówił Papież – zaangażowane włączenie się katolików w życie publiczne swoich krajów. Chrześcijańska wizja rzeczywistości
i człowieka musi objąć wszystkie obszary ludzkiego życia. Musi objąć rodziny, kulturę, szkoły, uniwersytety,
młodzież, media, gospodarkę i politykę. Chrystus wychodzi naprzeciw człowiekowi wszędzie tam, gdzie on
żyje, pracuje, odpoczywa, tworzy - i nadaje sens wszystkim jego działaniom i całej jego egzystencji. A Kościół
ma obowiązek nieść Ewangelię aż do ostatnich kresów
ziemi. Do takiej służby współczesnemu zagubionemu
człowiekowi Kościół potrzebuje, dosłownie jak powietrza
– świętych, mądrych, miłosiernych, roztropnych, kochających ludzi, odpornych na pokusę pieniędzy, pychy, lekkomyślności i nieczystości – kapłanów, którzy ciągle
szukać będą zagubionych dusz.
Naszym – profesorów i wychowawców seminaryjnych – najważniejszym zadaniem jest wykształcenie
i wychowanie takich właśnie kapłanów. A możliwe to będzie tylko pod tym warunkiem, że sami będziemy takimi
kapłanami. Możliwe to będzie, jeśli nie ograniczymy naszego posłannictwa tylko do bycia znakami drogowymi,
które wprawdzie pokazują właściwą drogę, ale same nią
nie idą, lecz będziemy gwiazdami betlejemskimi prowadzącymi powierzonych nam młodych ludzi do Chrystusa.
Wypełnimy swoje fundamentalne zadanie, jeśli nie tylko
będziemy mówić i pisać o Bogu, lecz będziemy z Nim
stale rozmawiać w modlitwie; jeśli pamiętać będziemy
każdego dnia, że nie wystarczy żyć z Ewangelią, lecz że
to Ewangelią żyć trzeba. Wypełnimy swoje zadanie, jeśli
będziemy kapłanami mądrymi, tzn. prezentującymi syntezę
wielkiej
wiedzy
i kompetencji
zawodowej
z kapłańską świętością; jeśli będziemy dynamicznymi
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znakami transcendencji, żywymi argumentami na istnienie Boga, który jest Miłością i Mądrością.
Współczesna, uprawiana przez nas i przekazywana
alumnom teologia, musi być głęboko zakorzeniona
w Objawieniu, tradycji Kościoła, w zdrowej realistycznej
filozofii i w realnej, danej nam hic et nunc rzeczywistości.
Musi być wrażliwa na znaki czasu. Nie może zamykać
się sama w sobie, lecz winna wchodzić w cały kontekst
życia ludzkiego i ludzkiej twórczości, przejawiającej się
w nauce, architekturze, muzyce, literaturze, mediach,
psychologii i innych dziedzinach twórczości, a także musi
wchodzić w życie społeczne, ekonomiczne i polityczne
naszych wiernych. Uprawiana przez nas teologia musi
wyrażać swoje treści w zrozumiałym dla współczesnego
człowieka – uczonego i prostego – języku. I przede
wszystkim musi być powiązana z głęboką wiarą, inaczej
staje się bluźnierczą karykaturą. Niemiecki teolog Wilhelm Klein, nawiązując do św. Augustyna, powiada, że
na pytanie, kto jest największym teologiem, należy odpowiedzieć: jest nim diabeł, bo wie o Bogu najwięcej. Nie
wystarczy najsubtelniejsza analiza i synteza treści objawionych. Konieczna jest głęboka wiara łącząca rozum
z przeżyciem mistycznym, racjonalność z emocjonalnością, naturę z kulturą i teorię z praktyką. Różnica
między teologią a innymi naukami polega nie tylko na
tym, że teologia, podejmując refleksję nad światem
i człowiekiem, pyta o ich Stwórcę i że przedmiotem jej
zainteresowania jest Bóg, lecz także na tym, że musi, jeśli chce być prawdziwa, znaleźć swoje odbicie
w życiowej postawie tego, kto ją uprawia. Chrześcijańska
prawda to nie tylko idea i teoria, to przede wszystkim obraz Chrystusa odbity w życiu tego, który ją wyznaje
i głosi innym. Teologia ma być przede wszystkim drogą,
a dopiero potem systemem naukowym. Jak mówił Tertulian: Chrystus nie jest teorią naukową, kulturą, obyczajem, folklorem i zwyczajem. Chrystus jest Drogą, Prawdą
i Życiem – dla każdego chrześcijanina, a zwłaszcza kapłana, a w szczególności profesora seminarium. Święte
– w duchu radykalizmu ewangelicznego - życie osobiste
ma być kamieniem węgielnym uprawianej przez kapłana
teologii, która jest zadaniem na całe życie, aż do błogosławionej śmierci.
Różne są rodzaje służby kapłańskiej. Ale zawsze jest
to służba Bogu i Jego Kościołowi, który ze swej natury
jest misyjny, którego powołaniem jest iść do ludzi, który
pielgrzymuje przez wieki z Bożym Ludem do zapowiedzianego przez Chrystusa Królestwa Niebieskiego. Ta
pielgrzymka trwa nieustannie, w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dlatego Kościół musi, zgodnie z tak
często powtarzanym hasłem: Ecclesia semper reformanda, ustawicznie się reformować. Musi reformować
jednak nie swoje prawdy wiary i zasady moralne, lecz
swoje metody i sposoby prowadzenia ludzi do Boga. Ludzie ci, konfrontowani ustawicznie w naszych czasach
z niesprawiedliwością, kłamstwem, przestępczością,
bezrobociem, nienawiścią, chaosem i różnymi innymi
postaciami zła, tęsknią za Królestwem Bożym, o które
tak często wołają, odmawiając Modlitwę Pańską.
Kapłani Chrystusowi, a zwłaszcza ci electi electorum,
jakimi są księża profesorowie, mają obowiązek prowadzić ten błądzący i cierpiący lud od beznadziejności fałszywych ideologii i ich kultów oraz od konsumpcyjnego,
horyzontalnego tylko widzenia świata – ku niewzruszonej
Bożej nadziei na autentyczne, nieutracalne szczęście, za

ROK XXII, NR 9-10 (174-175) 2012.

którym tęskni każde ludzkie serce. Kluczowym tematem
ewangelicznego nauczania Kościoła powinno być orędzie o nadejściu Królestwa Bożego, którego proklamacją
było Zmartwychwstanie Jezusa.
Współcześni kapłani mają być prorokami, to znaczy
mają nawoływać ludzi do nawrócenia serc, do powtórnego przemyślenia swojego życia. Głoszona przez nich
eschatologia oraz wertykalne widzenie całej rzeczywistości, nieamputowanej z wymiaru nadprzyrodzonego,
ma przenikać wszystkie kapłańskie myśli, słowa i czyny.
Kapłani nie mogą zamykać się w twierdzach swoich budynków kościelnych, plebanii, zakrystii, zacisznych gabinetów, grona bliskich przyjaciół, ukochanej biblioteki
i płytoteki, lecz winni uczestniczyć w przemienianiu świata, idąc do ludzi, głosząc im wszędzie tam, gdzie to tylko
możliwe, Dobrą Nowinę i przygotowując ich do zgodnego
z prawem Bożym zmieniania – moralnego, społecznego,
kulturowego, ekonomicznego, a także politycznego życia
Narodu. Nie wolno kapłanom odrzucać dialogu z ludźmi
dobrej woli, nie wolno im rezygnować ze współpracy
z osobami świeckimi. Ogromną wagę winni przykładać
do budowania ruchów, organizacji i stowarzyszeń katolickich. Każda idea potrzebuje ludzi, którzy ją poniosą
w świat. A ludzie potrzebują struktur i organizacji, które
głoszonej przez nich idei zapewnią przetrwanie. Kapłani
winni się o te struktury i organizacje troszczyć. Winni być
jak najczęściej z ich członkami. Winni uczyć ludzi zaangażowanych w katolickie organizacje modlitwy kontemplacyjnej. Czytać z nimi Pismo Święte. Wspólnie z nimi
troszczyć się o ubogich i potrzebujących pomocy. Organizować im rekolekcje. Uczyć ich podstaw katolickiej nauki społecznej i troski o misje. Ustawicznie zabiegać o to,
by spotykali się z Chrystusem we Mszy Świętej
i w sakramentach świętych. Z takich rzeczywistych spotkań z Chrystusem, a nie z mglistych pogłosek o Nim,
rodzi się wiara, która zmienia świat.
Współczesny kapłan musi być wyczulony na problemy, jakimi żyją wierni. Oczekują bowiem od niego
wsparcia duchowego, wskazówki, a czasem także rady
w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów, którymi
w danym czasie żyją. Dotyczy to w dużej mierze kwestii
egzystencjalnych, takich jak bezrobocie, osłabienie rodziny, nałogi, rozpad wielu małżeństw, problemy wychowawcze; ale dotyczy to także zagadnień ogólniejszych,
politycznych, społecznych, teologicznych, pedagogicznych, filozoficznych i wielu innych.
Właściwe wypełnienie tak właśnie rozumianej misji
kapłańskiej jest jedyną właściwą odpowiedzią na sekularyzm, liberalizm, postmodernizm, neomarksizm itp. ideologie, które niszczą chrześcijaństwo we współczesnym
świecie. Aby misja ta mogła być zrealizowana, współczesny kapłan musi być dobrze wykształcony, kompetentny w podejmowanych zadaniach i przede wszystkim
naśladujący Chrystusa w Jego pokorze, ubóstwie, czystości i miłości bliźniego. Seminarium ma za zadanie
przygotować takich właśnie kapłanów. Jak trudne to zadanie, wiemy dobrze wszyscy. Pracujemy z kandydatami
do kapłaństwa, którzy są dziećmi swego czasu, z jego
nieprawdopodobnymi wprost zagrożeniami moralnymi
i duchowymi. Tylko kompetentna, bezgranicznie ofiarna
nasza praca, powiązana z autentyczną postawą kapłańską i nieustającą modlitwą, może nam umożliwić właściwe ich przygotowanie i wychowanie na ofiarnych, kochających Boga i Kościół, pokornych i dobrych kapłanów.

19

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Nie ustawajmy zatem w modlitwie za kleryków naszych seminariów. Ofiarujmy za nich i za umocnienie ich
powołań nasze cierpienia, choroby, niepowodzenia
i wszelkiego rodzaju krzyże, które na nas spadają. Podejmujmy post i udzielajmy jałmużny w ich intencji, bo to
szczególnie skuteczny środek przeciw diabłu, który wokół naszych kapłanów i kleryków krąży jak lew szukający, kogo pożreć na wieki. Sami także nie pozwólmy się
wciągnąć w jego pułapki. Nie traćmy nadziei. Silni Chrystusem wierzmy mocno, że chrześcijaństwo się odrodzi
we współczesnym świecie. Wierzmy mocno w to, że
przeżywa ono swoją wiosnę, że bynajmniej nie chyli się

ku upadkowi. Pamiętajmy, że Bóg potrzebuje naszych
umysłów, charakterów, autorytetów, rąk i serc, by za ich
pomocą nieść Ewangelię do czekających na nią – chociaż nie zawsze tego świadomych – ludzi. Dajmy z siebie
wszystko. Całkowicie oddajmy się Chrystusowi. Nie zostawiajmy sobie na własność jakichś dziedzin naszego
życia. Chrystus odpłaca stokrotnie za każdą ofiarę, za
każde dobre słowo, za każdą szlachetną myśl. I nie zostawi nas nigdy samymi.
www.pustyniawmiescie.pl/wielgus.htm
[22.08.2012] 

 Ks. Abp. Sławoj Leszek Głódź

HOMILIA WYGŁOSZONA W BAZYLICE ŚWIĘTEGO KRZYŻA
W WARSZAWIE PODCZAS OBCHODÓW ŚWIĘTA UNIWERSYTETU IM.
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
(27. 05. 2012)
czątkiem Kościoła. Posłany został po to, „aby Kościół
ustawicznie uświęcał i aby w ten sposób wierzący mieli
przez Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca (por.
Ef 2,18)” (Lumen gentium, n.4).

„Przybądź Duchu Święty
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień”
Magnificencjo Księże Rektorze i Dostojny Senacie
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego!
Wspólnoto uniwersytecka zgromadzona
na Eucharystii w Bazylice Świętokrzyskiej!
Drodzy uczestnicy Mszy świętej radiowej,
którzy dziś w sposób szczególny otwieracie
swe serca na Ducha Prawdy!
Przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Wypełnienie i zakończenie Świąt Paschalnych. Dzień
teofanii – objawienia się trzeciej Osoby Trójcy Świętej,
która z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie
i chwałę. Jego świadkami byli uczniowie Jezusa zgromadzeni w Wieczerniku Jerozolimskim. „Spadł z nieba
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom w którym przebywali” (Dz 2,2). Ten, którego nadejście zapowiedział Zbawiciel, przyniósł „prawo Ducha,
który daje życie w Jezusie Chrystusie” (Rz 8,2), wyzwala
„spod prawa grzechu i śmierci” (Rz 8, 2). Duch Ojca
i Syna posłany zostaje – by pomagać nam w rozpoznaniu „ jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego
posłał, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3).
Duch Święty zstępując na zgromadzenie Apostołów
w Wieczerniku Jerozolimskim stał się życiodajnym po-
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I. Spotkanie w wieczerniku
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którego
sławimy w sekwencji mszalnej, jako „Światłość sumień”,
do Bazyliki Świętokrzyskiej przyszła na modlitwę wspólnota Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wspólnota profesorów, wykładowców, pracowników
administracyjnych, studentów – universitas magistrorum
et studentium. Jest dziełem ludzi, ale także darem Ducha
Świętego. To On, „Światłość najświętsza”, tę wspólnotę
uzdalnia, pobudza jej pragnienia, ogniskuje myśli, rozpala serca, dynamizuje działania, z których ten uniwersytet
wyrósł, rozwija się i coraz skuteczniej funkcjonuje.
W dniu Zielonych Świątek pragniecie wasze dzieło –
które trwa – włączyć w odkupieńczą ofiarę Nauczyciela
Prawdy. Wyznać – dzięki inspirującej mocy Ducha Świętego – że „Panem jest Jezus” o czym mówi w drugim
czytaniu św. Paweł Apostoł. Spotkanie z Chrystusem
Eucharystycznym pragniecie przeżyć w duchu wdzięczności za doznane łaski, za bogate i wielostronne dobro,
które każdego dnia staje się udziałem tych wszystkich,
którzy w tej uczelni nauczają i studiują. Dobro, którego
nie chowa się pod korcem. Przeciwnie, niesie ku innym,
aby je spożytkować, pomnożyć, zaszczepić, przekazać.
Bowiem ci, którzy dziś tu przyszli – wspólnota Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – są
uczniami Chrystusa. Uczestnikami tego rozesłania o którym mówi dziś Ewangelia, przywołując godzinę, kiedy
Zmartwychwstały Pana stanął pośród swoich uczniów.
Przyniósł im dar Ducha Świętego: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”(J 20,21).
Posyłam, abyście byli moimi świadkami. Dawanie tego świadectwa nigdy nie ustaje. Słowa Chrystusa rozbrzmiewają w różnych wieczernikach świata. Także
w wieczerniku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Chcemy umocnić się darami Ducha Świętego, które
docierają do „serc wierzących wnętrza”, wypowiedzieć
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swoją ufność i wdzięczność za „siedmiorakie dary”, którymi nas Obdziela.
Jest to także dzień szczególny dla waszego Uniwersytetu. Wigilia dorocznego święta Uczelni. Powracacie
tego dnia do swego Patrona – Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. A to imię zobowiązuje! A to
imię wiele znaczy!
II. „Wszystko postawiłem na Maryję”
Umiłowani!
Jutro minie 31 rocznica odejścia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego do Pana. Pamiętny dzień tamtego, równie
pamiętnego maja 1981 roku. Zbrodniczy zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. Via
dolorosa śmiertelnie chorego Księdza Prymasa. Ich
przejmująca, ostania rozmowa telefoniczna... Poruszająca katecheza, jakiej udzielił umierający Prymasa o przechodzeniu z życia doczesnego do życia wiecznego.
Stanęła trumna Kardynała Prymasa na ówczesnym
placu Zwycięstwa, tam, gdzie przed dwoma laty Ojciec
Święty Jan Paweł II wołał o nadejście Ducha, aby odnowił oblicze polskiej ziemi. Przyjęła Jego doczesne
szczątki na wieczne odpocznienie Archikatedra Świętojańska, którą dźwignął z wojennych gruzów. Szaniec
wiary i źródło duchowych sił Stolicy.
Prymas Tysiąclecia. Takim mianem poczęto szybko
określać zmarłego Prymasa Polski. Opatrznościowy
Mąż. Dar Ducha Świętego dla Kościoła i Narodu w trudnych latach jego dziejów.
Należę do tego pokolenia kapłańskiego, które zawdzięcza Prymasowi Tysiąclecia bardzo wiele. Z perspektywy lat, które minęły, jeszcze bardziej niż kiedyś,
doceniam Jego wielkość, wielki wpływ na naszą formację
tego Wielkiego Pasterza, Nauczyciela wiary i miłości,
Sługę Kościoła i Syna Ojczyzny, Wizjonera, wyrastającego ponad horyzont własnych czasów i troskliwego,
życzliwego Ojca. Wyszedł nam na spotkanie – w Wieczerniku Jasnogórskim – kiedy zakończyła się nasza
wojskowa służba w kleryckich kompaniach. Przywołuję
ten motyw mego życia, ważny, trwały, niezapomniany...
Przejrzał Kardynał Wyszyński ideologiczny, komunistyczny system, narzucony Polsce po II wojnie światowej, jego przewrotność i wiarołomstwo. Nie pogodził się
z nim, nie skapitulował duchowo. Podjął wyzwanie. Bronił Naród i Kościół – to słowa z Jego testamentu – „przed
zaprogramowaną ateizacją (...) przed nienawiścią społeczną, doktrynalnie zachwalaną i rozwiązłością, której
odgórnie patronowano”.
Rozpalał żagiew wiary, mobilizował wspólnotę polskich serc, która stawiała skuteczną tamę bezbożnej,
marksistowskiej doktrynie. Epoce politycznego zniewolenia, jej kłamstwom, wysiłkom, aby ukształtować nowy typ
Polaka, afirmującego komunistyczną rzeczywistość, skutecznie przeciwstawiał wartości polskiego domu budowanego na skale wiary, tradycji, dziedzictwa ducha. „Nie
wolno zapominać – to Jego słowa – o tysiącleciu naszej
ojczystej i chrześcijańskiej drogi, nie wolno sprowadzać
narodu na poziom „zaczynania od początku”. Przestrzegał, że „Naród bez dziejów to naród tragiczny” (S. Wyszyński, Jedna jest Polska. Wybór przemówień i kazań,
Warszawa 1989).
W dziejach Kościoła i Ojczyzny trwałe miejsce zajęły
Jego wielkie czyny ducha, które mobilizowały wspólnotę
katolicką, ujawniały jej siłę, moc ducha, żywą wiarę. Ja-
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snogórskie Śluby Narodu, Wielka Nowenna, Sacrum Poloniae Millenium, peregrynacja Obrazu Maryi Jasnogórskiej... Do Tronu łask na Jasnej Górze nieustępliwie –
mimo stwarzanych przeszkód -pielgrzymowała katolicka
Polska.
Drodzy Radiosłuchacze!
Modlimy się o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała
Prymasa. W ciągu lat, jakie minęły od Jego odejścia do
Domu Ojca, opublikowano wiele tekstów, które rozświetliły piękno Jego duchowości, intelektu, charakteru. Ukazały Prymasa Tysiąclecia na szerokim tle zagadnień kościelnych, politycznych, społecznych.
Jaśnieje postać Prymasa – interreksa. Przewodnika
Kościoła i Narodu. Znamy cenę, jaką zapłacił za niezgodę na to, aby Cezar tamtego czasu siadał na ołtarzu
Pańskim. Znosił ze spokojem uwięzienie, odsuniecie od
tych, których był Pasterzem, obelgi, ataki, pomówienia,
jakich mu nie szczędzono. Był mocarzem ducha, świadomym swej historycznej roli i odpowiedzialności za
dzieci polskiego narodu. „Dzieci moje” – tak zwracał się
do tych, którym głosił Słowo Boże.
Promotor tradycji ojczystych. Opiekun nauki i kultury
katolickiej. Ileż mu zawdzięcza Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ileż zawdzięcza warszawska Akademia Teologii
Katolickiej. Starsze pokolenie zna dobrze genezę tej
uczelni. Utworzonej w miejsce zlikwidowanych przez
władze komunistyczne wydziałów teologicznych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. To dzięki
Kardynałowi Prymasowi – wbrew knowaniom i planom –
uczelnia ta utrzymała swój w pełni katolicki charakter,
wspólnotę z magisterium Kościoła, okrzepła, zdobyła
z biegiem czasu uznanie. To z niej wyrósł wasz Uniwersytet noszący imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
III. Nauczyciel „ładu miłowania”
Umiłowani!
U schyłku swoich dni Kardynał Prymas wypowiedział
słowa: „Przyjdą nowe czasy, które wymagają nowych
świateł, nowych mocy, Bóg da je w swoim czasie”.
Rozbłysły te światła rozświetlając drogi Kościoła
i Narodu. Trudne, często dramatyczne. „Opatrzność Boża oszczędziła Mu bolesnych wydarzeń, które łączą się
z datą 13 grudnia 1981 roku”.
Rozpalał te światła błogosławiony Jan Paweł II.
W najtrudniejszych chwilach zachęcał do rozniecania
Bożego Ducha, do zawierzenia nadziei, do pamiętania
o wielkich dziełach Bożych, których widownią była polska
ziemia, Jego i nasza ojczyzna.
Rozpalał je błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko,
męczennik za wiarę, kapelan „Solidarności”.
Rozpalało je pokolenie kapłanów niosących ludziom
ojczyzny światło Chrystusa i ewangeliczne orędzie, fundament dobra i duchowego pokoju.
Nie zgasło światło, które emanowało z życia i posługi
Kardynała Jego myśli nie zwietrzały, Jego nauczanie budzi podziw i swym ewangelicznym radykalizmem, i głębokością myśli, i aktualnością diagnoz, szczególnie tych
dotyczących zagadnień społecznych.
Patrzył Kardynał Prymas na naród jako na konkretną
rzeczywistość, która stanowi główną podstawę społecznych dziejów Kościoła. Ukazywał rolę Kościoła, który narodowi daje zbawienie, przynosi dary chrześcijańskiego
odkupienia, uświęca go, zabiega o jego moralne doskonalenie, kształtuje jego jedność duchową, przenika jego
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życie mocami nadprzyrodzonymi – stanowi sakrament
narodu. A nade wszystko jednoczy naród w Imię Chrystusa. Tej jedności nam dziś potrzeba.
W czasach, kiedy na wielu odcinkach życia starano
się zakłócić a czasem wręcz zburzyć społeczny ład
i utrwalony porządek rzeczy, Kardynał Prymas nauczał o
ładzie miłowania – ordo caritatis. Mówił, że w sporze
miedzy władza a ludem, rację ma zawsze lud.
Powinien on człowieczą miłość kierować najpierw do
Boga, źródła wszelkiej miłości i dobra najwyższego.
W tym ładzie miłowania swoje ważne miejsce ma rodzina, ostoja wiary, ładu moralnego, wychowania ku Bogu
i tradycjom ojczystym. Także ojczyzna, którą – zdaniem
Księdza Prymas – bardziej trzeba kochać niż wszystkie
inne. To dzięki miłości własnej Ojczyzny dochodzimy do
miłości całej rodziny ludzkie, bo właśnie tego wymaga
ordo caritatais – ład miłowania. W miłowaniu ojczyzny
zawiera się to, co zwiemy dziedzictwem przeszłości,
szacunkiem dla drogi pokoleń, wdzięcznością i pamięcią,
która tworzy naszą tożsamość, i naszą kulturę.
Przypominał także, że ta miłość ku ojczyźnie
wszczepiona jest w chrzest narodu, który stanowi niezwykłą wartość naszego dziedzictwa, tworzy poczucie
ciągłości i odwiecznej jedności, bo choć „odpływały do
Ojca Niebieskiego ochrzczone jednostki, chociaż umierali ochrzczeni Polacy pozostawał w tej ziemi ochrzczony
naród” (Wiślica, 17 VIII 1966).
To tu, w tej szacownej świątyni, w styczniu 1974 roku
Kardynał Prymas, głosił cykl Kazań świętokrzyskich, dotykających wielu spraw społecznych, niepokojów i bólów
tamtego czasu, ateizmu państwowego, laicyzacji życia,
wszechwładzy państwa, braku podstawowych wolności
obywatelskich Kazań wywiedzionych z pasterskiej troski
i odpowiedzialności za ojczyznę, do której – to słowa
z Jego testamentu – zachował pełną cześć i miłość.” [...]
obywatele wierzący – mówił wtedy miedzy innymi – mają
prawo oczekiwać dla siebie poszanowania ich przekonań, ich wiary i Kościoła, którego dziesięciowiekowe zasługi w Ojczyźnie są faktycznie i historycznie – bezsporne. Mają prawo do spokojnego życia religijnego w Ojczyźnie na wszystkich stopniach, w rodzinie, w społeczności zawodowej, kulturalnej i politycznej.
Ludziom swego czasu, także tym, którzy decydowali
o jej losie, przypominał o tym niezniszczalnym znamieniu
chrztu, który czyni nas dziećmi Boga i równocześnie
wkorzenia w grunt ojczyzny, także o porządku miłowana.
Współczesnej mu, zracjonalizowanej kulturze i cywilizacji
technicznej – która w jego epoce już ukazywała swe
groźne oblicze – wypominał, że „zabrakło jej oliwy pokoju, zabrakło serca, zabrakło wrażliwości na dzięcięctwo
człowiecze, zabrakło miłości (z aktu oddania archidiecezji gnieźnieńskiej w macierzyńską niewolę Bogurodzicy).
IV. Potrzeba „oliwy pokoju”
Dziś także, i to jeszcze z bardziej wzmożoną siłą,
przez wiele polskich serc biegnie wołanie o „oliwę pokoju”, o społeczną wrażliwość. Jakże wiele z tych wartości
zostało wyrzuconych za burtę polskiego życia. Ich brak
niepokoi, nerwicuje, oddziela ludzi wzajem od siebie,
tworzy podziały – zda się nie do zsypania. Pęka tkanka
społeczna, tworzy się bolesny rozdźwięk, między rzeczywistością polskiego życia – szczególnie w wymiarze
społecznym i politycznym – a tym, co zdawać się mogło
stanowiło wartość nadrzędną: wspólnotą państwa pol-
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skiego, wreszcie wolnego, wreszcie oddanego we władanie narodowi – wielkiego daru Bożej Opatrzności.
Jakże ta rzeczywistość naszego czasu w zaskakujący
sposób, w wielu aspektach, przypomina tamten czas, tamte postawy, tamte problemy, o których niegdyś z niepokojem mówił Prymas Tysiąclecia, w swym nauczaniu społecznym. Zarówno tu, w tej świątyni, w pamiętnych Kazaniach świętokrzyskich, także w innych miejscach ojczyzny.
Bolała wtedy i dziś boli, ujawniająca się często na
scenie życia arogancja i panowanie i wyobcowanie ludzi
władzy różnych szczebli. Ich pewność siebie, lekceważenie opinii publicznej, podejmowanie decyzji dotyczących milionów bez społecznego przyzwolenia. W minionej epoce władza miała charakter uzurpatorski. Dziś ma
społeczny mandat, uzyskany w wolnych wyborach. To
przecież nie powinno sprzyjać arogancji, wyobcowaniu.
Znów zatrzaśnięto drzwi polskiego parlamentu przed
związkowcami. Reprezentacją tych, którzy są solą ziemi
– ludźmi codziennej pracy. To oni tworzą realne podstawy życia narodu. Zatrzaśnięto je przed ludźmi Solidarności, która przecież otworzyła drzwi do polskiej wolności.
Chcieli być świadkami debaty nad ustawa dotyczącą wydłużenia czasu pracy, która budzi tyle niepokoju, pytań,
obaw.
Polska polityka potrzebuje, jak nigdy, tej „oliwy pokoju”. I to nie tylko na czas piłkarskiego święta. Także
w szerszej perspektywie. Jakże trudno wielu zrozumieć,
prawdę prosta, a przecież fundamentalną, że państwo
polskie nie jest własnością takiego czy innego politycznego ugrupowania. Jest dobrem całego narodu, a władza publiczna jest służbą, a nie przywilejem, nie panowaniem. Jej istotą nie jest bezustannie podgrzewany
spór z oponentami, tylko odpowiedzialna praca dla dobra
wspólnego. Taka, która nie antagonizuje nie szuka bezustannie wroga, nie ośmiesza siebie samej przedstawianiem projektów, które, bywa, okazują się ułudą, mydlaną
bańka, która pęka za byle podmuchem...
Umiłowani!
To tutaj, w Bazylice Świętokrzyskiej, 21 września
1980 roku odprawiona została pierwsza Msza święta radiowa. To był plon pamiętnego „wiatru od morza”, sierpniowych umów społecznych, zrywu „Solidarności”, która
w odważny a równocześnie odpowiedzialny sposób, odczytała ten – zielonoświątkowy – wicher Ducha Świętego, którego na warszawskim placu, w sąsiedztwie Grobu
Nieznanego Żołnierza, wzywał Jan Paweł II, aby odnowił
oblicze polskiej ziemi. To był ten znak wymuszonej wtedy
normalności. Uznania prawa społeczności katolickiej do
korzystania ze środków społecznego przekazu. Wtedy
jeszcze prawa reglamentowanego, dziś w demokratycznej
strukturze, wydawać by sie mogło naturalnego, niepodlegającego jakimkolwiek ograniczeniom. Jakże boli to
wszystko, co ma miejsce z hamowaniem dostępu do multipleksu Telewizji Trwam, która z oddaniem służy wspólnocie katolickiej. Czyż to nie smutny, porażający paradoks, że w kraju o tysiącletniej kulturze chrześcijańskiej,
którego przytłaczając większość obywateli jest katolikami,
katolicka stacja telewizyjna podlega dyskryminacji.
Miejmy nadzieję, że przyjdzie opamiętanie...
Czy trzeba głodówek ludzi zasłużonych dla polskiej
wolności, aby zwrócić uwag na niewystarczalność i niekompletność szkolnych programów historii? Przecież jest
ona nauczycielką życia, a jej znajomość stanowi fundament narodowej tożsamości.
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Ukazywał wielki Prymas Polski nierozerwalne związki Kościoła z Narodem, Jego fundamentalną rolę dla naszej historii, polskości. Także wartości i piękno przenikniętej duchem Ewangelii polskiej kultury. Te związki
trwają i trwać będą. Bo Chrystus jest znakiem Polski. Bo
Polska jest ziemią Chrystusa i Jego Kościoła. Nikt nie
rozerwie tych trwałych więzi między narodem a Chrystusem. Mimo tego, że dziś Kościół katolicki stał się obiektem ataków, oskarżeń, medialnych manipulacji.
Przemijają rzeczy tego świata, także arogancja, polityczne wyrachowanie. Kościół trwa. Rzeczywistość nadprzyrodzona, wkorzeniona w ludzkie serca, w świat,
w ojczystą, polską ziemię. Ogarnięta tchnieniem Ducha
Świętego.

nia prawdy, jej odkrywania i – co najważniejsze – jej zakorzeniania w tej najgłębszej prawdzie, którą jest Chrystus...
Trwaj – wspólnoto Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego – universitas magistrorum et studentium –
w prawdzie.
Nieście tę prawdę w dorosłe życie, kiedy już opuścicie mury uczelni, te nowe, piękne w campusie przy ul.
Wójcickiego, także te stare, w Lasku Bielańskim.
Polsce potrzeba inteligencji ukształtowanej w uczelniach katolickich. Potrzeba jej też Kościołowi. Zajmujcie
miejsca w instytucjach życia narodu. W zawodowe
i wspólnotowe życie wnoście wartości wyniesione ze
studiów, pośród nich wdzięczność i szacunek dla waszych Profesorów i Wykładowców, duchowych mistrzów,
przewodników po ścieżkach wybranych specjalności –
nauczycieli prawdy.
Módlmy się o beatyfikację – Prymasa Tysiąclecia,
który niczym słup ognisty rozświetlał tamten czas politycznego zniewolenia narodu, i niepodległości polskiego
ducha.
Poznawajcie Jego życie, nauczanie. Jego miłość do
Boga, Matki Jezusowej, Kościoła, Ojczyzny.
Niech wasze drogi, wspólnoto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i drogi tych, którzy za pośrednictwem mediów w tej Mszy świętej uczestniczą,
ożywia Duch Prawdy. Przynosi swoje dary, na umocnienie, na dawanie świadectwa o Jezusie (por. Dz 1,8).
Przyjdź Duchu Święty: Daj zasługę męstwa/Daj wieniec zwycięstwa/Daj szczęście bez miary. Amen.

V. Przyjdź Duchu Święty
Dziś prosimy Ducha Pocieszyciela o siedmiorakie
dary. Niech rozświetla ludzkie serca, leczy rany, obmywa
to, co nie jest święte, nagina co jest harde.
To przypomnienie niektórych motywów posługi i nauczania Prymasa Tysiąclecia, kieruję do waszej uniwersyteckiej wspólnoty. Wspólnoty nadziei – Kościoła i Narodu.
Wasz Patron przywoływał często postać Eugeniusza
Małaczewskiego, młodo zmarłego poety i pisarza, i słowa zaczerpnięte z jednego z jego utworów: Idzie młodych ludzi plemię, jakich jeszcze nie widziano.
Każde młode pokolenie stanowi nadzieję wspólnoty,
od każdego oczekuje się, że będzie wyrastać – nad poziomy...
Wyrastajcie i wy – studenci Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Uniwersytetu katolickiego.
Cechą katolickiej uczelni winna być „otwartość wiary
i rozumu ludzkiego”. Powinna być miejscem poszukiwa-
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KULTURA A SUWERENNOŚĆ NARODU
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
II
Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu uczynił
kulturę najważniejszym wątkiem nauczania społecznokościelnego. „Kultura – głosił w UNESCO – jest właściwym sposobem bytowania człowieka. Człowiek bytuje
zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która
z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź,
stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze
ludzkiego bytowania” (Paryż, 2 VI 1980). Nasz Papież
podaje kilka celów, do których winna zmierzać kultura
w sensie pragmatycznym. Celem nadrzędnym jest jej
funkcja wychowawcza. Jest to rodzaj chrześcijańskiej
paidei – formowania pełni człowieczeństwa na drodze
doskonalenia osobowości i jej transcendowania w naśladowaniu Chrystusa. Rola formacyjna ma wymiar społeczny i przebiega przez kulturotwórcze środowiska takie
jak: rodzina, ród, naród, rodzina narodów. Integracyjna
i mediacyjna rola kultury jawi się nam w płaszczyźnie
osobowej w aspekcie holistycznej perspektywie rozwoju
człowieczeństwa. W perspektywie tej występuje relacja
otwarcia się człowieka na Boga. Ponadto kultura jest
czynnikiem narodotwórczym. Wzmacnia ona tym samym
poczucie tożsamości narodowej. Zadania wychowawcze
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oraz integracyjne fenomenu kultury pozostają w ścisłej
więzi z funkcjami poznawczymi zbiorowości ludzkiej. Albowiem kultura jako całość, jak również jej poszczególne
obszary, takie jak nauka, filozofia, sztuka i literatura, to
instrumenty odtwarzania pamięci i zarazem podtrzymywania stanu świadomości refleksyjnej i zakorzeniania jej
w dziejach pokoleń Polaków. Istotnym zadaniem kultury
jest również fakt nadania sensu naukom przyrodniczym
i humanistycznym poprzez przeprowadzania syntez wiedzy i jej integracja z całościową wizją człowieka i świata
w ramach uniwersalnego programu „porządku wszechrzeczy”.
W refleksji nad stanem kultury współczesnej daje się
zauważyć szereg zagrożeń dla życia kulturowego świata
w ramach cywilizacji śmierci, gdzie na miejsce Boga
stawia się człowieka. Antropocentryzm ten jest następstwem przyjęcia filozofii podmiotu, pozbawionej kryterium prawdy. Europa epoki Oświecenia pogrążyła się
w racjonalizmie, odrzucając relację do Absolutu i w odmętach subiektywizmu, nie przyjmując prawa naturalnego. W ten sposób pozbawiono człowieka kryterium
prawdy (jako zgodności myśli z rzeczą) i podstaw obiek-
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tywnego Dobra (jako zgodności postępowania z Dekalogiem). Kryzys współczesnej kultury wywodzi się z kryzysu prawdy i z relatywizacji dobra. Z zagrożeniami kultury
korespondują różne formy dezintegracji społecznej w rodzinie, narodzie, w całej ludzkości; absolutyzowanie dowolnych obszarów kulturowego życia zbiorowego, jak
społeczność państwowa, klasa robotnicza, oligarchia kapitalistyczna itp.; scjentyzm w naukach szczegółowych;
odejście od uniwersalizmu filozoficznego; izolacjonizm
warstw społecznych; tendencje do zapominania o tradycji narodu i doświadczeniach pokoleń; bezkrytyczne
przyjmowanie nowości obyczajowych. W nauczaniu Jana
Pawła II idea kultury odnosi się do różnych dziedzin aktywności ludzkiej. Stąd występują u Papieża takie wyrażenia jak: „kultura moralna”, „kultura materialna”, „kultura
naukowa”, „kultura narodowa, „kultura pokoju”, „kultura
ludzkich zachowań”, „kultura praw człowieka”, kultura

praw narodów”. Wieloaspektowość rozważań papieskich
ma swe ugruntowanie w tradycji Kościoła, w teologicznej
refleksji chrześcijaństwa, w dociekaniach filozoficznych
myślicieli z obszaru cywilizacji łacińskiej. Jana Pawła II
idea kultury występuje w refleksji: diagnostycznoopisowej, prognostyczno-aksjologicznej i historycznoeschatologicznej.
Wieloaspektowe ujęcie sensu terminu „kultura” jest
następstwem jego zróżnicowania w dziedzinie opisu życia materialnego i duchowego osoby ludzkiej, w jej wymiarze indywidualnym i zbiorowym, w perspektywie
strukturalnej, funkcjonalnej i dziejowej. Świadczą o tym
wybrane teksty z wielkiej twórczości Jana Pawła II. One
to bowiem w jakimś stopniu przybliżają właśnie swym
kontekstem zróżnicowany sens terminu „kultura”. A oto
próba wyboru wypowiedzi Jana Pawła II z Jego apostolskiego nauczania w świecie współczesnym:

To Europa od prawie dwóch tysięcy lat, dostarcza bardzo znamiennego przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa. […] pragnę wymienić dziedziny, w których zjednoczona Europa jutra […] winna, jak mi się wydaje, na nowo
objąć rolę przewodniczki cywilizacji światowej […] należy pojednać człowieka ze stworzeniem, […] trzeba pojednać
człowieka z jego bliźnim, […] należy pojednać człowieka z nim samym …
Przemówienie w Parlamencie Europejskim. p. 12.

Już na długo przed rokiem 1939 w pewnych sferach kultury europejskiej ujawniało się dążenie do usunięcia
Boga i Jego obrazu z pola widzenia człowieka.
List Apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej, p. 7.

Pouczeni przez błędy i wypaczenia przeszłości, współcześni Europejczycy mają obowiązek przekazać młodemu
pokoleniu umiejętność współżycia oraz kulturę przepojoną duchem solidarności i szacunku dla innych.
List Apostolski..., p. 10.

Na kontynencie tak pełnym kontrastów, wciąż na nowo musimy uczyć się wzajemnej akceptacji w stosunkach
pomiędzy osobami, narodami i krajami, różniącymi się kulturą, wiarą i systemem społecznym.
List Apostolski…, p. 10.

Z wielką przyjemnością spotykam się z wybitnymi przedstawicielami życia naukowego, kulturalnego i artystycznego Malty. Spotkanie to jest dowodem, jak bardzo wszyscy cenimy […] najwyższe wartości Prawdy i Piękna w trudnym, ale także fascynującym dążeniu ludzkości do rzeczywistego postępu człowieka.
Spotkanie ze światem kultury 27 maja 1990, St. Julien’s . p. 1.
Przyszłość zależy w wielkiej mierze od kontekstu kulturalnego, w jakim jednostki i narody mają możność się rozwijać i kształtować swe przeznaczenie. Najnowsza historia radykalnie zmieniła kulturowy system odniesień.
Spotkanie ze światem kultury …, p. 2.

Wezwanie, jakie stoi dziś przed Europą, polega na tym, że musi ona ponownie odkryć swe najgłębsze korzenie.
Podejmując to wezwanie, kultura europejska musi też zdać sprawę z dziedzictwa chrześcijańskiej wiary, która ukształtowała narody kontynentu.
Spotkanie ze światem kultury …, p. 2.

Jako ludzi kultury wiecie, że przywrócenie zewnętrznych swobód to tylko pierwszy etap, pierwszy krok. Korzystaniu z wolności musi towarzyszyć wzrost dojrzałości moralnej i duchowej.
Spotkanie ze światem kultury…, p. 3.

Również na Malcie dają się odczuć problemy i procesy przekształcające oblicze kulturowe, a także polityczne
Europy i świata, ze względu na jej położenie geograficzne oraz historię, możliwa jest tu wspaniała symbioza kultury
europejskiej i śródziemnomorskiej.
Spotkanie ze światem kultury…, p. 4.
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Waszym rzeczywistym powołaniem, jako katolików, jest ewangelizacja świata kultury, w którym żyjecie i pracujecie […] Właśnie w budowaniu tej cywilizacji miłości wasze przedsięwzięcia i osiągnięcia w dziedzinie kultury zyskują
najwyższą wartość i wywierają, najbardziej dobroczynny wpływ na społeczeństwo.
Spotkanie ze światem kultury…, p. 5.

Równocześnie należy dostrzec historyczny proces rozwoju kultury (i kultur) na kontynencie europejskim,
zwłaszcza kultury humanistycznej. Wedle dość rozpowszechnionej opinii był on niezwykle intensywny i ściśle związany – również z punktu widzenia jego konsekwencji w dziedzinie nauki i techniki – z podstawowymi elementami myśli
żydowsko – chrześcijańskiej, sięgającymi rodeł biblijnych, a nie tylko z klasykami filozofii starożytnej, głównie greckiej.
Natomiast jeśli chodzi o organizację życia i jego podstawy prawne, kultura europejska przejęła przede wszystkim dorobek starożytnego Rzymu, sięgając do ius romanum w zakresie prawa cywilnego i do ius canonicum w zakresie prawa kanonicznego.
Przemówienie do uczestników zebrania konsultacyjnego przed specjalnym zgromadzeniem Synodu Biskupów poświęconym Europie, 5 czerwca 1990, p. 5.

Przypominają mi się słowa, jakie wypowiedziałem do Polaków w Londynie 5 maja 1982 r. Mówiłem wówczas,
„nie można o was myśleć, wychodząc od pojęcia »emigracja«; trzeba myśleć, wychodząc od rzeczywistości
»ojczyzna«”. Ta więź z ojczyzną była i jest dla was siłą duchową, głęboko zakorzenioną w waszych sercach, tradycjach, rodzinach, w kulturze.[…] Świadomość […] wartości własnej kultury pomogą nam właściwie ocenić samych siebie i zwiększą poszanowanie kultury innych narodów.
Audiencja dla uczestników rzymskiego spotkania „Kraj – Emigracja” 29 października 1990, Rzym. p. 3,5.

Kultura winna odkryć na nowo skarby swej pamięci historycznej, a jednocześnie nie odrzucać bezinteresownego
wkładu kultur innych regionów. […].Celem oczekiwanej pomocy i inicjatyw współpracy, zarówno ze strony osób prywatnych, jak i państw, jest umożliwienie tym narodom rozpoczęcia pracy, rozwinięcie talentów i zasobów ludzkich,
ochrona środowiska naturalnego, rozkwit rodzimej kultury oraz pełny rozwój wartości humanistycznych.
Spotkanie z korpusem dyplomatycznym, 17 sierpnia 1991, Budapeszt, p. 4.

Polska była zawsze otwarta na wartości kultury innych narodów, przejmowała je, wzbogacała nimi polską
obyczajność i następnie te wartości przekazywała dalej swoim pobratymcom. […] W ostatnim czasie Polska korzystała również z pomocy emigracji w swej walce o zachowanie o zachowanie tożsamości i suwerenności kulturowej. Teraz
przyszedł czas, aby służyć swoimi doświadczeniami i dzielić się tym naszym dorobkiem innymi narodami, z innymi narodami, przede wszystkim z tymi na wschód od Polski.
[…] Polska leży na skrzyżowaniu dróg Eurazji, co zmusza niejako Polaków do patrzenia daleko na Zachód i na
Wschód, a zarazem do pielęgnowania tego wszystkiego, co tworzy naszą tożsamość kulturową.
Mówiąc o kulturze, oczywiście mam na myśli kulturę chrześcijańską jako wspólne dobro Europy. W Polsce i w innych krajach słowiańskich kultura zachowała się w swej chrześcijańskiej formie. Itak pojęta kultura stanowi korzenie
Europy i była tej Europy najpiękniejszym darem dla świata. Teraz trzeba na nowo wartość i piękno takiej kultury ukazać Europie, i nie tylko Europie. Byłoby to najwspanialszym darem, jakim Polska i kraje słowiańskie mogłyby odwzajemnić się całej Europie i światu u progu trzeciego tysiąclecia.
Audiencja z okazji 10-lecia Fundacji Jana Pawła II, 26 września 1991, Rzym, p. 4.

Pierwszy raz od zburzenia wielkiego muru ideologicznego i policyjnego, który tragicznie podzielił Europę, dzielicie się z nami doświadczeniem kultury, cywilizacji i tradycji duchowych, liturgicznych, teologicznych, filozoficznych,
artystycznych i literackich zarazem różnią się i uzupełniają. Te tradycje, organicznie powiązane, tworzą dziedzictwo
Europy.
Przemówienie do uczestników sympozjum przedsynodalego, 31 października 1991, Rzym. p. 2.

Promieniowanie Prawdy stanie się odczuwalne w kulturze europejskiej tylko wtedy, gdy będziemy czerpali nieustannie ze źródła światła, jakim jest Chrystus, i jeżeli pozwolimy działać w nas łasce Jego zbawczej i uświęcającej tajemnicy.
Przemówienie do uczestników sympozjum…, p. 2.

Kultury europejskiej nie można zrozumieć bez odniesienia do chrześcijaństwa: […] Europa, kształtowana
przez ożywcze Słowo Boże, odegrała w historii świata wyjątkową rolę, a jej kultura przyczyniła się istotnie do postępu
ludzkości. Dynamizm wiary chrześcijańskiej wyzwolił w kulturze europejskiej ogromne zdolności twórcze. Historia
świata zna wiele cywilizacji, które zaginęły, wiele wspaniałych kultur, których blask dawno zgasł, podczas gdy kultura
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europejska ciągle się odnawiała i wzbogacała e dialogu z ewangelia, dialogu czasem trudnym, często przeradzającym
się w konflikt, a jednak zawsze owocnym. Ten dialog jest istotnym składnikiem kultury europejskiej.
Przemówienie do uczestników sympozjum…, p. 3.

Wiemy, że Europa kultury, ta wielobarwna mozaika o harmonijnym rysunku, jest wcześniejsza od Europy polityki
ekonomii, której dziś poświęca się więcej uwagi. […] Działania polityczne i ekonomiczne, choć niezbędne, nie wystarczają, by uleczyć Europejczyka zranionego kulturowo chwiejnego i zdezorientowanego.
Przemówienie do uczestników sympozjum…, p. 3.

Kultura chrześcijańska przeniknięta jest poczuciem transcendencji osoby ludzkiej, ponieważ zapuszcza korzenie
w żyzną glebę chrześcijańskiej wiary, według której człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, stał się
przez łaskę dzieckiem Ojca niebieskiego i powołany został do uczestnictwa w Jego nadprzyrodzonym szczęściu.
Przemówienie do uczestników sympozjum…, p. 4.

Tylko odnowiona kultura chrześcijańska pomoże nam przezwyciężyć dawne urazy i obecne rozbicie – dzięki
tajemniczej i głębokiej więzi, którą wprowadza ona do serca narodów.
Przemówienie do uczestników sympozjum…, p. 6.

Kultura jest nieodłącznym składnikiem życia tak wspólnot chrześcijańskich, jak i wszystkich społeczności autentycznie ludzkich. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w liście z 20 maja 1982 r., powołującym do życia waszą Radę […] z zaangażowaniem przystąpiliście do rozważań teoretycznych i do konkretnych działań […] z dyskasteriami
Kurii Rzymskiej oraz licznymi organizacjami, takimi jak Papieski Komitet Nauk Historycznych czy Papieska Akademia
Nauk […] z międzynarodowymi organizacjami katolickimi, z UNESCO oraz z Radą Europy.[…] Poświęcacie wasze refleksje roli kobiety w rozwoju kultury, inkulturacji wiary w Afryce i Azji, ewangelizacji Ameryki, budowie nowej Europy.
Audiencja dla członków Papieskiej Rady ds. Kultury, 10 stycznia 1992, Watykan.

Apostolska misja Kościoła stawia przed nami zadanie nowej ewangelizacji, w której kultura odgrywa rolę pierwszoplanową. […] Zagrażającą społeczeństwu duchową pustkę powoduje przede wszystkim spustoszenie w kulturze.
[…] – wobec niebezpieczeństwa synkretyzmu i rozmaitych sekt – Kościoły Afryki ze wzmożonym zapałem głoszą
Ewangelię, i ją przyjmują w swoich kulturach, poprzez katechezę, formację księży i katechetów, sprawowanie liturgii
oraz wspólnot chrześcijańskich.
Audiencja dla członków Rady …, p. 3,4.

Czeka was niezwykle ważne zadanie: odbudowanie rozluźnionych, niekiedy całkowicie zerwanych więzów pomiędzy wartościami kultury naszych czasów a ich trwałym fundamentem chrześcijańskim. […] Na całym świecie ludzie domagają się poszanowania dla ich kultury oraz prawa do życia godnego człowieka. Dlatego również do kultury
można odnieść słowa Pascala: Człowiek nieskończenie przekracza samego siebie.
Audiencja dla członków Rady…, p. 6.

Rozwój nauki i techniki nieuchronnie wpływa na zmianę kultury. Świadomi potrzeby nowej refleksji, jakiej kultura
oczekuje od Kościoła, doprowadziliście doi zwołania dwóch sympozjów – w Tokio na temat: „Nauka, technika i wartości duchowe. Azjatycki model modernizacji” oraz w Watykanie, przy współpracy Papieskiej Akademii Nauk, na temat:
„Nauka w kontekście kultury humanistycznej”. [..] Rozwój nauki i techniki stwarza konieczność odnowienia świadomości moralnej i etycznej, będącej centrum kultury.
Audiencja dla członków Rady…, p. 7.

Światu potrzebni są kapłani, zakonnicy i zakonnice, a także ludzie świeccy o solidnej formacji opartej na spuściźnie nauki Kościoła, który dzięki swemu bogactwu, dwutysięcznemu dziedzictwu kultury, wydał wiele artystów i poetów wspierających Lud Boży w przeżywaniu niezgłębionej tajemnicy Chrystusa, wyrażanej w sztuce, rozważanej na
modlitwie, urzeczywistnionej w świętości.
Audiencja dla członków Rady…, p. 9.

W duchu powołania Papieskiej Rady ds. Kultury, waszego powołania, na przełomie wieku i tysiąclecia musicie
budować nową kulturę miłości i nadziei, opartą na prawdzie, która was wyzwala w Jezusie Chrystusie. Jest to cel inkulturacji i warunek nowej ewangelizacji. Jak przypominam niedawno w encyklice Redemptor missio, zadaniem misji
jest zakorzenianie Ewangelii w różnych kulturach. Pragnę, abyście wypełniali to zadanie w głębokiej jedności ze Stolicą Apostolską oraz z całym Kościołem, w Kościołach lokalnych i pod kierunkiem ich pasterzy.
Audiencja dla członków Rady…, p. 10.
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LOGOS I ETHOS WOBEC INŻYNIERII GENETYCZNEJ
Wprowadzenie
Postawiony problem ma charakter interdyscyplinarny
między dziedziną filozofii klasycznej w płaszczyźnie aksjologicznej, a dziedziną biologiczną w obszarze genetyki inżynieryjnej. W filozofii tej dominuje pytanie o źródło
istnienia bytu przygodnego, w biologii zaś pierwszeństwo
zdobyło pytanie o jakość budowy, funkcji i rozwoju układu ożywionego. Stąd mówi się w sposób modelowy:
dziedzina dyscyplin typu propter quid? i dziedzina nauk
typu quia? (zob. ks. Kazimierz Kłósak, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980, s. 78). Nauki przyrodnicze czynią założenia metodologiczne. Przyjmuje się
tu np. milcząco zasadę przyczynowości „każdy skutek
ma swoją przyczynę”, lub zasadę epistemologiczną, że
obiekty świata są poznawalne. To, co nauka zakłada, filozofia bierze za swój przedmiot poznania. Jawi się tu interdyscyplinarna jedność wiedzy ludzkiej, tak ważnej we
współczesnej kulturze filozoficznej i w dziedzinie naukowej naszego świata.
1. Inżynieria genetyczna
Inżynieria genetyczna zajmuje się sztuczną rekombinacją DNA, przynależnego do organizmu dawcy, a powstającą in vitro substancją, powstającą za pomocą enzymów restrykcyjnych (DNA-endonukleaz), o nowych
właściwości dziedzicznych w organizmie biorcy. Otrzymane fragmenty tego kwasu, w wyniku cięcia enzymami
restrykcyjnymi lub zsyntetyzowanymi laboratoryjnie, włącza się do niewielkich cząsteczek DNA mających zdolność autonomicznej replikacji jak to ma miejsce np.
u plazmidów lub wirusów. Wektory te pełnią rolę przenośników, które po wprowadzeniu do komórki gospodarza
np. bakterii umożliwiają łączenia ze sobą różnych genów, które u biorcy tworzą matrycę dla syntezy RNA
i białek. Procedura ta ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju teoretycznej genetyki inżynieryjnej, jak również dla
praktyki w przypadku produkcji pożądanych białek przez
osobniki, które w naturze nie są do tego zdolne. Na
przykład ludzka insulina wytwarzana jest przez tzw. wysepki Langerhansa znajdujące się w trzustce. Hormon
ten obniża poziom cukru we krwi na drodze przekształcania się w glikogen, który magazynuje glukozę w wątrobie i mięśniach, stwarzając w ten sposób rezerwy
energetyczne. Ważny dla życie ten hormon, otrzymuje
się dziś na skalę przemysłową. Produkcja bowiem
z trzustek zwierzęcych jest kosztowna i nie zaspakaja
popytu. Ponadto zwierzęca insulina (przeważnie z trzustek wołowych i świńskich) pod względem sekwencji
aminokwasów nie jest w pełni zgodna z ludzką i dlatego
nie może zapobiec dalszym następstwom choroby, jak
uszkodzenie nerek lub siatkówki oka. Opracowano zatem metody transgenowe. Dzięki nim na matrycy wprowadzonych genów następuje synteza białka obcego pochodzenia. W transgenicznej terapii genowej zwykło się
wyróżniać następujące kroki postępowania metodycznego: 1) pobieranie odpowiednich komórek z organizmu;
2) umieszczenie ich na szalce z pożywką; 3) transformacji wektorem, zawierającym odpowiedni gen lub DNA;
4) wprowadzanie komórek z powrotem do osobnika bior-
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cy. Terapia genowa polega tu na wprowadzeniu prawidłowego allelugenu do limfocytów dziecka. Transgen ten
przywraca prawidłową funkcję stanu zdrowia dziecka.
Technika genetyczna, ogólnie rzecz biorąc, zwiększa
możliwości biotechniki. Transgenetyczna biotechnika jest
prawdziwą rewolucją: ukierunkowuje mutacje indukowane; stwarza możliwość wprowadzania obcych odcinków
informacyjnych do DNA mikroorganizmów (bakterie,
drożdże, grzyby) i mikroorganizmów, przekraczając tym
samym ewolucyjne szlaki informatyczne biosfery; stymuluje produkcję różnych substancji na skalę przemysłową,
zamiast śladowych ich postaci w naturze; posługuje się
populacją bakterii do pobierania z otoczenia metali,
pierwiastków radioaktywnych; biotechnikę wprowadza do
informatyki, budując biochipy, jako wstęp do produkcji
wysoko zintegrowanych biokomputerów.
Strach pomyśleć, że wiedza wynikająca z biotechnologii mogłaby zostać wykorzystana do manipulacji człowiekiem. Należy zatem ciągle mieć na uwadze aspekt
metodologiczny badań biologicznych i punkt widzenia
aksjologiczny w dociekaniach nauki o życiu. Należy ciągle pamiętać o tym, że nauki biologiczne, jako empiriologiczne mają charakter hipotetyczny i nie mogą tym samym tworzyć przesłanek dla norm etycznych. Tym bardziej, że w genetyce inżynieryjnej na ogół dominuje metodologia mikroredukcjonistyczna, sprowadzająca ogląd
całości do obrazu jej części. Mechanicyzm biologiczny
jest fałszywą metodologią. Ponadto biolog nie tylko poznaje, ale i ocenia wartość swego myślenia biologicznego w wymiarze ontogenetycznym oraz w perspektywie
gatunkowej. „Jest to […] – pisze Wolfgang Hingst –
obecnie niemal niewyobrażalne, by wiedza wynikająca z
»syntetycznej biologii« mogła zostać nadużyta w celu
manipulowania człowiekiem […]” (zob. Geny – bomba
zegarowa, tłum. Jerzy Kurczak, Warszawa 1995, s. 227).
Dalej autor pisze: „należałoby całkowicie zakazać technologii reprodukcyjnych. Sztuczne zapłodnienie są, […]
»wrotami do piekieł«, wstępem do nowej eugeniki, hodowania ludzi, do świata, w którym jedni ludzie pełnia rolę magazynu części zamiennych dla innych ludzi. Również krzyżówki człowieka ze zwierzęciem czy klonowanie
ludzi osiągnąć można jedynie za pomocą tej technologii.
Podobny wniosek postawić należy hodowli zwierząt – w
końcu jest to jak gdyby pole doświadczalne dla sztucznego reprodukowania ludzi (l.c.).
2. Dyrektywalna rola logosu i ethosu
w inżynierii genetycznej
Transgenetyka w ujęciu biologii holistycznej stwarza
możliwości aksjologicznego punktu widzenia, czyli ukierunkowania badań na człowieka jako osoby o wrodzonej
godności. Aksjologiczny ten punkt widzenia pełni tu rolę
dyrektywalną. Występuje tu bowiem łączenia sfery wiedzy uczonego (logos) z dziedziną jego postępowania
(ethos). Na koncepcję logosu składa się kategoria rozumu i logiki. Natomiast na ideę ethosu składa się wizja
Boga, znanego z Objawienia i sposób postępowania
człowieka w myśl prawa naturalnego, wyartykułowanego
w Dialogu. Wiedza ludzka, w wymiarze nauki, filozofii i
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teologii, wypływającej z Objawienia była budowana przez
filozofię klasyczną o podłożu myśli Platona – św. Augustyn i na bazie Arystotelesa – św. Tomasz. Filozofia klasyczna więzi logosu z etosem jest trwałym fundamentem cywilizacji łacińskiej. Idea tej więzi kontroluje wrodzoną godność osoby ludzkiej. Sama zaś godność osoby ludzkiej jest wartością wszystkich wartości (zob. M.
Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale
Wertrtik, Halle 1929, s. 524).
Połowiczny zaś opis tej najwyższej wartości jest fundamentalnym błędem dziejów człowieka. Oderwanie logosu od ethosu występuje w naturalizmie, do którego zalicza się aksjologiczny relatywizm kulturowy, głoszony
głównie przez relatywizm kulturowy (amerykańska antropologia kultury, behawioryzm, pozytywizm, marksizm).
Logos oderwany od etosu w opisie godności osoby ludzkiej może być jedynie teorią naukową o hipotetycznej
wartości poznawczej, nigdy zaś metafizyczną zasadą bytu ludzkiego, pozostającego w relacji do Boga Osobowego, znanego z Objawienia, lub do Absolutu istnienia,
znanego z metafizyki klasycznej. „Logos bez (ethosu)
godności ludzkiej – pisze Helmut Juros – byłby wskutek
tego »naturalną«, empirycznie poznawalną właściwością
człowieka i zasadą dającą się zweryfikować. Współczesne myślenie oddzieliło pojęcie godności ludzkiej od jego
metafizycznych korzeni i wyrzekło się uzasadnień wynikających z prawa naturalnego, jak i teologii chrześcijańskiej” (zob. Logos i Ethos w sporze o godność człowieka,
w: Kościół – kultura – Europa, Lublin-Warszawa 1997,
s. 76). Mimo tych zastrzeżeń, wielu teoretyków z dziedziny biologii (np. J. Huxley, H.J. Muller, F.H.C. Crick,)
próbuje opisać sens pojęcia godności osoby ludzkiej
w kategoriach doboru sztucznego, ze względu na zapotrzebowanie społeczno-polityczne, lub na mocy normatywnego porządku prawnego i moralnego (np. W. Doefler, E. Benda), w oparciu o konkretne stosunki i opinii
w obrębie teorii kultury uniwersalnej, graniczącej z pojęciem cywilizacji. Wracając do genetyki, należy zauważyć,
że dziedzinę tę kontroluje metodologia mikroredukcjonistyczna (opis części wyjaśnia całość biosystemu) oraz
metodologia makroredukcjonistyczna (teorią całości
układu ożywionego wyjaśnia jego części). W pierwszym
przypadku mamy podejście mechanicystyczne (genetyka
molekularna), w drugim zaś – organicystyczne (genetyka
ogólna). W metodologii biologii te dwa podejścia nawzajem się dopełniają (por. ks. Henryk Nowik, Ekologia
przeciw metodzie zapłodnienia in vitro, „Nad Odrą”, 1112(2010)39-44). Należy zauważyć, że makroredukcjonistyczna metodologia genetyki człowieka posiada walory
humanistyczne podobnie jak ekologia (por. tamże, s. 40
nn). Jawią się one w przypadku opisu człowieka w kategoriach psychofizycznych (prawa psychologiczne
w płaszczyźnie psychologii humanistycznej, przed prawami biologicznymi, a w dalszej konsekwencji przed
prawami fizykalnymi). Podobnie rzecz się ma z opisem
osobowości w ramach kultury, który bez ontycznej podstawy w osobie ludzkiej nie jest w stanie wyartykułować
godności człowieka.
W empiriologicznym ujęciu człowieka nie ma miejsca
na metafizyczną prawdę o godności osoby ludzkiej. Społeczeństwo w samej płaszczyźnie kulturowej lub cywilizacyjnej jest tylko siecią relacji bytowych (międzyosobowych). Relacyjność ta może najwyżej być podstawą do
sformułowania kategorii godności osobowościowym, jak
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ma to miejsce w psychosocjologii, której przypisuje się
jedynie hipotetyczną wartość poznawczą. Empiriologiczny ten aspekt poznawczy prowadzi zawsze do relatywizmu, w zależności od przyjmowanych punktów widzenia
w procesie formułowania ocen. Tymi odniesieniami
w marksizmie jest proletariat o podłożu walki klas, liberalizmie – jednostka o postawie pragmatycznej na bazie
egoizmu strukturalnego, w kosmopolityzmie zaś – światowa grupa oligarchiczna, wyselekcjonowana przez międzynarodowy kapitał i politykę państw. Bez klasycznej metafizyki osoby ludzkiej nie można sformułować koncepcji jej
godności jako podstawy cywilizacji łacińskiej. Rzecz jasna,
że chodzi tu o ideę jedności logosu z ethosem.
Komplementarna wartość idei ethosu, jeśli jest
przyjmowana bez logosu, tworzy fundamentalny błąd
w metaetyce, zwanym emotywizmem, głoszącym, że
normy moralne i oceny moralne są pseudozdaniami. Tylko pozornie stwierdzają coś o przedmiocie poznania.
Faktycznie zdania te wyrażają tylko irracjonalną, emocjonalną postawę ich autora. Godność ludzka nie jest tu
żadną wartością, albowiem nie można ją ani udowodnić,
ani obalić. Można jedynie w nią wierzyć, albo zaprzeczyć
jej istnieniu. Manowce ethosu (bez logosu) są następstwem filozofii o paradygmacie mentalistycznym (gdzie
nie ma odniesienia myśli do rzeczy, jak to ma miejsce
w teorii prawdy w paradygmacie metafizycznym (zob. ks.
Henryk Nowik, Filozofia i jej paradygmaty, „Nad Odrą”,
7-8(2011)31, gdyż przyjmuje się tu postawę poznawczą
stanów świadomościowymi różnych podmiotów, bez odniesień międzyosobowościowych. Pooświeceniowa ta
doktryna jest źródłem ideologii zła (zob. Jan Paweł II,
Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s.13-21), która na
równi z neopozytywistycznym emotywizmem, doprowadziła do kryzysu idei ethosu w kulturze Zachodu. Zatem
wyłania się konieczność wzmocnienia metafizycznej koniunkcji logosu z ethosem dla dobra rozwoju cywilizacji
łacińskiej o idei wrodzonej godności osoby ludzkiej, jako
podstawie praw człowieka i narodów.
Człowiekowi jako osobie przysługuje wrodzona godność, którą opisuje metafizyczna koniunkcja logosu i ethosu. Jest ona bowiem dana osobie jako podmiotowi poznania intelektualnego i wolności, której rozwój jest zadany w procesie postępowania etycznego w duchu prawa
naturalnego i Dekalogu. Zdania opisujące ową koniunkcję
maja charakter ontyczno-aksjologiczny i dlatego nie są
przekładalne na język empiriologiczny. Inżynieria genetyczna owe zdania milcząco zakłada, ale ich teoretyczne
uzasadnienie pozostawia antropologii metafizycznej.
Owe założenia są jakoś wkomponowane w tok postępowania badawczego inżynierii genetycznej. Genetyk
bowiem winien kierować się zasadą ryzyka swych eksperymentów tak w płaszczyźnie ontogenezy organizmów, jak i w obszarze filogenezy. Cała biosfera jest
bowiem systemem naczyń połączonych. Należy zatem
przewidywać następstwa podejmowanych badań transgenetycznych. Owe badania winne być jednak kontrolowane zasadą „równi pochyłej” w refleksji nad osiągnięciami inżynierii genetycznej (zob. Barbara Chyrowicz,
Bioetyka i Ryzyko, Lublin 2000, s. 326-333). W założeniowej koncepcji jedności antropologii metafizycznej i inżynierii genetycznej jawi się problem możliwości prawidłowego rozwoju kultury, gdzie jest zachowana demarkacyjna linia poznania naukowego i metafizycznego, na
drodze rozwoju inżynierii genetycznej człowieka w ra-
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mach zachowania idei o wrodzonej godności osoby
ludzkiej. W ten sposób jawi się nam kulturotwórcza rola
metafizycznej koniunkcji logosu i ethosu w transgenetycznych badaniach w biotechnologii współczesnej.
Rolę idei członów tej koniunkcji metafizycznej można
porównać obrazowo do niesionej pochodni przez pokolenia narodów. Logos przed ethosem – prymat nauki

przed postępowaniem ku Bogu (św. Tomasz), lub ethos
przed logosem – prymat postępowania w Bożej miłości
ku światłu umysłu (św. Augustyn). Postawa naukowa
i myślicielska pozostają do siebie w stosunku komplementarnym w dziejowym procesie formowania cywilizacji
życia i miłości.


 Barbara Wodzińska

DZIEŃ DZISIEJSZY NASZEJ TRUDNEJ HISTORII
Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnije w milczeniu.
Nie można pokonać narodu bez współdziałania części tego narodu.
Naród, tracąc przytomność – traci obecność – nie jest – nie istnieje.
Głos prawdy – ludzie prawdą żyjący i dla prawdy – mogą znowu powołać go do życia.
Cyprian Kamil Norwid, Promethidion

Niezależnie myślących jest zawsze najmniej, ale od 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.
Erik von Kuehnelt-Leddihn, Demokracja – opium dla ludu

Publikując teksty w Nad Odrą, dwa razy cytowałam
fragment memoriału gen. von Stülpnagela z roku 1944
(„N.O.”, nr 1-2, 2012, str. 69; „N.O.”, nr 3-5, str. 125). Do
ponownego przypomnienia słów niemieckiego zbrodniczego funkcjonariusza skłoniła mnie lektura bezcennej
publikacji B. Alerta1) System germanizacji Polski przy
współudziale Jej Obywateli, która ukazała się dzięki Wydawnictwu Pana Marcina Dybowskiego. Publikacja
obejmuje smutnych, tragicznie smutnych stron – 523,
format 21 cm x 29,5 cm. Ich treść pragnę zasygnalizować i zachęcić do dokładnego przeczytania.
A więc, jeszcze raz, gen. Stülphnagel:
Cóż znaczy nasza chwilowa klęska, jeśli drogą zniszczenia ludzi i bogactw materialnych w krajach nieprzyjacielskich możemy zapewnić sobie margines gospodarczej
i demograficznej przewagi, nawet większy niż przed 1939
rokiem. Jeśli nam się to uda, to obecna wojna będzie pożyteczna, ponieważ pozwoli nam prowadzić wojnę w przeciągu 25 lat w lepszych warunkach […]. Nasi wrogowie ulegną
zmęczeniu wcześniej od nas […]. Musimy zorganizować
kampanię współczucia, by skłonić ich do dostarczania
nam potrzebnych zasobów. Obecna zatem wojna będzie
wbrew naszej chwilowej militarnej klęsce zwycięska, ponieważ okaże się marszem ku naszej supremacji.
(Za: Christopher Stary, The European Union Collective. Study in
susion Strategy to Complete Lenin’s World Revolution, E. Harte, London – New York 2002, str. 181).

Codzienność przekonuje, że wielu Polakom niczego
ten cytat nie może uświadomić. NIEZALEŻNIE MYŚLĄCYCH JEST CORAZ MNIEJ!
Dokument (stosowniejsze określenie od – książka)
Alerta opatrzony jest mottem, słowami Carla Bedermana
z roku 2003, który miał nas przygotowywać do wchłonięcia przez Unię Europejską:
W Niemczech uczy się, że pierwszy rozbiór Polski był wynalazkiem Polaków, że wasi magnaci sami zaproponowali to
Rosji i Prusom.
Dotąd nie chciałem w to wierzyć. Dzisiaj, widząc jak wasza
tak zwana elita propaguje przystąpienie do Unii, myślę, że ta
historia może być prawdziwa.
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Autor we wstępie informuje, że przedstawia postępowanie Niemców – tych Niemców, którzy NIGDY nie
zrezygnowali z zasady panowania nad innymi narodami.
Wiemy, pisze, „że są też Niemcy inni – uczciwi, szanujący nas i naszą historię – ich ta książka i wnioski z niej
płynące nie dotyczą”. Tylko, to moje pytanie, którzy są
w przewadze?
Też, we wstępie, ważne zastrzeżenie: „Fakty i informacje zawarte w niniejszym opracowaniu pochodzą
z ogólnodostępnych źródeł. Autor, do tej pory, nie słyszał, aby wytoczono procesy z powodu ich opublikowania. Oznacza to, że nie naruszyły dóbr osobistych innych
osób, czy państw”.
Jest to opracowanie oparte na 590 publikacjach i dokumentach, składa się przede wszystkim z cytatów bardzo wielu autorów dobranych tematycznie. Informuje
o roli prawa w życiu Polaków i o tym, jak obecne prawo
umożliwia germanizację Polski.
Ze zjawiskiem germanizacji Polski mieliśmy już do
czynienia w naszej trudnej historii, znamy więc jej cechy.
Tak, ale ta postępująca od dwudziestu lat przebiega
według odmiennego scenariusza i dokonywana jest wobec społeczeństwa osłabionego, dokładniej – bezwolnego intelektualnie na skutek wyniszczenia narodowej elity
i zastąpienia jej wytworzoną, i to – już nie w pierwszym
pokoleniu – „inteligencją dyplomowo-tytułową”. „Inteligencją” bez tradycji, zdolną jedynie do konsumpcji, wynarodowioną przez PRL, u której ani rodzina, ani system
edukacyjny, ani otoczenie nie ukształtowały postawy patriotycznej. Mentalność tej przeważającej warstwy społecznej kształtuje telewizor i internet – dla nich czego nie
ma w telewizji i internecie, czego nie znajdują w Wikipedii – to w rzeczywistości nie istnieje.
À propos Wikipedia, czyli „fenomen świata wirtualnego” – polecam na ten temat artykuł Adama Sosnowskiego pt. Tajemnicza Rada Powiernicza, zamieszczony
w miesięczniku WPiS – Wiara, Patriotyzm i Sztuka, nr
5/2012. W ogóle, polecam wspomniany miesięcznik –
wydaje Biały Kruk.
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W opracowaniu Alerta znajdujemy dosadne określenie „inteligencji” wynarodowionej i bez tradycji: „zdegradowana stadna masa telewizyjna”.
Dla książki, prawdziwej polskiej prasy (nie polskojęzycznej), audycji radiowej i telewizyjnej na poziomie Radia
Maryja i telewizji TRWAM, trzeba chcieć znaleźć czas
i być zdolnym do podejmowania wysiłku umysłowego.
Czas wypełniać, a wysiłek realizować wielu Polaków woli
na grillowaniu, wypoczynku pod piramidami i na modnych,
tak zwanych w języku nowomowy, „Kanarach”, w domu
ekranowy bełkot i … ma się poczucie pełnej nobilitacji.

*
W roku 1939, o tym, że Niemcy rozpoczęli wojnę
przeciwko nam, informowało radio, gazety, samoloty
bombardowały, „cywilizowani” agresorzy mordowali. Dziś
o tym, że ginie, na życzenie tej samej nacji – jeden, drugi,
kolejne polskie zakłady, ludzie idą na bruk, wie się tylko
lokalnie, bezrobotni nie giną, nie ma krwawych ofiar. Autor
uświadamia – wielu mieszkańców Polski nie zauważa,
że rozpoczęta w 1939 roku okupacja trwa.
Kompedium Germanizacja Polski… obejmuje szereg
rozdziałów, ich tytuły wyjaśniają istotę problemu. Cytuję
wybrane (1/3):
- GERMANIZACJA POLSKI NA PRZESTRZENI
WIEKÓW
- PRZEJMOWANIE MEDIÓW W POLSCE PRZEZ
NIEMCÓW
 Media niemieckie w Polsce – prasa
 Media niemieckie w Polsce – radio i telewizja
 Media, a postawy patriotyczne Polaków
- GOSPODARKA
 Banki niemieckie w Polsce
 Energetyka
 Budownictwo
 Koleje polskie do wzięcia (w tym celu – tak je
zdewastowano – B.W.)
 Kto przejmie Pocztę Polską?
 Przemysł drzewny, meblarski, papierniczy
 Przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, hutniczy,
maszynowy. (Dodam – zbrojeniowy. Właśnie przed miesiącem ogłoszono, że gliwicki BUMAR „kupią” Niemcy.
Wojsko zredukowane, uzbrojenie w ręce Niemców –
przecież, to woła do Nieba o pomstę! B.W.)
 LOT – ale pod czyim znakiem?
 JAK UPADŁY POLSKIE STOCZNIE!!! (Właśnie
– JAK??? – B.W.)
 Zjawiska towarzyszące przejmowaniu firm polskich przez Niemców.
 Certyfikacja
 Co Niemcy wiedzą o Polsce?
 Rolnictwo – Przetwórstwo – Rybołóstwo
 Ochrona środowiska
 Inna branże
- WŁASNOŚĆ NA ZIEMIACH POLSKICH
 Niemcy a polska własność
 Przejmowanie polskiej własności
 Komu ZIEMIĘ, komu?
 Własność polska a stanowisko sądów (!!! –
B.W.)
 Kto jest odpowiedzialny za wypędzenie Niemców
z Polski po II wojnie światowej?
- CZY POLSKA TO KRAJ SUWERENNY?
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[…]
- DO CZEGO SŁUŻYĆ MOŻE HISTORIA
 Niemcy ofiarami II wojny światowej
 Polska odpowiedzialna za II wojnę światową
i holocaust
 Demorfowanie historii a edukacja
 Pomniki i tablice poświęcone Niemcom
 Traktowanie historii w Polsce
 NIEMIECKIE NAZWY W WYDAWNICTWACH
 Niemieckie nazwy w filmach
 Samorządy a niemieckie nazwy
 Ruch Autonomii Śląska (RAŚ)
 Groźby wobec Polaków
 Współpraca samorządów z Niemcami
- POLONIA W NIEMCZECH
 Mniejszość polska w Niemczech (!!! – B.W.)
 Polonia w Niemczech a Jugendamty (!!! – B.W.)
- LOBBING NIEMIECKI W UE
[…]
(podkreślenia B.W.)
Zachęcam do zapoznania się z całością!
Podążając drogą rozważań Autora. Istotnie, dola lub
niedola narodu, zamieszkującego dane państwo zależy
od istniejącego w nim PRAWA, prawo zależy od władz
najwyższych, które upoważniono do jego stanowienia –
drogą wyborów, ale, u nas – drogą społecznej abnegacji
(± 50% upoważnionych nie bierze w wyborach udziału,
pozostałym nie przychodzi do głowy, że wybory powinny
być, bez przerwy, kontrolowane). Społeczna abnegacja
wynika z braku wiedzy, a przede wszystkim braku patriotyzmu. Powtórzmy – braku WIEDZY I PATRIOTYZMU.
We współczesnej Europie, opanowanej przez ideologów rewolucji 1968 roku, zdobycie innego narodu dokonywane jest przy pomocy „prawa”. Wystarczy odpowiedni lobbing, głosowanie i już prawo korzystne dla
Niemców, odpowiednio eliminuje przeciwnika i działa na
korzyść europejskiego unijnego protektora.
Drugim, po prawie, sprzymierzeńcem Niemiec to
PIENIĄDZ. Jestem przekonana, że Niemcy wrócą do
marki, tylko nas pogrążą w euro!
Ostatecznym sprzymierzeńcem – to liczni Polacy, ci
wynarodowieni, niewolnicy konsumpcji, niepohamowanego seksualizmu, pornografii, u których istotną rolę, w
tego typu erozji osobowości, odegrały i odgrywają, środki
masowego przekazu, od roku 1989 szczególnie agresywne pod tym względem.

*
Polacy mają już za sobą jeden kryzys tożsamości
narodowej, jaki wywołała konfrontacja z komunizmem,
który przez czterdzieści cztery lata usiłował stworzyć
człowieka sowieckiego i w jakimś stopniu to się udało, to
ci szybko przeorientowali się w stronę Unii Europejskiej
– dla nich Naród był i jest sprawą wtórną.
Z wojny i okupacji sowieckiej wyszliśmy z ogromnymi
intelektualnymi stratami, straciliśmy większość elit, ale
dzięki Kościołowi katolickiemu pod przewodnictwem
dwóch Wielkich Prymasów Augusta Hlonda i Stefana
Wyszyńskiego, dzięki katolickiej – polskiej ambonie,
jakoś udało się przejść przez to czerwone morze.
Po pozorowanym upadku komunizmu sytuacja drastycznie się pogorszyła. Wytworzony w Polsce człowiek

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
sowiecki, zaraz po 1989 roku, rozpoczął propagowanie
„europejskości” – jako przeciwstawienie polskiemu patriotyzmowi, któremu nadano określenia: „zaściankowy,
moherowy, zacofany Polak – katolik”.
Patriotyzm zrównano z nacjonalizmem. Zauważmy –
Niemcom, Rosjanom, Żydom można pielęgnować i demonstrować patriotyzm, i nikt nie ośmieliłby się nazwać ich postawy nacjonalizmem, ksenofobią, brakiem
nowoczesności.
Czy w Niemczech mógłby stanąć na czele rządu ktoś,
kto oficjalnie oświadczyłby, że niemieckość to nienormalność? Czy mógłby stanąć na czele rządu w Rosji, w Izraelu? W Polsce może i już od pięciu lat o nas decyduje!
Trafnie Alert zauważa, że po roku 1989 ogarnął nas
zalew ludycznej, zwyrodniałej popkultury wyzbytej podstawowych wartości. Szybko zastąpiono tożsamość patriotyczną konglomeratem konformizmu i naśladownictwa postaw wyrażających, co najwyżej, drugoplanowe
traktowanie wartości narodowych. I podkreśla: BARDZO
SŁABA JAKOŚĆ SYSTEMU EDUKACJI (zaplanowana,
w roku ’89, jako broń przeciw polskiemu Narodowi), brak
polityki historycznej tragicznie ten proces pogłębia.
Nasi sąsiedzi Niemcy, Rosjanie i nie sąsiedzi, ale
kiedyś serdecznie przyjęci przez nas, wypędzani z Europy, Żydzi, krok po kroku starają się nam narzucić swoją
wizję historii: niemieckie Centrum Przeciwko Wypędzonym, które relatywizuje problem wypędzeń! Stawianie
pomnika czekistom w Ossowie! „Polskie obozy koncentracyjne”! „Obojętność Polaków wobec zagłady w gettcie”! Jedwabne! To tylko niektóre przykłady!

*
Wkroczyliśmy w etap, w którym zachowywanie pozorów przez współczesnych ideologów zapatrzonych
i w kierunku Moskwy i Berlina, wobec nas, przestało już
być potrzebne. A przecież, nasza polska historia to stała
NIEMIECKO-ROSYJSKA współpraca przy rozbiorach,
burzeniu, mordowaniu, intelektualnej degradacji. W roku
1944 Niemcy zrównali Warszawę z ziemią, Rosjanie unicestwili inteligencję, ziemiaństwo, oficerów polskich.
Niemcy bezkarnie tworzą historię na użytek świata,
przekonując niedouczonych ludzi, że:
– wśród Niemców było wielu przeciwników Hitlera,
a sam Hitler nie był taki zły!!!
– Niemcy są ofiarami II wojny światowej, gdyż zostali
„wypędzeni”.
– Obecne ziemie na zachodzie i północy Polski były
„od zawsze” niemieckie!!!
Autor alarmuje, wskazując, ze Niemcy przekazują
światu ową historię przez tworzenie wystaw, wydawanie
książek, sztuk teatralnych, produkcję filmów i przekonywanie nieznających historii. Czyli – Niemcy tworzą swoją
nową historię tożsamości, a polityka urzędujących
w Polsce ekip, po roku 1989, odbiera Polakom dumę do
Ojczyzny i jej wielkiej, a nie jak niemieckiej – barbarzyńskiej historii! Istotnie – istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wkrótce znane będą tylko dwie grupy II
wojny światowej: holocaustu i „wypędzonych Niemców”.
Jan Czajkowski, nasz emigracyjny publicysta mieszkający w Ameryce, w dawno opublikowanym artykule pt.
Wojna? Jaka wojna?. („Nasza Polska”, 13 września 2000
r.), pisał, że 1 września nie znalazł w prasie amerykańskiej ani słowa o ataku Niemiec na Polskę. Dla Amery-
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kanów Polska jest krajem współodpowiedzialnym za zagładę Żydów. Amerykanie w ogóle nie postrzegają daty
1 września 1939 roku jako początku wojny. Data, która
się liczy w Ameryce jako początek wojny, to data 7 grudnia 1941 r. związana z atakiem Japończyków na amerykańską flotę, stacjonującą w hawajskim porcie Pearl
Harbour. Ale – 3 września 2000 roku „The New York Times” opublikował, za Associates Press, raport o „Zgromadzeniu Wypędzonych Niemców”, na którym żądano
zadośćuczynienia 12 milionom Niemców przesiedlonych
z Polski i Czechosłowacji po 1945 roku. W spotkaniu
uczestniczył kanclerz Gerhard Schröeder, poplecznik
rządzących w Polsce i główny protektor w sprawie wejścia Polski do UE, który powiedział Niemcom: „nie
drażnijcie ofiary, która sama się pcha w nasze ręce,
zawierzcie mojej metodzie, ja wam dostarczę
wschodnie landy w taki sposób, że ich dzisiejszy
administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze
wdzięczni, że zostali wreszcie Europejczykami”. Typowa agresywna niemiecka buta i chamstwo! Więcej,
dowód, że naród Beethovena i Goethego nie istnieje. Historia niemiecka od okresu Krzyżaków do II wojny światowej pisana jest morzem ludzkich cierpień, okrucieństw
potwornych i bezwzględnych. Po wojnie – postawami typu Kohl, Schröeder i … inni!

*
Polityce historycznej Niemiec pomaga uprawiana polityka w Polsce powtarzająca, „że nieważna jest przeszłość”, „wybierzmy przyszłość” – bezwarunkowo oderwaną od przeszłości, z dodatkowymi hasłami: „ekonomia, głupcze, nie wartości” czy „róbta co chceta”, czyli
polityka umacniająca, w nowej rzeczywistości, postkomunistyczną i postkolonialną elitę władzy – historyczną
amnezją i „grubą kreską”. Niech propagatorzy tych haseł,
zwłaszcza „nieważna jest przeszłość” – wytłumaczą to
Niemcom! Niemcy uprawiają własną politykę historyczną
gloryfikując „świetność” Prus, użalając się nad „wypędzonymi”, upamiętniając Hitlera w gabinecie figur woskowych itp.!
À propos, z moich osobistych doświadczeń – czasu
bywania w Niemczech, najpierw związane z zainteresowaniem biologa, ale bezpośrednio łączące się z przeżyciem historyczno-politycznym. W latach dziewięćdziesiątych kilka razy przebywałam w pięknej miejscowości Geretsried k/Monachium. Podczas pierwszego pobytu zaplanowałam wyjazd nad jezioro Königsse – zabytek przyrody klasy zero. Zaopatrzyłam się w dokument, wydany
przez Uczelnię, w języku niemieckim, który, wyobrażałam sobie, będzie konieczny, żeby pozwolono mi podejść
do lustra jeziora, przecedzić pewną ilość wody, celem
zebrania próby planktonu (to bardzo ciekawy zespół roślin i zwierząt mikroskopowej wielkości). O naiwności!
Zostałam przywieziona do centrum przemysłu turystycznego. Tłumy turystów, hałas, otoczenie jeziora zabudowane parkingami. Woda jeziora z zakwitem bardzo groźnego glonu – sinicy spokrewnionej z bakteriami, której
komórki wydzielają enzymy szczególnie agresywne
w stosunku do wszystkich organizmów, człowieka też.
Dla znawców zagadnienia podaję nazwę: Microcystis aeruginosa. U nas owa sinica jest przysłowiową zmorą,
występującą w zbiornikach zaporowych, których wody
wykorzystywane są przemysłowo. Po jeziorze – zabytku
przyrody klasy zero (!) – kursujące stateczki z turystami,
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przewoźnicy „umilający” czas podróży grą na rogu, demonstrując zjawisko echa! To rozczarowanie biologa.
Ale – przeżycie Polki! Uliczki, doprowadzające do brzegu
jeziora, zabudowane sklepikami z pamiątkami. Lady
w sklepikach i ciągi stołów przed – założone pięknie wydanymi albumami, na okładkach których: Hitler nad
brzegiem jeziora (nad jeziorem zbrodniarz posiadał zameczek), Hitler w górach, Hitler z psem, pies z Hitlerem,
Hitler na ławce, Hitler na spacerze, Ewa Braun blondynka, Ewa Braun brunetka itp. To wspomnienie – jako dodatek do wzmianki – o woskowej figurze niemieckiej historycznej postaci!

*
W Germanizacji Polski… Alert szczegółowo omawia
problem upamiętniania niemieckiej historii, to znaczy –
po niemiecku interpretowanej – dotyczącej ziem polskich. Historii uprawianej za przyzwoleniem miejscowych
władz. Drastycznie przedstawia się ten problem na
Opolszczyźnie. O odsłanianiu napisów niemieckich i odnawianiu pomników w Gliwicach pisałam w dwóch poprzednich numerach „Nad Odrą”.
Autor opracowania mieszka w Prudniku, obserwuje
zjawisko bezpośrednio. Pisze: na terenach woj. Opolskiego prowadzona jest, od lat, lokalna polityka zagraniczna wobec Niemiec.
Na stronie 300 czytamy:
Na „spontaniczną” pozaprawną działalność Niemców na
Opolszczyźnie powstała uchwała Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa z 25 stycznia 1995 r. w sprawie upamiętnień na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzy poległych w I i II
wojnie światowej oraz w czasie powstań śląskich i wielkopolskiego. Ustawa wyraźnie określa kryteria, jakie powinny spełniać pomniki budowane w opolskich wsiach i miasteczkach.
Niestety, wykonanie zapisów tej uchwały szło na Opolszczyźnie jak po grudzie. Ówczesny Wojewoda Opolski obecnie Prezydent Opola, formalnie reprezentant interesów Państwa Polskiego, w województwie – nie potrafi wyegzekwować od inwestorów niemieckich pomników doprowadzenia wyglądu upamiętnień do stanu zgodności z prawem. Na przykład, w 1996
roku na 55 zarejestrowanych niemieckich pomników na terenie
Śląska Opolskiego nie spełniało kryteriów ROPWiM-44!

Znamienny cytat (str. 298):
W czasie ostatniego dwudziestolecia wyrosła w Polsce
bardzo silna prominencka grupa interesów, czy też „stronnictwo
pruskie” jak to dosadnie nazywa St. Michalkiewicz. W zamian
za pokaźne stypendia czy wysoko opłacane wykłady na niemieckich uczelniach (np. kazus przedziwnej prominenckiej
ewolucji Władysława Bartoszewskiego) coraz silniej wybiela
postawy Niemców, przemilcza rzeczy ich kompromitujące, nie
reaguje na coraz wyraźniejszą eskalację antypolskich fałszów
w niemieckich wydawnictwach i mediach.

W opracowaniu znajdujemy szereg przykładów.
Przytoczę jeden: we wsi Szczedrzyk koło Opola działacze Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców odsłonili, na pomniku istniejącym od 1934 roku, niemieckojęzyczny napis upamiętniający niemieckich żołnierzy poległych w I wojnie światowej (i dopisali z II-giej): „Z miłością i wdzięcznością mieszkańcy Hitlersee” (niemiecka
nazwa Szczedrzyka! – B.W.).
Co na to władze w Polsce? Pytanie retoryczne, jeżeli
senator Rzeczypospolitej Kazimierz Kutz – PO (kiedyś
Kuc) powiedział: „Polska stanie się na Śląsku abstrakcją.
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Liczyć się będzie Heimat, matka, dom, kawałek ziemi,
sąsiad”.
Ale … w wywiadzie udzielonym Jerzemu Macowi,
tenże senator: „… problem Polski – to problem wiejskiej
wywłoki”.
Kutz wulgarnie wyjaśnił co oznacza określenie „wiejska wywłoka”. Dziwię się, że obecna prof. J. Staniszkis,
po tej wypowiedzi nie opuściła pomieszczenia, w którym
prowadzona była rozmowa?! Kutz kontynuował: „Kiedy
świat szedł naprzód, Polska została rozebrana, straciła
oparcie we własnym państwie i przestała uczestniczyć
w tych wszystkich procesach, które zachodziły w ówczesnej Europie. Nie tylko w rozwoju ekonomicznym. Po
Rewolucji Francuskiej narodziła się nowa potrzeba państwa i nowa kultura państwa, rozumianego nie jako coś,
co człowieka gnębi, ale jako instytucja służąca społeczeństwu. Nowe prądy w filozofii, nauce, wynalazczości,
technologii, ekonomii stworzyły nową strukturę przyjazną
człowiekowi” (Za: Jadwiga Staniszkis Kazimierz Kutz
w rozmowie z Jerzym Macem, Dom Wydawniczy ego,
Warszawa 2004, str. 9). Kutz uważa, że prądy filozoficzne po rewolucji francuskiej stworzyły nową strukturę
przyjazną człowiekowi???

*
Wracając do problemu germanizacji. W tym roku wydana została w Opolu, pod patronatem Radia Opole,
„Nowej Trybuny Opolskiej”, TVP 2, książka Doroty Simonides Szczęście w garści. Z familoka w szeroki świat.
Autorka pisze, że: „nie jest to książka polityczna, choć
przez kilkanaście lat byłam politykiem”. Ja, po lekturze,
wyrywkowej, idąc śladem nazwisk wybranych z indeksu,
celem poznania starań dotyczących utrzymania autonomii województwa opolskiego, jestem odmiennego zdania. Polityk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, nie był
świadom, w jakim celu walczy o utrzymanie odrębności
Opolszczyzny? Nawet – defilując w radosnym pochodzie
„zwycięstwa” obok Henryka Krolla (str. 220), w tym samym towarzystwie odbierając gratulacje za to, że „udało
się” (str. 223)? Kiedyś czytałam, że w okresie aktywnej
przynależności Krolla do PZPR- Królem!? Rozdział dotyczący wygłaszanych laudacji również przeczy temu, że
nie jest to książka o treści politycznej. Zatrzymam się
przy dwóch nazwiskach (jest ich dużo więcej).
Pierwsze, to wcześniej wspomniany Kazimierz Kutz,
któremu nadano i wręczono w Hanowerze „Śląską Nagrodę Kultury Dolnej Saksonii”. Na marginesie, czy możliwa
byłaby np. Wielkopolska Nagroda Kultury Dolnej Saksonii? Co to znaczy „Śląska Dolnej Saksonii”? Prof. Simonides zwierza się: „w mojej mowie pochwalnej zależało mi
bardzo na ukazaniu Niemcom, kim jest Kazimierz Kutz,
jaką posiada odpowiedzialność za Górny Śląsk”. Oj, posiada! Niemcy nie wiedzieli, za co nagrodę przyznali?
Sławomir M. Kozak, wydawca Krajobrazu po Grun2)
waldzie Ryszarda Filipskiego , zapytał autora: „dlaczego
Kutz wygłasza takie proniemieckie poglądy?”, Ryszard
Filipski: „Władza ludowa go na rękach nosiła. Po zmianie
ustroju…” No właśnie! Po „zmianie” ustroju – nie pierwszy to przypadek!
Drugie nazwisko – Tadeusz Mazowiecki – laudacja
wygłoszona była z okazji przyznania Mazowieckiemu
i Helmutowi Kohlowi (na cześć Kohla wygłosił kto inny)
„Złotego Mostu Dialogu” (na czym ów „dialog” ma polegać i od 20 lat polega?). Jak informuje Gość Niedzielny,
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Mazowiecki odebrał „Most” w tym roku w lipcu w Opolu.
Czy w laudacji zwrócono uwagę na to, że „Most”, do tego
złoty, powinien stać się możliwością, dla Niemców, wkroczenia na uczciwą drogę – zaprzestania przerzucania, na
nas Polaków, wojennego niemieckiego barbarzyństwa?
Pojednanie możliwe jest – tylko w atmosferze uczciwości, nie agresywnego zakłamywania historycznej
prawdy! O tym powinna wiedzieć osoba z tytułem profesora! Chyba, że – widzi te sprawy odwrotnie – „zafascynowana Heglem” (str. 147), czyli twórcą zdegradowanej
intelektualnie zasady głoszącej, że intelekt warunkuje
prawdę rzeczy, a nie prawda rzeczy – prawdę intelektu!
Dodatkowo, w roku 2001, Profesor udekorowana została
przez prezydenta Johanesa Raua „Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasług RFN”. „Nowa Trybuna Opolska”, 16
listopada 2001 roku, pisała: „…Dorota Simonides dołączyła do wąskiego grona polskich kawalerów Orderu”.
Udekorowana, wspominając ów dzień, zapisała: „obecność w tym gronie jest istotnie wielce zaszczytna, gdyż
należą tam takie znakomitości jak kardynał Franciszek
Macharski, Krzysztof Penderecki, Jerzy Turowicz, Stanisław Stomma, Władysław Bartoszewski, Andrzej Wajda,
Jacek Kuroń oraz Adam Michnik”. (Wsio paniatno).

*
Pozostańmy jeszcze w Opolu. Właśnie przed paru
dniami „Biały Kruk” wydał, pod patronatem medialnym
WPiS-u (Wiara Patriotyzm i Sztuka) i honorowym Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, kolejną książkę Profesora
Andrzeja Nowaka3) pt. Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982-2012. Jaki ma to związek z Opolem –
za chwilę.
Czytamy o tym w pięknie wydanym dziele:
Autor patrzy uważnie na otaczający nas świat i z żelazną
logiką wyciąga wnioski, które budzą niepokój, a nawet
strach, czy my aby na pewno żyjemy jeszcze we własnym
kraju?
Piękną polszczyzną napisana książka w wielu miejscach
wręcz wstrząsa czytelnikiem, zmusza do przemyśleń i przewartościowań, do szukania narodowych, a więc i chrześcijańskich
korzeni. Utrwala narodową pamięć i uświadamia, jaką straszną
cenę trzeba płacić za jej utratę.
„Strachy i Lachy” to obraz współczesnej Polski z historią w
tle, obraz odarty z wszelkiej narosłej przez lata komunizmu politury. Takie dzieła powstają dziś nader rzadko – niczym car
panuje bowiem wszechobecna, otoczona nabożnym kultem poprawność polityczna. Książka niezbędna w każdym
patriotycznym domu (podkr. B.W.).

Na stronie 282 czytamy:
Słyszałem niedawno od mojego kolegi z Opola, że nasz
wielki prezydent, Lech Wałęsa, rozwinął wiosną tego roku (marzec 2011 – B.W.) z niezwykłą przenikliwością myśl o nowych
umiejętnościach, które właśnie w służbie Europejsko – Rosyjskiej Współpracy rozwijać powinniśmy. To dobra dla nas wskazówka. Pan Prezydent, odbierając na opolskiej uczelni swój
143. Doktorat honorowy, zaskoczony został (ale tylko na chwilę) pytaniem po wygłoszeniu swej mowy Chwalebnego Doktoranta – Europejskiego Mędrca. Jeden z nierozważnych naszych kolegów zapytał mianowicie, co nasz Mędrzec sądzi
o możliwości rozwiązania problemu demograficznego, jaki staje
coraz wyraźniej przed Polską. Prezydent był wyraźnie wzburzony. Zebrał się jednak szybko w sobie i odpowiedział celnie,
a z właściwą sobie godnością: „Polaków jest za dużo. Wystarczy 20 milionów. Tyle akurat znajdzie utrzymanie przy potrzeb-
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nych Europie i Rosji autostradach, liniach kolejowych szybkiego ruchu oraz otaczającej je infrastrukturze. Posadzi się drzewa, będzie się organizować polowania dla zmęczonych długą
drogą gości z zagranicy. Ktoś musi obsługiwać stacje benzynowe, ktoś musi przygotować miejsca noclegowe w przydrożnych zajazdach, ktoś musi prowadzić butiki i Mitropy na dworcach. No i ktoś musi to wszystko organizować i kierować na
miejscu. Razem – zajęcie akurat dla 20 milionów. Nie wiemy,
czy nasz Prezydent sam do takich wniosków doszedł, czy usłyszał je podczas którejś z narad europejskich Mędrców, ale to
pewne jest, że racja jest po ich stronie. Czyli po naszej.

Cytat pochodzi z rozdziału trzeciego: Pamięć po katastrofie: tragedie i groteski, podrozdziału: Krakowskie
echa hołdu berlińskiego, po którym Profesor w uwagach
informuje: „Niestety, nie wszystkie wyrażone w tej gawędzie opinie są wymysłem autora. Wiele z nich wypowiedzianych jest na serio przez realnie istniejące postaci”.
Jestem przekonana, że powyżej cytowana, była wypowiedziana na serio. Oczywiście, została podana w tłumaczeniu z języka wałęsowego na język polski. Jeśli nie,
to, na pewno, jest możliwa do przypisania Mędrcowi,
z Rady Mędrców Europy. Tak, czy inaczej, w Berlinie już
powinna być przygotowana dekoracja „Wielkim Krzyżem
Zasługi Orderu Zasługi RFN”, a wręczenie powinno odbyć
się nie gdzie indziej, jak tylko w Opolu. Honorowym Obywatelem Miasta Opola Mędrzec już jest, od 11 października 2010 r., profesor Simonides z tej okazji przemawiała,
pewne, że przemówi i tym razem.

*
Ekspansję imperialistyczną Niemiec wobec nas ułatwia przeświadczenie znacznej części społeczeństwa,
któremu wydaje się, że najtrudniejszy okres naszej historii minął z tak zwanym „upadkiem komunizmu”. Prawda
jest inna – najtrudniejszy okres nadszedł. Zagrożona
jest polska państwowość, niepodległość, suwerenność, o które od tysiąca lat walczyły wszystkie pokolenia Polaków i – które nigdy w niczym nie były
sprzeczne z zasadami dobrego sąsiedztwa z wszystkimi ościennymi państwami bez wyjątku.
TYSIĄCLETNI NARÓD POZWOLIŁ – NA NIENOTOWANE DOTYCHCZAS ZAGROŻENIA!
W obliczu zagrożeń znaleźliśmy się już 5 czerwca
1989 roku. Za możliwość ekspansji zagrożeń winni są
wszyscy, którzy po wymienionej dacie odłożyli myślenie
i wysiłek umysłowy, konieczny w docieraniu do rzetelnej
wiedzy (dostępnej po roku 1980 – jak nigdy w okresie od
1945 do 1980). Ci, którzy ulegli propagandzie i agitowali
za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Ci, którzy w referendum – opowiedzieli się za! Też ci, a może przede
wszystkim ci, których nazwisk nie mogę zapomnieć, którzy maszerując do Brukseli, schowali do kieszeni nie tylko polskie myślenie, ale … krzyże!!!
Podczas Mszy św. pogrzebowej ś.p. dra Józefa Szaniawskiego, w Katedrze warszawskiej, Ks. Bp. Piotr Jarecki powiedział: w całej Unii Europejskiej występuje
kryzys pedagoga.
Nie tylko pedagoga, oczywiście, ten jest szczególnie
brzemienny w skutki – poniesie katastrofalne konsekwencje na długie pokolenia.
My, przeciwnicy akcesji, wiedzieliśmy o tym przed
rokiem 2004!
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*
W książce Przemysława Krzemienia i Włodzimierza
Achmatowicza4) pt. Wyprzedaż polskiej ziemi. Tragedia
narodowa znajdujemy szereg cytatów z okresu przed
zjednoczeniem Niemiec i krótko po. Na przykład (str.
170): „M. Thatcher wyznała w wywiadzie dla „Spiegla”
z 26 marca 1990 roku, że kanclerz Kohl (odznaczony
w Opolu „Złotym Mostem Pojednania PolskoNiemieckiego – B.W.) powiedział jej, że „Niemcy nigdy
nie uznają granicy na Odrze i Nysie” (podkr. B.W.).
Nieco później, Kohl zmuszony został, pozornie, zaakceptować tę granicę, gdyż była to cena za zjednoczenie Niemiec. Dzięki przyjaznemu nastawieniu prezydenta
G. Busha i M. Gorbaczowa, kanclerz Kohl doprowadził
do zwołania specjalnej konferencji z udziałem dwóch
państw niemieckich i czterech mocarstw (2+4), Kohl stanowczo zaprotestował przeciwko udziałowi Polski w tej
konferencji!!!
Ciekawy zapis o Kohlu znalazłam w Archiwum Mitro5)
china : „Centrala (K.G.B. – B.W.) odetchnęła z ulgą, gdy
ogłoszono w 1983 roku wyniki wyborów i na czele rządu
RFN stanął nie Strauss, ale Helmut Kohl” (tom 1 str.
670). Polecam tą trudną lekturę.
Kohl był promotorem A. Merkel!
W roku 1990, 12 września, podpisano Układ o ostatecznym uregulowaniu sprawy Niemiec, określający zasady zjednoczenia.
Art. 1 poświęcony został terytorium zjednoczonych
Niemiec, ogłosił, że „Zjednoczone Niemcy nie mają żadnych roszczeń terytorialnych wobec innych państw i nie
będą ich również wysuwać w przyszłości…”
Paragraf 4 tego artykułu wyraża zobowiązanie, że
„Konstytucja Zjednoczonych Niemiec nie będzie zawierała postanowień sprzecznych z powziętymi zasadami” (podkr. B.W.).
Tylko osoby niezdolne do samodzielnego myślenia,
bazującego na wiedzy, mogły przyjąć treść „zobowiązania” za rzetelny i prawdziwy.
Niemcy bez zażenowania łamią ten układ, gdyż ich
konstytucja nadal zawiera zapis o istnieniu państwa niemieckiego w granicach z roku 1939 (ARTYKUŁ 116!!!).
Czyli wszystko zgodnie z ich bizantyńską cywilizacją!
Kto nie wierzy! Proszę, niech spojrzy na mapę Europy prezentowaną w aktualnej Encyklopedii Niemieckiej.
Dostępna do niedawna:
http://www.encyclopaedia-germanika.org/de/index.php/Polen

U Niemców na tym ma polegać pojednanie polskoniemieckie, że w Polsce, mieszkańcy z polskim obywatelstwem będą zabiegać i dbać o powrót przedwojennych
granic, temu służą „Złote Mosty”, odznaczenia, laudacje!
W Krajobrazie po Grunwaldzie Ryszarda Filipskiego
zamieszczona jest mapa z Encyklopedii Niemieckiej, pod
mapą czytamy:
W dobie obecnej okupacji niemieckiej, gdy to rządzące
Unią Europejską Niemcy przechwytują gałęzie polskiej gospodarki, ziemię, komunikację, edukację, propagandę, media –
przesłanie Ryszarda Filipskiego staje się niezwykle aktualne.
Udowadnia bowiem, że od tysiąca lat nic się nie zmieniło „Polonorum et eorum regis exterminationem”. „Jakże potężne
i piękne byłyby Niemcy, gdyby Polska na zawsze zniknęła
z mapy Europy”. Otto von Bismarck powiedział: „Polska to jest
stan przejściowy” – oto wyraz nieustannego marzenia, które
przez wieki utrwaliło się w teutońskiej mentalności! Lekceważono Adolfa Hitlera, gdy sięgał po władzę, dziś lekceważy się
zakusy Eriki Steinbach.
Agresywną politykę niemiecką – zakamuflowaną w meandrach ideologii Unii Europejskiej – starannie ukrywają kolejne
rządy „niepodległej Polski”! Dlatego pozycja ta powinna znaleźć
się w każdym polskim domu, aby nas ochronić przed kolejnym
otumanieniem (Dr hab. St. Rzeszutek, autor wstępu).

*
Pierwszego września 1994 roku (pierwszego września!!!), partia Helmuta Kohla – CDU opublikowała dokument przedstawiający punkt widzenia na przyszłą
strukturę Europy – „Schaübla-Lamers” – dominowały
w nim dwie główne idee:
1. Rozszerzenie Unii na Wschód – które było niemieckim priorytetem.
2. Utworzenie wokół Niemiec „twardego jądra” wyposażonego w instytucje typu federalnego z Komisją Europejską stającą się równocześnie Rządem Europy.
Pytanie: kto wie, wg jakich zasad, kryteriów i kto
ustanawia członkostwo w Komisji Europejskiej?
Dokument dowodzi, że koncepcja państw narodowych – czyli Europa suwerennych narodów – jest „pustą
kopertą”.
W roku 2003, podczas spotkania u Ojca Jana Siemińskiego CSsR, w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach, Carl Bedderman omawiał ów dokument podkreślając, że w niemieckich kręgach dyplomatycznych powtarzano, że jeżeli partnerzy Niemiec nie zgodzą się
z takim postępowaniem, Niemcy będą działały same.
I działają, przy współudziale polskich obywateli!

*
Doktryna o dominacji Niemiec nie jest dziełem Hitlera. Ona jest obecna w całej ich historii. Hitlera Mein
Kampf jest tylko brutalną formą prezentującą główny cel
narodu niemieckiego. Posiadam tą porażającą publikację, wydaną w roku 1992 w języku polskim. Przechowuję
„dzieło” w miejscu odosobnienia, żeby nie obrażać moich
kochanych książek, przebywa tam łącznie z „dziełami”
Lenina, Marksa, Pamiętnikami Trockiego (pamiętniki –
ciekawa lektura, piszę poważnie!), też – z książkami,
z których cytuję, a które do moich nie należą. Hitler, Lenin, Marks – czasem koniecznością staje się sięgnięcie
do myśli klasyków barbarzyństwa. Otóż Hitler w Mein
Kampf, określając istotę niemieckiej polityki, wykazał
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bezbłędną znajomość natury Polaków, prawdziwych Polaków. Na stronie 73 czytamy:
Jedyna skuteczna germanizacja, jedyna, która przyniesie
szczęście narodowi niemieckiemu jest ta, która dąży do germanizacji ziemi, a nie ludzi. Antypolska polityka prowadzona
przez tak wielu niemieckich mężów stanu, zawsze, niestety była oparta o złe podstawy. Myśleli oni, że polski element mógł
ulec germanizacji. To, co zostało skutecznie zgermanizowane w naszej przeszłości, była tylko ziemia, którą nasi
przodkowie zawładnęli MIECZEM i na której osiedlili się
Niemcy” (podkr. B.W.).

Od roku 1989 – toczy się batalia o naszą ziemię,
różne przybiera formy, ostatnio – usilnym dążeniem do
prywatyzacji lasów!
Rządzący Polską od 22 lat wmawiają ubezwłasnowolnionej środkami masowego dezinformowania części
społeczeństwa, że:
– „musimy sprzedawać ziemię, aby wstąpić do UE,
NATO, OECD i innych klubów, które od nas tego zarządają” (to przed rokiem 2004);
– „musimy sprzedawać ziemię, aby udowodnić światu, że jesteśmy ludźmi postępu;
– „musimy sprzedawać ziemię, aby obcokrajowcy
(czyli Niemcy) u nas „inwestowali” (czyli przejmowali gospodarkę), a nam się jutro lepiej wiodło”. (Oj, wiedzie!);
– „musimy sprzedawać ziemię, aby nas Niemcy
wreszcie pokochali i wybaczyli nam krzywdy”.
Krzemień i Achmatowich alarmowali (w roku 1997!),
że ustawa z roku 1996 jest tak liberalna, że grozi nam
utrata od 1/3 do połowy powierzchni naszego kraju.
Dziś, w roku 2012, nie wiemy, ile ziemi już wykupili
Niemcy drogą podstawionych, z polskim obywatelstwem,
kolaborantów.
Profesor Włodzimierz Bojarski6) słusznie zauważa,
że na kolaborantów najlepiej nadają się ludzie pozorowanej inteligencji, braku merytorycznych kompetencji,
ale wygórowanych ambicji (które można w nich stale
rozbudzać), zaznajomieni z miejscowymi stosunkami, ale
nie zakorzenieni w społeczeństwie i jego kulturze. Przy
ich pomocy globalistyczny neokolonializm, wprowadzony
przez wielkie grupy interesu gospodarczo-politycznego
i ideologicznego, realizuje całkowite opanowanie i zawłaszczenie poszczególnych państw. Czego jesteśmy
świadkami.
Myślę, że doświadczamy uczucia, że to co przeżywamy obecnie, już kiedyś się wydarzyło. Jak ktoś słusznie określił: „związek proletariatu z centralą w Moskwie,
zamieniony został w sfederalizowaną Unię z centralą
w Berlinie”. Na naszych oczach dochodzi do zgermanizowania Europy kontynentalnej, co nie znaczy, że jednocześnie, my, nie odczuwamy ciężkiego oddechu ze strony wschodniej.
7)
Sławomir M. Kozak w szóstym już tomie dotyczącym najnowszej historii politycznej, za kanwę której autor
przyjął wydarzenia jakie rozegrały się 11 września 2001
r. w USA, a które nie pozostają bez związku z aktualną
sytuacją Polski. Sytuacją dramatyczną, w której występują jakieś dziwne i trudne do odczytania zbieżności. I tak,
na stronie 111-tej tomu Przechwyceni czytamy:
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Od 11 listopada 1918 roku do 17 września 1939 roku minęło dokładnie 7615 dni. 20 lat, 10 miesięcy i 6 dni.
W okresie tym zawiera się czas Polski niepodległej, od
dnia, którym po latach nie istniejącej państwowości powróciła
na mapy świata, do chwili haniebnego ciosu w plecy, jaki zadała Jej Rosja sowiecka.
Upłynęło pół wieku, 50 długich lat zniewolenia.
Od 4 czerwca 1989 roku do 10 kwietnia 2010 roku minęło
dokładnie 7615 dni. 20 lat, 10 miesięcy i 6 dni.
To czas, od kiedy Polska swymi pierwszymi po latach wolnymi wyborami, wyrwała się z kajdan sowieckiego zniewolenia,
łudząc się kolejnym odzyskaniem niepodległości do dnia,
w którym Jej państwowość, nadzieja na rozwój i niezależność,
zostały niespodziewanie i śmiertelnie ugodzone.

Na zakończenie smutnych rozważań należy przypomnieć: żyjemy w świecie, w którym po zakończeniu
okrutnej wojny zaplanowanej przez Niemców i Rosjan –
za podstawę denazyfikacji w Niemczech przyjęto postanowienia z Jałty i Poczdamu. Tak więc, w kreowaniu
programu eliminacji zbrodniczego niemieckiego systemu
brali udział decydenci zbrodniczego systemu sowieckiego. Wyjaśnienia zbyteczne, wystarczy przypomnienie.
Z ostatniej chwili:
Sąd w Opolu odrzucił apelację i ostatecznie uznał
istnienie „narodu śląskiego”.
„Gość Niedzielny”, nr 4, 14 października 2012, w dodatku opolskim i gliwickim, zamieścił obszerną informacje na temat siedemnastego sympozjum zorganizowanego w Kamieniu Śląskim.
Rozmawiano o edukacji i o szkołach mniejszościowych. „Gość” relacjonuje: „Przez cztery dni naukowcy,
politycy i działacze społeczni z Polski i Niemiec prezentowali referaty oraz dyskutowali na temat niedawnej
przeszłości oświaty na Górnym Śląsku, jej stanu obecnego oraz wyzwań (wiadomo jakich – B.W.), jakie przed
śląskimi placówkami edukacyjnymi stawiają globalne
procesy gospodarcze i cywilizacyjne. Interesujące –
szczególnie ze względu na dystans między historycznymi a bieżącymi gorącymi sporami o szkoły mniejszościowe były wystąpienia historyków…” (NordrheinWestfalen i Kolonii – B.W.).
Pytanie: Czy „działacze społeczni z Polski i Niemiec”
dyskutowali też na temat wyzwań jakie przed placówkami niemieckimi stawia problem Polonii w Niemczech i …
bulwersujący problem Jugendamtów???!!
____________________________
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 Bolesław Hadaczek

DUMA O KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ
(OSNUTA NA MOTYWACH LITERACKICH)
„Kresy” – bogate, stare, piękne słowo. Jest w nim
obszar i przestrzenność, bezkres równin falujących; oddalenie od świata i wicher stepowy. Dla każdego z tamtej
strony zawiera w sobie treść ojczystej ziemi, jej barwy,
kształt i woń. Hej, rubieże dalekie Rzeczypospolitej, hej,
Kresy ciche, puste, zdławione, wymordowane, wysiedlone, zamarłe dla szpiegowskiego oka triumfującego łupieżcy-kata, kordonami bagnetów i ziemskiej mocy, dokumentami rządów potężnych i kongresów od Macierzy
oddarte i z kart wykreślone! Nie zdoła mi nikt was unieść
z wiernej pamięci! Jak perły w głębinach oceanu spoczywacie na dnie serc naszych, owiane wdzięcznością
za to, żeście były.
Ziemio bezkresna, żyzna i szeroka, urodziwa a urodzajna, leniwa a senna, tęskniąca a śpiewna, bezwolna
a mocna – nad wszystkie bliska i droga. Ziemio najmilsza mimo prześladowań. Jam dziecię Kresów, wytwór
ich ducha, spadkobierca tych, co ongi za nią walczyli
i polegli. Ziemio cudna, urocza. Mogą ją wrogie armie
tratować i palić, mogą jej dzieci wywieźć, domostwa obalić, zmienić ją w pustynię – przygniatana stokrotnie, po
stokroć odżywa. Oto jest ziemia moja, bo nie ma ziemi
wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona, ze wszystkich bogactw – cztery ściany, z całego świata – tamta
strona. Można mnie stamtąd wyrzucić, można mi kazać
nie wrócić, wygnać. I powrócę, i odjadę, znów wrócę –
do ziemi bez której umarłbym z żalu”.
*
Przewalały się nad Kresami burze dziejowe, biły pioruny i rżały trojańskie konie. Tęgo muzykowały chochoły,
a cyklopi z jednym okiem odrywali biel od czerwieni. Bolesław Chrobry zbudował w XI wieku cesarstwo polskosłowiańskie środkowe i zasiadł na kijowskim zamku Włodzimierza Wielkiego. Wojska Bolesława Śmiałego miały
wygląd ruski, Jagiełło ochrzcił Litwę i Żmudź, a jego żona
Jadwiga objęła pod swe berło Ruś Czerwoną. Ziemie
polskie połączone z ziemiami litewsko-ruskimi stały się
potęgą na niezmierzonych obszarach. Polska, Litwa
i Ruś – Rzeczpospolita Jagiellońska za sprawą Kresów
była państwem wielu narodów, kultur i wiar. Polszczyły
się rusko-litewskie rody magnackie bez przymusu,
a wraz z nimi rodziny szlacheckie. „Wszyscy dobrowolnie
poszli w Lachy”.
Rycerze kresowi zahartowani w bojach, gotowi byli
oddać życie za Ojczyznę i dla własnej sławy. Strzegli
granic na dalekiej Ukrainie, chodzili w żelazie od stóp do
głowy, z bliznami na piersiach i twarzy. Takim rycerzem
był Mohort, przeszło stuletni „strażnik hetmańskiego
szlaku”. Ten „kamienny narodowiec” wydawał się posągiem, siedział na koniu w zbroi, groźny i czujny. Wojowali
nieustraszeni Strusowie, Korecki, Chmielecki i niezłomny
Jarema. Walczył hetman Żółkiewski, co piersi swymi cały
kraj zasłaniał i Sobieski pełen nieśmiertelnej chwały.
*
Kresy obrastały w mity. Mit jasny idealizował je, na
nich urzeczywistniały się bohaterstwo i poświęcenie dla
Ojczyzny, szybko dorabiano się fortun i decydowano
o losach całego kraju. Kresy stały się symbolem potęgi
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i chwały Rzeczypospolitej: były kolebką narodu polskiego, tam toczyły się walki Scytów i Sarmatów z wrogami,
w stepowych mogiłach spali snem wiecznym nasi najstarsi przodkowie, stamtąd zaczęły się wędrówki Polan
na Zachód. Tu narodzili się następcy Homera, lirnicy
i wieszczowie czerpiący natchnienie ze źródeł pierwotnej
Słowiańszczyzny.
Na „wszechsłowiańskiej królowej laszej” (na Ukrainie, Podolu i Wołyniu) samo powietrze upajało jak wino.
„Co blasku! co krasy! co woni!/ Co ptactwa! I gwaru, rozgwaru!” Na wiosnę wyglądała jak kielich jednej róży, pełna woni, barw i dźwięków: „Czego dusza zapragnie, płynie tu obficie./ Ach ile tu powabów, uciech i słodyczy!/
Oko ich nie przepatrzy i myśl nie przeliczy. (...) Ziemia tu
wspaniała, groźna, świetna, skromna, tęskna, cicha,/
Dziwi, wznosi, rozpacza, skarży się, uśmiecha”.
Dorobiły się też Kresy mitu ciemnego, który rozrastał
się coraz bardziej pod wpływem nieustających wojen
i buntów, wrogości i nienawiści. Już pod koniec XVI stulecia zaczęły rozbrzmiewać złowieszcze hasła antypolskie, nawołujące do wypędzania i zabijania. W XVII stuleciu Kresy traciły atrybuty Arkadii: ”Co za świat, co za
świat! Groźny, dziki, zabójczy. Krew w nim tańsza od wina, człowiek tańszy od konia. Świat, w którym łatwo zabić,
trudno nie być zabitym. Kogo nie zabił Tatarzyn, tego zabił
opryszek, kogo nie zabił opryszek, zabił go sąsiad”. Katorgami i zsyłkami na Sybir kończyły się nasze powstania
niepodległościowe w XIX stuleciu, a nieludzkimi okrucieństwami enkawudzistów i banderowców wiek XX.
*
Kresy stały się kolebką i ostoją Sarmatów mających
wąsy i kontusze, a przede wszystkim szczere, polskie
dusze: „Kiedy zbrojno – to ze szablą,/ Kiedy z miną – to
już z diablą,/ Kiedy strojno – to we złocie, / Gdy pracować – to już w pocie, / Bankietować – to już szumnie,/
Sejmikować – to już tłumnie, (...) kiedy order – to za bliznę, / Kiedy cierpieć – za ojczyznę”. Na Kresach powstał
nasz romantyzm, który żywił się wieloetnicznym tworzywem tamtejszych ludów, ich kolorytami historycznolokalnymi: „Od stepu przyszły szumy,/ Wiatrów smętki
i dumy,/ A od Litwy – szum drugi sosnowy./ Ziemi powonna siła/ Oto nas upowiła/ i wonnemi oblała balsamy!”
Koloryt Kresów znalazł szczególny wyraz w piosenkach rusko-polskich (dumkach, szumkach), melancholijnych i słodkich, sentymentalnych i lirycznych, śpiewanych po miastach i wsiach. Wyrastały one z heterogenicznej realności kresowej i z wielowiekowego współżycia wielu narodów. Śpiewano je po polsku, ukraińsku i po
białorusku, w języku mieszanym, gwarą polsko-ruską
w tekstach przerabianych i przekładanych w całości lub
częściowo. Były to piosenki ludyczne, frywolne i żartobliwe, z mnóstwem wykrzyknień, pozdrowień i życzeń.
W znakomitej większości anonimowe i wariantne. Bujne
życie towarzyskie na Kresach sprzyjało karierze owych
piosenek, a ich walory biesiadne zapewniały niektórym
miejsce w aranżowanych repertuarach rozrywkowych do
naszych czasów.
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*
Dzisiaj rozpamiętujemy życie spędzone na Kresach.
A wygląda to tak, że zakołysze się człowiek we wspomnieniach, w marzeniu, że przyjdą do niego Kresy we
snach. Ustroją się w jakiś zachód słońca, zaturkoczą daleko furą na gościńcu, zaskrzypią lodem pod obcasami
na zimnej ścieżce. I już są tutaj, i już są z nami. Kresowianie opowiadają drobiazgowo, co kiedyś przeżywali na
Kresach. Generują narracje zbliżone do magicznego realizmu. Fundują sobie częste odwiedziny – podróże- wycieczki w rodzinne strony w wyobraźni – i jadą bez tchu.
Przekraczają granice w „czapce niewidce tęsknoty”,
pod wpływem zewu krwi i przeczuć odziedziczonych po
rodzicach – jakby to pamiętali z innego istnienia. Przenoszą się „tam” w rozmaitych okolicznościach: w sali reanimacyjnej szpitala i w stanie psychicznej nieważkości,
ożywiając stare fotografie, karty ewidencyjne i cudze relacje. Wystarczy jedno czyjeś słowo, intonacja czy gest
i już powracają. Pisarze wykorzystują konwencje sylwy,
eseju, opowieści wspomnieniowej, pamiętnika i reportażu, komponują mozaiki ze scenek i anegdot regionalnych, wypisów z kraju lat dziecinnych. Jedni wspominają
koegzystencję Polaków, Białorusinów, Żydów i Rosjan w
dawnej guberni mińskiej; litewskich „żubrów”. Drudzy
wędrują ścieżkami Polesia zasłuchani w jego echa, zapatrzeni w czary i opary z bagien wstające. Wykarczowani zza Buga i Sanu przywołują swoje miasta, miasteczka i wsie, pomordowanych braci i siostry, rozstrzelanych, zesłanych i zaginionych. Opisują „wołyńską niezabudkę”, „podolskie korzenie” i „krwawe żniwa za Styrem i Horyniem”, rozpad kresowego świata i rozpędzanie
ludzi na cztery wiatry.
Babcia opowiada wnukowi o słynnej parafii Gliniany,
starożytniejszej być może od samej Warszawy: spalona
przez Tatarów sześćdziesiąt razy, nie licząc potem Moskali, Turków i Kozaków, Węgrów, Mołdawian i Wołochów, białych, bolszewików i petlurowców, mazepińców,
banderowców i bulbowców, akowców, partyzantów radzieckich i znajomych chłopów. A teraz tam bieda, choć
ziemia najlepsza w Europie. Babcia jest mesjanistką
i wierzy, że Polska będzie ostoją pokoju w nagrodę za
cierpienia i wiarę, obejmie skrzydłami matczynymi
wszystkie ludy od morza do morza w miłosnej unii z Litwą, Ukrainą i Białorusią, a może i innym jeszcze narodem. Przypominają wywózkę na Sybir – „I potem już tylko trakt, wciąż pisk wozów, chrobot sań, wciąż krzyki
konwojujących nas enkawudystów. Te krzyki do dzisiaj
słyszę”. Ucieczkę przed banderowcami – „Rankiem tatunio konia zaprzęgli, nas samych na furę i wio dalej. Przykrył weretami, słomą, a potem gnojem nas troskliwie obrzucił, taj przyklepał. W całości – nu niby, że gospodarz
w pole obornik wywozi”.
Dominuje nostalgia. M. Hemar na emigracji przeistoczył się w dwóch ludzi, w jednego, który ze Lwowa wyjechał, i w drugiego, który w nim pozostał na zawsze myślą
rzewną i wspomnieniem czułym. Wykreował dwa światy:
teraźniejszy wygnańczy i miniony lwowski. Pamięć męczyła go bez końca, a ponad Lwów nie było tematów
ważniejszych, powracał przy każdej sposobności w protestach, dumaniach, w gniewie i śpiewie, w napomykaniach i narzekaniach. A. Chciuk wykreował Wielkie Księstwo Bałaku na pamięciotęsknocie, która męczy, szarpie
i trawi, a zarazem przynosi pocieszenie. Coraz to wydobywa ze swej fenomenalnej pamięci jakąś scenę, zda-
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rzenie lub zajście. O pamięć modli się do Marii Panny
Kochawińskiej z Kochawiny pod Stryjem. Prawie mistyczny Drohobycz wciąż kroczy za nim: krajobrazy, ludzie i ich powiedzonka, wiedza potrzebna i niepotrzebna.
Za Nowogródczyzną tęsknił S. Baliński: za białoruskim
pejzażem, Sienieżycami i Krzemieńcem, za nadniemeńskimi dworkami, basztą zamku Litawora i za cerkiewką.
Do Wileńszczyzny wyrywało się serce Z. Bohdanowiczowej: do Wilna w obłokach i Wilii szumnej, do dyrwanów i Ostrej Bramy – „Boże, niebo po śmierci na Wilno
mi zamień”.
Kresonostalgia oszukuje nierzadko i gnębi, ale też
pomaga żyć. Jest siłą duchową, uczuciem energetyzującym i patriotycznym. Wyrasta na pamięci widzącej, słyszącej i wskrzeszającej przeszłość. Wiersze Kazimierza
Wierzyńskiego wyrażają „psie wycie” za ziemią karpacką, spazm, do którego wstyd mu się przyznać. Czuł się
rozwłóczonym po świecie przybłędą, „wykruszyną nostalgii”, krążył nad krajem maleńkim i ubogim i nigdy się
już od niego nie oderwał. Grzały go podkarpackie strony
i stryjskie olszyny, widział jak mlecz puszysty leciał i pola
w malwach żółkły, jak mgły jarami sunęły nad Dniestrem,
a stary Bojko przewracał się we śnie. Najbardziej brakowało mu wędrówek po Karpatach Wschodnich: „Ach,
gdyby można pójść jeszcze raz krętą i żółtą ścieżką, wydeptaną na zboczu przez krowy albo przez gęste łąki po
pas, pod czarne ściany buków i sosen w Karpatach”.
Dzisiaj na ziemiach kresowych dawnej Rzeczypospolitej wciąż jeszcze rodzą się wiersze polskie pisane
przez Polaków żyjących na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Wiersze dokumentarne i sentymentalne, broniące „białoczerwonej barwy”: proste jak ścieżka przez żyto i serca
westchnienia, zwykłe jak pola i chłopska dola; czułe jak
ręce matuli, czyste jak wody źródlane i pierwsze kochanie. Opiewają ojcowiznę rozdartą, zawsze drogą i piękną
nad Wilią, w Krzemieńcu, we Lwowie czy Trembowli: potężne dęby Dewajtisy, kwitnące trawy koło Tarnopola
i przedwiośnie wileńskie, lato nad Ikwą i jesień na Polesiu. Tam borowiki wychodzą na drogę, deszcz szlocha,
a wiatr hula jak młodzik. Tam kwitną chabry w polu żytnim, płaczą derkacze, a woń jaśminu bywa tak gęsta, że
ją widać. Tam pachnie chlebem, słowiki śpiewają, a żaby
koncertują. Przekonują o swym zakorzenieniu w polskości na ojczystej ziemi: gdy ich spalą, odrodzą się z popiołów, gdy zatopią, z dna błota wykiełkują wzwyż, poniżani
nie schylą komie czoła, Wilna też „nie wykołują z ich duszy”. Żalą się, że Polska zapomina o nich, odtrąca i nazywa „ruskimi”, głoszą pochwałę mowy ojczystej, której
dochowują wierności, mowie świętej jak szept pacierza.
Często są to wiersze religijne: o kaplicy w Solecznikach,
kościele świętojańskim w Wilnie i Najświętszej Pannie
w Ostrej Bramie; strofy modlitewne o wigiliach na Syberii,
o wygnaniu i katyńskim lesie. Przebija z nich gorzka skarga na osamotnienie, na pozostawanie obcymi dla sąsiadów zza ściany i na życie nie przeżyte, a przebolałe.
*
Po drugiej wojnie światowej Kresy rozpadły się na
szereg „małych Ojczyzn” Polaków, utraconych, ale ocalonych w niewygasającej pamięci. Na północnokresowe
(„Litwę gniazdową” z doliną Niewiaży i Wileńszczyznę
z „miastem bez imienia; Mińszczyznę i Kowieńszczyznę
z Kalużycami i Nowotrzebami; „nadberezyński kraj”
w widłach Berezyny i Dniepru; Kolonię Wileńską z „najpiękniejszym wąwozem świata” oraz Wyżynę Oszmiań-
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ską z „wilczymi łąkami” koło Mołodeczna) i na południowokresowe (Podole – ziemię okopów; Ukrainę – Helladę
Scytyjską; „Wielkie Księstwo Bałaku” z Drohobyczem
i Stryjem; „Wielkie Księstwo Wierzyńskie” – ziemię karpacką; Kuśniewiczowskie hrabstwo Yoknapatawha
z „Trójkątem Wielkich Łąk”, Lwów z Wysokim Zamkiem
i „tajojami”; „Świętą Galileę” – ziemię krzywdzoną i horiaczą; Huculszczyznę z wysokimi połoninami i Czarnohorą;
Dolinoszczęsną koło Brodów, dolinę średniego Dniestru
i Wierchowinę-matkę”. A miłość do nich okazuje się często irracjonalna.
Powracamy do tych Ojczyzn w zadumie, aby lepiej
poznać własne rodowody i zrozumieć samych siebie
w kresowych korzeniach. Twórcy podejmują kresowe
problemy, aby zobrazować realne sensy takich pojęć, jak
tożsamość, tolerancja, koegzystencja. Pragną przekazać
ważne przesłania o potrzebie dobrosąsiedzkich dialogów
bez przemilczeń, półprawd i fałszów, prowadzących do
pojednania. Żeby się pięknie różnić. Chcieliby opisać
świat kresowy z konkretnymi zdarzeniami, ludzkimi emocjami, bólem, miłością i nienawiścią. Zostać strażnikami
narodowej pamięci i ostrzec ustami zamordowanych:
„Nie porzucajcie, nie zostawiajcie nas w spokoju dla waszej gadaniny, pisaniny, krzątaniny, starań przynoszących drobne zyski, waszej powszedniej zapobiegliwości”.
Kresy to ogromny spadek po polsko-litewskoukraińsko-białoruskim współżyciu dziejowym, po wielkiej
wielokulturowej wspólnocie. Uczyły trudnego współist-

nienia na co dzień „naszości” z „innością”. Tam wciąż
kryją się korzenie naszych współczesnych zachowań
i przekonań, gorących tematów i dylematów. Trzeba je
przetwarzać w trwałe bogactwo narodowe, bez niegodnego odwracania się od własnej przeszłości. Nie warto
rozprawiać o „ostatecznym końcu Kresów” czy o „kresie
Kresów”. Nie wolno tego Słowa pochopnie wymazywać
ze słowników i niszczyć w świadomości narodu. A wprost
przeciwnie – utrwalać i pogłębiać. To jedyny taki skrót
myślowy, nie do zastąpienia. Niedorzeczne jest dowodzenie, że Kresy posiadają „desygnat pusty, ułomny
i fikcjonalny”, że to „mroczny mit krwi i ziemi, dewocyjna
legenda”, a kto pisze o nich, ma wyłącznie spojrzenie polonocentryczne i nostalgiczno-roszczeniowe. Nasi sąsiedzi (Ukraińcy, Litwini, Białorusini) nie muszą akceptować
Kresów (uszanujmy ich punkty widzenia). Każdy naród
ma prawo do własnej historii, do pojęć i terminologii
przedstawiającej precyzyjnie tę historię.
Kresy stanowiły ongiś integralną część Polski i tego
faktu zapisanego w księgach już nikt nie zmieni. Trzeba
o tym pisać nie tylko dumy. Dzisiaj są supernazwą (arcykategorią) obejmującą wszystkie ziemie wschodnie
Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej i tylko te ziemie. Jej
treść i zakres krystalizowały się od zarania dziejów naszego państwa.
Kresy to Wielka Nekropolia i Panteon Jagielloni
dów – Westerplatte Kresowian.

 Zbigniew Miszczak

NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOGA.
ODSŁONIĘCIE PIERWSZEGO RELIGIJNEGO
POMNIKA SIENKIEWICZOWSKIEGO W OKRZEI
Podczas pamiętnego konwersatorium przypominającego Matkę autora Quo vadis? w 135 rocznicę Jej
śmierci na początku września roku 2008 prof. zw. dr hab.
Lech Ludorowski wystąpił z niezwykłą inicjatywą godnego upamiętnieniu miejsca wiecznego spoczynku śp. Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej (1814 – 1 IX
1873) na cmentarzu w Okrzei. W toku dyskusji zapadła
decyzja o urzeczywistnieniu zgłoszonego przez Pana
Profesora oryginalnego pomysłu. To historyczne posiedzenie z udziałem członków Towarzystwa im. Henryka
Sienkiewicza Zarząd Główny w Lublinie – m. in. z Panią
Barbarą Wachowicz – w ramach cyklicznych konferencji
naukowych pod nazwą Ogólnopolskich Spotkań Sienkiewiczowskich, odbywających się w Zespole Szkół im.
Gen. F. Kamińskiego w Adamowie (powiat łukowski) –
zorganizował i prowadził prof. Ludorowski, prezes Towarzystwa. Znamienny „Apel” Pana Profesora o ocalenie
mogiły Stefanii Sienkiewiczowej słusznie został zrozumiany w kategoriach patriotycznych i moralnych, bo
wskazywał powinność, którą Rodacy mogą spełnić
w dowód wdzięczności dla Matki Noblisty:
Ratujmy ten grób – tę wyjątkową narodową pamiątkę –
przed całkowitą zagładą i godnie uczcijmy miejsce Jej wiecznego odpoczywania!
Zachowajmy dla przyszłych pokoleń Polaków to miejsce
święte i żywe – budzące wciąż tyle serdecznych wzruszeń
i wspomnień [...].
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Na szlachetną inicjatywę ogólnokrajową Polacy odpowiedzieli od razu, a ponadto przez cały czteroletni
okres realizacji niezwykle trudnego zamierzenia wspierali
„wdowim groszem” projekt obejmujący:
1. renowację dotychczasowej skromnej płyty nagrobnej (sczerniałej, zabrudzonej, ogrodzonej drewnianym płotkiem, oznaczonej tylko tabliczką z napisem:
„GRÓB MATKI H. SIENKIEWICZA” na tyczce),
2. wzniesienie naprzeciwko tejże płyty (w miejscu
pustym, niezagospodarowanym) pomnika godnego pamięci Macierzy Rodu Sienkiewiczów.
Jednakże suma zebranych przez Towarzystwo środków (złożyły się na nią: indywidualne dobrowolne datki,
ofiary z kwest prowadzonych przez Prezesa i Zarząd
Główny Towarzystwa, nauczycieli i uczniów – np. kilkakrotnie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Sienkiewicza w Częstochowie, pieniądze uzyskane ze sprzedaży
Sienkiewiczowskich wydawnictw Towarzystwa, wreszcie
– po długim okresie zwlekania – wpłata Starostwa Powiatowego w Łukowie na cztery pomnikowe tablice memorialne) była ciągle niewystarczająca. Na domiar złego
mocno komplikowały i wydłużały przygotowania do budowy zdarzenia losowe, nieprzychylność pewnych osób
i środowisk, urzędowy tryb załatwienia spraw formalnych.
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Końcowemu etapowi prac towarzyszyły trudności
transportowe i logistyczne. Potężne elementy dwudziestotonowego pomnika mierzącego 5,5 metra musiał jego
twórca, mistrz rzeźbiarstwa artystycznego Witold Marcewicz przewieźć ze swojego zakładu rzeźbiarskokamieniarskiego w Bełżycach do Okrzei, a następnie
zmontować je na mającym przecież swą specyfikę terenie wiejskiego cmentarza z wąskimi dróżkami i przejściami między grobami.
Ale dzięki Bożej pomocy, wytrwałości i konsekwencji
w działaniu prof. Ludorowskiego, wspieranego przez
członków Zarządu Głównego Towarzystwa, doświadczeniu i sprawności zawodowej tudzież organizacyjnej Pana
Marcewicza (dających tak szybkie i dobre efekty zwłaszcza w ostatniej fazie prac rzeźbiarskich i montażowych)
piętrzące się problemy zostały przezwyciężone.

Montaż figur na pomniku „Matki i Syna” w Okrzei, sierpień 2012.
Fot. W. Krupa

I oto 30 sierpnia roku 2012 radosna wieść: „19.45 –
pomnik zmontowany, gotowy!”. A 5 września uroczyste
poświęcenie i odsłonięcie. Po raz pierwszy okazały monument „Matki i Syna” ujrzało w blasku słońca pod błękitnym niebem w krainie chłopięcych lat naszego Noblisty ponad 2 tysiące uczestników wspaniałej i wzruszającej ceremonii religijno-patriotycznej. Nie zabrakło tam
delegacji Szkół Sienkiewiczowskich ze sztandarami, np.
z powiatu i miasta Częstochowy, tak znamiennie wpisanej w twórczość i życie twórcy Potopu: Zespołu Szkół
z Rzerzęczyc, Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV Liceum
Ogólnokształcącego – jednej z najstarszych ze wszystkich 250 placówek noszących imię Sienkiewicza.
Niezwykłe wydarzenie kulturalne rozpoczęła o godz.
11.00 Msza Święta koncelebrowana w intencji śp. Stefanii z Cieciszowskich, Rodziny Sienkiewiczów, fundatorów
i twórców pomnika (z udziałem 16 duchownych, m.in. ks.
prałata Stefana Wysockiego – kapelana Szarych Szeregów, ks. prałata Bogusława Kiszko z Siemiatycz, ks. prałata Wiesława Niewęgłowskiego, ks. prałata Stanisława
Zajko, ks. prałata Piotra Sawczuka) pod przewodnictwem ks. prymasa seniora kardynała Józefa Glempa
w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, zbudowanym w latach 1790-1793 przez prababkę pisarza. Okolicznościową homilię wygłosił ks. biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, a pieśni (m. in. Bogurodzicę) śpiewał
Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego w barwnych kontuszach pod dyrekcją Pawła
Szkopa.
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Msza św. pod przewodnictwem ks. prymasa J. Glempa
w dniu poświęcenia pomnika „Matki i Syna” w Okrzei, 5 IX 2012.
Fot. W. Krupa

Po liturgii (zakończonej chóralnym Boże, coś Polskę)
Barbara Wachowicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego
Komitetu Ratowania Grobu Matki Henryka Sienkiewicza,
odczytała listy gratulacyjne od hierarchów kościelnych
(ks. prymasa Józefa Kowalczyka, abpa Józefa Michalika,
abpa Stanisława Wielgusa, bpa Kazimierza Górnego,
bpa Antoniego Dydycza, bpa Józefa Zawitkowskiego)
i pismo nadesłane z kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej. Następnie Anna Świetlicka, aktorka Teatru Juliusza
Osterwy w Lublinie, przeczytała „Akt Erekcyjny”, po czym
dokument ten został w świątyni podpisany.
Procesyjny przemarsz na cmentarz parafialny wyglądał imponująco. Na czele korowodu jechało wierzchem w strojach staropolskich siedmioro członków Stowarzyszenia Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji,
maszerowała grając Orkiestra Wojskowa z Dęblina pod
batutą kpt. Andrzeja Greszty i chór, podążało 50 pocztów
sztandarowych, strażacy z Okrzei, szli księża i liczny
tłum wiernych. „Akt Erekcyjny” niósł wnuk pisarza Juliusz, a towarzyszyła mu siostrzenica Anna.

Korowód prowadzi pod pomnik „Matki i Syna” w Okrzei
Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji, 5 IX 2012.
Fot. B. Leżański

Pomnik święcili prymas Glemp i biskup Kiernikowski,
„Akt Erekcyjny” wmurował w podstawę monumentu jego
wykonawca, odsłonięcia dokonały dzieci z miejscowego
Zespołu Szkół im. Sienkiewicza, harcmistrz Krzysztof Jakubiec odczytał teksty czterech tablic pomnikowych, chór
zaśpiewał Mazurka Dąbrowskiego i Rotę. Odnowiony
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grób śp. Stefanii Sienkiewiczowej został uczczony pokłonem pocztów sztandarowych oraz złożeniem kwiatów. Inicjator i koordynator przedsięwzięcia, prof. Ludorowski,
wygłosił okolicznościowe przemówienie i podziękowanie.

został zrealizowany szlachetny zamysł prof. Ludorowskiego, by to miejsce poddać gruntownej renowacji
i podkreślić jego znaczenie pomnikiem godnym świetlanej pamięci Macierzy autora Trylogii. Cel został osiągnięty po czterech latach zarówno bardzo trudnych, niesłychanie złożonych, skomplikowanych starań, jak również
wielu niespodziewanych trudności i przykrych wydarzeń
(inicjatywa pomnikowa miała, niestety, zdecydowanych
przeciwników!). Tak oto szlak pielgrzymi w Okrzei od kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła (tu rodzice pisarza wzięli ślub i tu Henryk został ochrzczony), przez
cmentarz parafialny i mogiłę matki, do kopca z pięknym
popiersiem Sienkiewicza zyskał wyjątkowo wartościowy
obiekt o dużych walorach estetycznych, religijnych, historycznych, edukacyjnych, patriotycznych, który skłania do
refleksji modlitewnej, kontemplacji i nauki.

Chór Wojska Polskiego śpiewa przy pomniku „Matki i Syna” w Okrzei,
5 IX 2012.
Fot. B. Leżański

Zespół Szkół w Okrzei gościnnie przyjął wszystkich
uczestników uroczystości smacznym bigosem i pysznymi
ciastami. Na boisku szkolnym wzniesiono scenę, na której odbył się koncert śpiewu pieśni narodowych w wykonaniu Chóru Wojska Polskiego – „W HOŁDZIE MATCE
WIELKIEGO NOBLISTY”, a przedstawiciele władz różnych szczebli państwowych w swoich wystąpieniach gratulowali Prezesowi i Zarządowi Głównemu Towarzystwa
im. Henryka Sienkiewicza doniosłego dzieła. Ostatnim
punktem programu było spotkanie członków Towarzystwa z zaproszonymi gośćmi w „Dworze Sienkiewicz”.
Jak zaznaczył w wywiadzie dla Katolickiego Radia
Podlasie pomysłodawca dzieła, prof. Lech Ludorowski –
pomnik „Matki i Syna”, wzniesiony ze środków uzyskanych od Rodaków z kraju i zagranicy, jest oryginalny pod
każdym względem. To pierwszy w naszej Ojczyźnie religijny monument Sienkiewiczowski. Interesujące dzieło
sztuki zaprojektowane i wykonane przez artystę rzeźbiarza Witolda Marcewicza, swoją urodą dorównujące najpiękniejszym pomnikom w Rzymie i Szczawnicy autorstwa prof. Czesława Dźwigaja, należy do najbardziej
udanych w całej galerii dwudziestu jeden pomników
Sienkiewiczowskich. Wyraża wiele. Przede wszystkim
ukazuje matkę, która przekazała talent pisarski Henrykowi, dlatego jego słowa z roku 1900: „Matce mojej zawdzięczam pociąg do literatury” – zostały wyryte na jednej z czterech tablic na potężnym cokole. Drugą wykutą
w piaskowcu postacią jest mały chłopiec, jeszcze gimnazjalista, w objęciu matczynego ramienia pochylający się
nad otwartą księgą na kolanach matki – pani Stefania
była bowiem pierwszą nauczycielką przyszłego Noblisty.
Dwa zespolone wspólnym ramieniem krzyże sugerują,
że ten chłopiec, któremu matka przekazuje wiarę, będzie
w przyszłości wielkim pisarzem katolickim wiernym Bogu
i Ojczyźnie.
Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza wzniosło
pomnik „Matki i Syna” oraz odnowiło skromną płytę nagrobną Stefanii Sienkiewiczowej w miejscu szczególnie
ważnym dla tradycji i kultury narodu polskiego. Jest to
przestrzeń sakralna, miejsce pamięci, do którego dążą
wycieczki krajowe i z różnych stron świata. Tym samym
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Towarzystwo im. H. Sienkiewicza przed odsłoniętym
pomnikiem „Matki i Syna” w Okrzei, 5 IX 2012.
Fot. Z. Miszczak

Nowy pomnik w Okrzei, będąc wyrazem hołdu składanym „zasłużonej dla Polski Matce” (jak czytamy na tablicy frontowej), sławi jednocześnie zasługi jej Wielkiego
Syna. Właśnie służba Henryka Sienkiewicza dla narodu
polskiego i wszystkich ludzi w imię miłości Ojczyzny,
chrześcijańskiej miłości bliźniego i godności każdego
człowieka stanowiła motyw najczęstszy wystąpień podczas uroczystości. Prymas senior kardynał Józef Glemp
w słowie kończącym Mszę Świętą powiedział dobitnie:
On odsłaniał nam Polskę. Odsłonił w sposób szczególny
w tej przeszłości, kiedy trzeba było dawać życie za Ojczyznę.
Sam potrafił służyć, kiedy przyszła wielka bieda i polityczna
niepewność.

Opierając swoją homilię na wskazaniu św. Pawła:
„jesteśmy sługami”, ksiądz biskup prof. Zbigniew Kiernikowski ukazał Sienkiewicza jako wzór człowieka dającego
siebie dla drugich i w ten sposób odkrywającego siebie
w Bogu. W uzasadnieniu twierdzenia, iż twórca Quo vadis? miał wyczucie nie tylko spraw ludzkich i ojczystych,
ale i Bożych, kaznodzieja zacytował znamienną wypowiedź Sienkiewicza o książce Renana Żywot Jezusa:
[...] kto by stracił wiarę, ten by ją mógł odzyskać widząc,
jak ten, rozumny zresztą, filister chce, a nie może dostroić się
do przedmiotu, który go przewyższa, tak jak np. Alpy przewyższają jakieś narzędzie geometryczne, którymi się je mierzy.

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
W poprzedzającym nabożeństwo wystąpieniu krajowy duszpasterz środowisk twórczych ks. Wiesław Niewęgłowski mówił o patriotyzmie rodziny Sienkiewiczów,
uwydatnił wartość Ojczyzny i tożsamości narodowej
w Europie, nakreślił warunki historyczne działalności
Henryka Sienkiewicza i już na wstępie uroczystości skłonił licznie przybyłych do Okrzei rodaków z całego kraju
do uzmysłowienia sobie, jak bardzo Polacy potrzebują
takich wodzów duchowych jak Sienkiewicz, by wokół
nich się jednoczyć wobec zagrażającej Polsce (tak często w historii) polityki europejskiej.
Istotę postawy służby oraz misji narodowej autora
Potopu pięknie i najdobitniej wyraził prof. Ludorowski
tekstami na tablicy memoratywnej pomnika i w „Akcie
Erekcyjnym”:
Wieki Polak, niezłomny patriota, wielbiący Boga krzewiciel
świętej wiary, pisarz katolicki, wierny syn Kościoła, konfrater ojców paulinów na Jasnej Górze, człowiek wyjątkowej dobroci
i szlachetności, współtwórca Niepodległej Ojczyzny. Klasyk literatury narodowej, autor nieśmiertelnych nowel i powieści – arcydzieł obecnych trwale w kulturze ludzkości. Pierwszy wśród
polskich i słowiańskich pisarzy uhonorowany Nagrodą Nobla.
Dla swoich wiekopomnych zasług dla Ojczyzny w czasach niewoli przez współczesnych słusznie nazywany Hetmanem Duchowym Polaków i Wielkim Jałmużnikiem Narodu. Niech Jego

imię, czyny i dzieła będą błogosławione i pozostaną dla potomnych wiecznym źródłem szlachetności, narodowej dumy i siły.

W dokumencie erekcyjnym prof. Ludorowski ponadto
zawarł między innymi podziękowanie dla „wszystkich
szlachetnych darczyńców”: ofiarodawców anonimowych
oraz imiennych, „których szczodrość materialna i dary
duchowe pozwoliły dzieło budować i doprowadzić je do
szczęśliwego ukończenia” – „z niemałym trudem dla pokrzepienia serc”; a także umieścił modlitewną prośbę do
Boga o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy tę „narodową pamiątkę” współtworzyli i będą otaczać ją wraz
z grobem Matki Henryka Sienkiewicza „troskliwą opieką”
i czcić „nabożną modlitwą”.
Rzesza wiernych, przedstawiciele duchowieństwa
i władz państwowych, liczne delegacje szkół oraz instytucji
ze sztandarami tudzież potomkowie pisarza byli świadkami doniosłego wydarzenia kulturalnego. Spełniło się pragnienie prezesa Towarzystwa im. H. Sienkiewicza, by odsłonięcie pomnika „Matki i Syna” stało się „ogólnopolskim
świętem narodowym, łączącym Polaków”.
Nie wszystkie koszty zbudowania Sienkiewiczowskiego monumentu zostały już pokryte, dlatego Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza prosi o datki na konto
42 1240 2500 1111 0000 3765 9293.


 Wojciech Piotrowicz

SPACEREM PO CMENTARZACH WILEŃSKICH
Wielu ludzi zasłużonych dla kultury polskiej i Wilna
spoczęło na cmentarzach wileńskich. Wśród nich byli
poeci, pisarze, naukowcy, historycy, działacze społeczni.
Zatrzymajmy się przy cmentarzach Rossa i Bernardyńskim. Zacznijmy od postaci związanych z rodziną
Pietraszkiewiczów. Onufry Pietraszkiewicz, urodzony
w Szczuczynie w powiecie lidzkim w 1793 r., filomata,
działacz tajnych towarzystw studenckich na Uniwersytecie Wileńskim, długoletni zesłaniec do Rosji, a po powrocie do Wilna bez reszty oddany sprawie uporządkowania
i przechowania Archiwum Filomatów i Filaretów. Ta opieka przechodziła do dalszych członków rodziny, do brata
Onufrego – lekarza Józefa, jego synów Feliksa i Jana,
wnuczki Stanisławy Pietraszkiewiczówny. Pod opieką Jana Archiwum liczyło
1200 listów i około
800 arkuszy pism.
Po jego śmierci prof.
Józef Kallenbach zadbał o wydanie przez
Akademię Umiejętności drukiem wielu
tomów w opracowaniu prof. Jana Czubka w Krakowie. Tam
też mniej więcej równocześnie (1912 r.)
ukazała się praca
Stanisławy Pietraszkiewiczówny Dzieje
filomatów w zarysie.
Nagrobek Onufrego Pietraszkiewicza

ROK XXII, NR 9-10 (174-175) 2012.

Minęły dziesięciolecia, po śmierci Stanisławy znów należało ratować pozostającą w Wilnie część archiwum.
Przyczynił się do tego krąg bliskich historyka sztuki dra
Jerzego Ordy (1905-1972), który sam później spoczął na
zabytkowej Rossie; z polskiej strony zaangażowali się
byli wilnianie: mieszkanka Warszawy Janina Zagałowa,
prof. KUL mickiewiczolog Czesław Zgorzelski. Część
materiałów przechwycono na sowiecko-polskiej granicy i
tylko szczęśliwa czyjaś myśl wpłynęła na ówczesną minister kultury Jekatierinę Furcewę, że podczas swojej wizyty do PRL zwróciła zarekwirowany zbiór dokumentów
jako „dar dla narodu polskiego”. Właśnie na Rossie w
kwaterze rodziny Pietraszkiewiczów spoczęli: Onufry,
Józef, Feliks, Jan i Stanisława.

Dr Jerzy Orda

Nagrobek Jerzego Ordy.
Autor projektu Wojciech Piotrowicz
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Przy głównej kaplicy cmentarnej wznosi się pomniknagrobek profesora Uniwersytetu Wileńskiego Joachima
Lelewela (1786-1861). Szczerze lubiany przez filomatów
i filaretów, po ich procesie musiał porzucić Wilno, a po
powstaniu listopadowym, w którym wszedł do rządu powstańczego, przeniósł się na emigrację, zmarł w Paryżu.
W 1929 r. jego prochy przewieziono do Wilna, uroczyście pochowano, nagrobek został zwieńczony popiersiem profesora dłuta Bolesława Bałzukiewicza (18791935), który również spoczywa na Rossie, a który jest
współautorem wraz z Antonim Wiwulskim (1877-1919)
pomnika Bitwy pod Grunwaldem w Krakowie.

Pomnik nagrobkowy Lelewela
dłuta B. Bałzukiewicza

Nagrobek B. Bałzukiewicza
na Rossie – autora pomnika
nagrobkowego Lelewela

Bałzukiewicz jest również autorem popiersia Słowackiego nad łabędziem według projektu Ferdynanda Ruszczyca i pomnika Józefa Montwiłła przy kościele Franciszkanów w Wilnie. Wiwulski natomiast jest jeszcze autorem Trzech Krzyży w Wilnie oraz kościoła Serca Jezusowego, w podziemiach którego był pochowany. Kiedy
zaś nie doszło do pełnej realizacji budowy świątyni, jego
prochy przeniesiono na Rossę. Przy grobach na Rossie
członków rodziny Władysława Syrokomli (1823-1862)
spoczął jego przyjaciel i również przyjaciel Adama Mickiewicza historyk Mikołaj Malinowski (1799-1865), uczeń
profesorów Grodka i Lelewela, przewodniczący błękitnego grona filaretów, autor cennego, pisanego po łacinie
dziennika, wydał wartościowe dzieła: Źródła do dziejów
polskich; Kronikę Stryjkowskiego; Żywoty arcybiskupów
gnieźnieńskich.

Popiersie Juliusza Słowackiego według projektu Ferdynanda Ruszczyca, dłuta B. Bałzukiewicza w podwórzu przy Zamkowej ulicy 22 w Wilnie
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Leon Borowski

Zabytkowy cmentarz Bernardyński w Wilnie również stał
się miejscem wiecznego spoczynku dla wielu zasłużonych. Jeden z nich – to Leon Borowski (1784-1846), profesor poezji i wymowy, członek Towarzystwa Szubrawców, znany tłumacz. Pierwszy z wykładowców, którzy
zwrócili uwagę na talent poetycki Mickiewicza, zachęcał
go do tworzenia po polsku, wywarł wielki wpływ na
kształtowanie postawy romantycznej. Część nagrobkowego napisu głosi: Pamięci (…) tego, który pierwszy
przeczuł w Mickiewiczu geniusza poezji narodowej, który
ukształcił najznakomitszych poetów i prozaików polskich
pierwszej połowy 19 wieku. I dalej wyryte słowa w kamieniu specjalnie poświęcone pamięci profesora Borowskiego wiersza napisanego przez Marię Konopnicką:
Kiedy nasze orły Boże
pierwszy z gniazda brały lot
tyś im wskazał, gdzie się zorze
zapłomienią w świtu porze
gdzie słoneczny błyśnie grot.
Na strażnicy stałeś ducha
zapatrzony w mrok i noc
Jeszcze ciemność była głucha
gdyś wykrzyknął: Dzień wybucha!
Wieszczy dzień - i wieszcza moc!
Przesłanikiem byłeś wielu
co nam nieśli dobrą wieść
Pieśni Janie Ty Chrzcicielu,
Ścieżek ducha wskrzesicielu.
Prochom Twoim cześć a cześć!
Człowiekiem ściśle związanym z Wilnem był Władysław Zahorski (1858 w Święcianach – 1925 w Wilnie,
pochowany na cmentarzu Bernardyńskim). Po powstaniu
styczniowym dzielił z ojcem zesłanie do Rosji, uczył się
w Ufie i Permie, skończył studia medyczne na Uniwersytecie Moskiewskim. Od 1893 r. – w Wilnie, gdzie oprócz
zajęć zawodowych w medycynie głęboko ciekawił się historią miasta. Był jednym z założycieli Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Wilnie, walnie się przyczynił do
wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego w 1919 r., autor
przewodnika po Wilnie (1910), legend wileńskich (1925),
licznych artykułów oraz niewydanych dotąd rękopisów na
tematy historyczne.
Po wielu pochówkach ślad zaginął w związku ze
zniszczeniem na Bernardyńskim kolumbariów cmentarnych. Był tu pochowany Maciej Każyński (1763-1823),
aktor dramatyczny, dyrektor teatru i opery w Wilnie za
czasów Mickiewicza. Działał również w Petersburgu
i Moskwie. Wystawienie w tych miastach sztuki Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale przyniosło mu
nie tylko sławę, ale też korzyści materialne.
W kolumbariach również był pochowany Cyprian
Daszkiewicz (1803-1829), filareta i wielki przyjaciel Mickiewicza. Od 1824 przebywał w Moskwie, gdzie napisał
po rosyjsku historię Polski. Korespondował z prof. Lelewelem, który wtedy znajdował się w Warszawie. Przed
śmiercią prosił Onufrego Pietraszkiewicza, aby ten przewiózł ciało z Moskwy do Wilna. Prośbie zadośćuczyniono
i 1838 r. 10 marca w kościele Bernardyńskim odbyło się
nabożeństwo żałobne.
Niestety, czas pochłonął cmentarne kolumbaria na
Rossie i na Bernardyńskim, jak również prochy tam pochowanych.
Wilno, październik 2012. 
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150. ROCZNICA ŚMIERCI
WŁADYSŁAWA SYROKOMLI
(1823-1862)

Portret Władysława Syrokomli
autorstwa Adama Szemesza
(1854)
[http://pl.wikipedia.org]

LIRNIK WIOSKOWY
(fragment)
Liro ty moja śpiewna z czarodziejskiego drewna!
Ludzie łzami mię poją!
Tyś dla mnie ulgą bożą, a gdy mnie w grób położą,
Ty będziesz chlubą moją.
Ej, rozgłośnie, rozgłośnie twoje echo urośnie!
Zolbrzymieją me słowa,
Pójdą z kraju do kraju, do samego Dunaju,
Do samego Kijowa.
Kiedyś w okno sąsiada cudzych ludzi gromada
Ciekawie zakołata:
„Przyszliśmy patrzeć dziwa, gdzie nasz lirnik spoczywa,
Lirnik głośny u świata.”
Wtedy z całego sioła ciekawość lud wywoła,
I będą czynić wnioski,
Szeptać, ściskając plecy: „Skąd ci ludzie dalecy
Znają pieśni tej wioski?”
Wiosce chluba urasta: młodzian, dziewczę, niewiasta,
Przed ludźmi cudzej ziemi
Westchnieniem i gawędą sławić lirnika będą,
Co śpiewał i żył z niemi...
I powiodą przybyszy do cmentarnej zaciszy,
Gdzie przy sośnie trzy krzyże,
I rzekną, wznosząc głowy: „Tu nasz lirnik wioskowy
Skonał, grając na lirze”.
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Grób Władysława Syrokomli na Cmentarzu na Rossie
[http://pl.wikipedia.org]
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 Henryk Szylkin
SYROKOMLA
Maria – wnuczka twoja – drobna starowina
pokazała puchar, złocone dyplomy,
fotografie, listy – wszystko z twego domu.
Były to jej skarby drogie i rodzinne.
Czas odmienił losy – nie mamy już Marii
i cennych po niej rodzinnych pamiątek,
pozostały po nich świetności ułomki.
Wyniósł je gdzieś złodziej bez sądu i kary.

Marmurowe epitafium
Władysława Syrokomli
(właśc. Ludwika Kondratowicza)
ufundowane przez Rodaków
w Kościele św. Jana Chrzciciela
i św. Jana Ewangelisty w Wilnie.
Fot. D. Szagun

Wzgórek literatów na wileńskiej Rossie
przyjął cię na wieki – tu gdzie sławnych krzyże
Stąd sosny melodię nad Wilię przenoszą.
Jakbyś tej grał ciągle na wioskowej lirze.
Słyszę jej dźwięk czuły z szumem drzew zbratanej,
płynącej wśród wierszy sercem napisanych.

 Józef Szostakowski

MUZEUM WŁADYSŁAWA SYROKOMLI W BOREJKOWSZCZYŹNIE
Borejkowszyzna – dworek i wieś na południowy
wschód 14 km od Wilna i 3 km od Rukojń, przy starej
szosie Wilno-Mińsk. zachował się XIX-wieczny drewniany budynek, w którym mieszkał poeta Władysław Syrokomla (wł. Ludwik Kondratowicz). W dworku znajduje się
muzeum poety i centrum informacji turystycznej.
Tu w latach 1853-1861 mieszkał i tworzył poeta Władysław Syrokomla. Lata spędzone w Borejkowszczyźnie
były najbardziej owocne w twórczości poety. Tutaj powstały Spowiedź pana Korsaka, Pan Marek w piekle, Kojec Kurczęty, Niepiśmienny, a głównie – Margier, poemat
bohaterski z dziejów Litwy. W latach 1855–1859, najbardziej płodnych, napisane zostały 24 utwory. Wspomnijmy
tylko o – jak to sam poeta nazwał: „dziwactwie dramatycznym” – Chatka w lesie, powstałym w 1855 r. W dwa
lata później ukazały się Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna.

Muzeum W. Syrokomli w Borejkowszczyźnie,
ganek, widok od strony ogrodu.
Fot. D. Szagun

Na początku XVI w. tutejsze grunta należały do Kazimierza Adamowicza. W XIX stuleciu Borejkowszczyzna
była niewielkim folwarkiem i – podobnie jak sąsiednie
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dobra – należała do hrabiego Benedykta Tyszkiewicza.
Los chciał, że w 1853 r., po stracie trojga dzieci, przybył
tu z Załucza Władysław Syrokomla z żoną Pauliną z Mitraszewskich Kondratowiczową. Co prawda, początkowo
Syrokomla przeniósł się do Wilna, ale po kilku miesiącach gwarliwego życia miejskiego poeta wydzierżawił
wioskę Borejkowszczyznę leżącą przy trakcie wiodącym
z Wilna do Oszmiany. W ten sposób małżeństwo chciało
odzyskać równowagę duchową po stracie dzieci. Syrokomla już miał dorobek pisarski, znany był również jako
tłumacz, bowiem przełożył poetów polsko-łacińskich
epoki Zygmuntowskiej. Poza tym był już autorem popularnych gawęd Pocztylion i Lalka. W Borejkowszczyźnie
mieszkał i tworzył do śmierci. W jednym z listów poeta
pisał, że od św. Jerzego, czyli od 23 kwietnia, przenosi
się do Borejkowszczyzny. W ten sposób przejął folwark
w dzierżawę od zamieszkałego w pobliskiej Niemieży
hrabiego Benedykta Tyszkiewicza.

Muzeum W. Syrokomli w Borejkowszczyźnie – gabinet poety.
Fot. D. Szagun

Jan Konrad Obst, dziennikarz i kolekcjoner wileński,
odwiedził dworek w Borejkowszczyźnie w pół wieku po
śmierci Syrokomli i takim go zobaczył:
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Wjeżdżamy w podwórze, typowe podwórko szlacheckiej litewskiej siedziby: porosłe murawą, upstrzoną kwieciem polnym, wydeptane ścieżki – jedna do zabudowań folwarcznych,
druga do sadu. I dworek typowy, drewniany; ganek obszerny,
dzikim winem porosły. Domek wybudowany na lekkiej pochyłości, więc prawe, skrzydło jego wznosi się na dość wysokim
podmurowaniu, gdy lewe dotyka ziemi. Dzięki temu właśnie
podmurowaniu zachowało się skrzydło prawe, w tym samym
stanie, jak było za bytności poety [...].
Dworek nieduży, ogółem może kroków 20, dwa okna na
prawo od ganku, trzy na lewo. Wchodzimy do wnętrza: niziutkie
sufity belkowane, duży stary piec kaflowy, ogrzewający bodaj
pół domu, ogromnie tu swojsko, atmosfera taka serdeczna [...].
Pokoik poety: narożny, pięć kroków wzdłuż i tyleż może w szerokość, skromna to izdebka, lecz zawsze słoneczna, gdyż jedno okno wychodzi na wschód, drugie na południe. Zamiast firanek od słonecznej spiekoty – za oknem gąszcz bzów i jaśminów; oko tonie w świeżej zieleni, przetkanej gęsto złotymi promieniami słońca, pełnej woni, szczebiotu ptactwa i brzęku
pszczółek [...].
Wychodzimy na ganek: nieduży dziedziniec okolony topolami aromatycznymi, płaczącymi brzozami, jakie u nas na Litwie tylko widzieć można. Na rogu tego dziedzińca, po prawej
stronie, w gąszczu bzu i jaśminów, pod cieniem wysmukłych
topoli stał niegdyś stół z kamienia młyńskiego. Tu w dni pogodne przeważnie przesiadywał poeta, tu powstały najpiękniejsze
jego gawędy.

Inny, mniej romantyczny obrazek Borejkowszczyzny
kreśli świadek współczesny Syrokomli:
Dom mieszkalny, zbudowany na znacznej wyniosłości,
miał nieszczęście pod sobą grunt kryniczny. Zresztą przy sporym kawałku gruntu było z morg może dobrej łąki, a kilka morgów łąk błotnistych, dalej ogród owocowy, nie dający ani owoców, ani cienia; poza ogrodem na łączce strumyk, mierzący wodę kwaterkami, a poza łączką dwie czy trzy osady włościańskie.

Sam Władysław Syrokomla w wierszu Borejkowszczyzna pisał:
Nie mój to domek, nie moja gleba
Choć chleb mi rodzi przez lato,
Moim jest tylko ten błękit nieba,
Co się unosi nad chatą.

Okres życia na wsi był dla Władysława Syrokomli
nadzwyczaj płodny. Już w pierwszym roku gospodarowania na roli pisze Spowiedź pana Korsaka, Pan Marek w
piekle, Kojec Kurczęty, Niepiśmienny. W 1854 r. powstaje
Kęs chleba, Filip z Konopi, a głównie – Margier, poemat
bohaterski z dziejów Litwy wzorowany na Mickiewiczowskim Konradzie Wallenrodzie. W latach 1855-1859, najbardziej płodnych, napisane zostały 24 utwory. Wspomnijmy tylko o – jak to sam poeta nazwał: „dziwactwie
dramatycznym” – Chatka w lesie, powstałym w 1855 r.
W dwa lata później ukazały się Wycieczki po Litwie
w promieniach od Wilna. Autor, który stawał się prekursorem nowoczesnej turystyki krajowej, tak oto argumentował powstanie książki krajoznawczej:
Niwa badań na Litwie szeroka i niewyczerpana jak morze
i to nie pod jednym względem. Czy to artysta zechce ją przebywać z ołówkiem i pędzlem, czy geolog, botanik lub rolnik zechcą eksploatować jej łono, czy historyk grzebać się po jej kurhanach, archiwach, ruderach zamków i kościołach, czy badacz
obyczajów zapuści oko w masę plemion tu mieszkających, czy
poeta zechce się zapomóc pieśnią i podaniem – wszystkich
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czeka jeszcze u nas plon obfity, któregośmy się zrazu ani domyślali, patrząc na skromne potulne oblicze naszej ziemi.

Władysław Syrokomla był na Litwie jednym z najpopularniejszych poetów. Wydawcy zabiegali o jego nowe
utwory płacąc mu po 2 złote, a nawet pół rubla od wiersza. Grunta w Borejkowszczyźnie były liche i poeta łatał
budżet rodzinny wytężoną pracą literacką. Co dnia do
stołu siadało dwadzieścia jeden głodnych gąb. Wincenty
Korotyński, pomocnik Syrokomli w gospodarstwie, jego
sekretarz i również poeta, zostawił świadectwo nadludzkich wręcz wysiłków lirnika wioskowego, aby utrzymać
rodzinę i folwark. Korotyński pisał:
Czasami tak się zdarzało, że z Niemieży przysyłano po ratę dzierżawną, w Borejkowszczyźnie szabasował nabywca
przyszłego poematu, a jego autor przez całą noc i jeszcze dobrą cześć dnia nazajutrz siedział przy świecy nad stolikiem
w pokoju z zamkniętymi okiennicami. Gdy drzwi się otwierały
i stawała w nich blada jak płótno twarz poety, to oznaczało, że
jakiś utwór [...] wysypał się na papier i oczekuje tylko przepisania, z którym na gwałt potrzeba się śpieszyć.

Znany jest list, w którym polecając korektę zrodzonego w ten sposób utworu poeta pisze, że oddał autograf oczekującemu księgarzowi bez przeczytania, i –
o ile sobie teraz przypomina – brak tam gdzieś jednego
wiersza, który „upoważnia dosztukować...”.
Syrokomla gospodarował w Borejkowszczyźnie, ale
mieszkał często również w Wilnie. Ostatnią przystanią
chorego na płuca poety stał się dom Aleksandra Bobiatyńskiego przy ówczesnej ul. Botanicznej (w międzywojniu ul. Królewskiej, ob. ul. B. Radvilaites 3). Tutaj lirnik
wioskowy oddał ostatnie tchnienie, stąd całe Wilno odprowadzało go na Cmentarz na Rossie.
W poezji Syrokomli obecne jest Wilno. Miastu poświęcił takie wiersze jak Hymn do Pana Jezusa na Śnipiszkach, Hymn do Najświętszej Panny w Ostrej Bramie,
poemat Marcin Studzieński osnuty na tle XVI-wiecznego
Wilna. W Księgarzu ulicznym uchwycony został współczesny poecie obraz miasta.
W Borejkowszczyźnie gościli wileńscy przyjaciele Syrokomli. Przyjeżdżał kompozytor Stanisław Moniuszko,
owocem współpracy kompozytora i poety stały się Moniuszkowskie Śpiewniki domowe. Bywali tu pisarze Ignacy Chodźko, Antoni Edward Odyniec, redaktor i wydawca Adam Kirkor, archeolog Eustachy Tyszkiewicz, malarz Wincenty Dmochowski, pisarz Adam Pług (wł. Antoni
Pietkiewicz). Latem 1856 r. odwiedził Borejkowszczyznę
pisarz i podróżnik Teodor Tripplin.
Do dziś w Borejkowszczyźnie zachował się parterowy dwór z drewna. Obok dworu, po prawnej stronie w
cieniu altanki ze starodrzewia ujrzysz młyński kamień,
który służył poecie za stół. Naprzeciwko ganku również
ocieniony drzewami stoi granitowy pomnik w kształcie
stołu ustawiony w 1897 r. ku upamiętnieniu poety. Na
pomniku wizerunek liry, napis „Władysław Syrokomla” i
po bokach:
Tu, w Borejkowszczyźnie, od r. 1853 do 1860 mieszkał W.
Syrokomla. // ... chluba urasta; młodzianin, dziewczę, niewiasta, // Przed ludźmi cudzej ziemi, // Westchnieniem i gawęda
sławić lirnika będą, //Co śpiewał i żył z niemi. // W tem miejscu,
przy stole kamiennym, tworzył swe wiekopomne dzieła.
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Muzeum W. Syrokomli w Borejkowszczyźnie – granitowy pomnik
w kształcie stołu, postawiony w 1897 r. ku czci Syrokomli, na stole wyryta lira i napis w języku polskim: „Tu w Borejkowszczyźnie , od r. 1853
do 1860 mieszkał W. Syrokomla /…chluba urasta: młodzian, dziewczę,
niewiasta / Przed ludźmi cudzej ziemi, / Westchnieniem i gawędę sławić liryka będą, / Co śpiewał i żył z niemi”. Fot. D. Szagun

zwiedzeniu ekspozycji w muzeum można umówić się na
zajęcia edukacyjne. Na uczniów, i nie tylko, w iście zabytkowej piwnicznej pracowni oczekują zajęcia z garncarstwa, a w jednej z izb muzeum – lekcje kaligrafii, podczas których można własnoręcznie podpisać kartkę pismem kaligraficznym. W okresie Adwentu można wziąć
udział w wieczorach adwentowych, opartych na tradycjach ludowych z okolic Wilna. W maju miłośników pióra
zapraszają majowe Dni Poezji „Lira Syrokomli” – poetyckie spotkania z literatami Wileńszczyzny. Z okazji Dekady Patrona we wrześniu są organizowane lekcje z literatury XIX w., ze szczególnym akcentem na twórczość
Władysława Syrokomli. Również jesienią wypada Dzień
Turystyki (27 IX), w tym okresie planowane jest zwiedzanie obiektów turystycznych regionu.
A najważniejsze – goście Borejkowszczyzny na
pewno będą zauroczeni wyjątkową aurą dworku.

W okresie 1919-1969 mieściła się w dworku szkoła.
Do wybuchu drugiej wojny światowej nosiła ona imię Syrokomli. Od 1969 r. w lewym skrzydle budynku była biblioteka. W prawym skrzydle, gdzie znajdował się gabinet poety, w 1975 r., w ramach obchodów 150. rocznicy
urodzin W. Syrokomli, urządzono muzeum. Można w nim
obejrzeć osobiste rzeczy Syrokomli, meble, książki,
z których korzystał.
W 2011 roku ze środków Funduszu Regionalnego
Unii Europejskiej i Samorządu Rejonu Wileńskiego zrealizowano projekt rekonstrukcji muzeum i biblioteki. Wybudowano wypożyczalnię sprzętu turystycznego, sanitariaty, w piwnicy urządzono pracownię garncarską, a na
dziedzińcu – letni amfiteatr. W ofercie działającego przy
muzeum Centrum Informacji Turystycznej – historia
i współczesność Litwy południowo-wschodniej oraz najciekawsze trasy turystyczne z przewodnikiem po Wileńszczyźnie i zabytkach.
Powołane Centrum jest ośrodkiem współpracy kulturowej Wileńszczyzny oraz innych regionów Litwy, Polski,
Białorusi, miejscem spotkań kulturoznawców, literatów,
artystów i tych, którzy mają po prostu dusze artysty. Po

Zdjęcia przedstawiają
meble i przedmioty
użytkowe należące do
W. Syrokomli, meble
przekazane muzeum
przez Henryka Szylkina. Zdjęcia ze zbiorów
Muzeum.



 Alina Balčiuniene

„LIRA SYROKOMLI”
Dworek w Borejkowszczyźnie, gdzie w latach 18531860 mieszkał i tworzył poeta Władysław Syrokomla, w
dniach 23-29 maja stał się ośrodkiem spotkań artystycznych. Po raz pierwszy w muzeum zorganizowany został
cykl imprez spięty klamrą pod nazwą „Lira Syrokomli“.
Święto Poezji „Lira Syrokomli“ zainaugurował XXI
Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej zorganizowany 23 maja przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i Muzeum Władysława Syromli. W konkursie wzięło udział prawie 30
uczniów. Zauroczeni nie tylko recytacją uczestników, ale
również świergotem ptaków w wiekowych drzewach Borejkowszczyzny, organizatorzy Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”, i Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes, oraz jury konkursu w składzie: Lilija Kiejzik i Stanisław Michalkiewicz przyznali dziesięć wyróżnień. Piąt-
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ka najlepszych recytatorów będzie miała możliwość
wzięcia udziału w Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, który co roku odbywa w miejscowości Przedbórz-Góry Mokre. Jest to też szansa na doskonalenie
swoich umiejętności recytacji na warsztatach prowadzonych przez wybitnych polskich aktorów. Z kolei 24 maja
salka konferencyjna muzeum wypełniła się głosami
uczniów z pobliskich szkół. Młodzież przyjechała do
dworku, aby wysłuchać wykładu o sztuce interpretacji
poezji. Podczas tej imprezy noszącej nazwę „Ojczyste
krajobrazy” Halina Turkiewicz, docent Uniwersytetu Edukologicznego z Wilna, odkrywała zebranym możliwość
spojrzenia na świat przez pryzmat sztuki słowa. Uczniowie również sami z chęcią podjęli się interpretacji wiersza Teodora Bujnickiego Wilno I oraz fragmentu poema-
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tu Władysława Syrokomli Kęs chleba. Gawęda z pól
nadniemeńskich.
Dnia 25 maja, po południu, w muzeum odbyło się
spotkanie z Józefem Szostakowskim, autorem nowego
przewodnika literackiego Wilno i okolice. Przewodnik literacki. Józef Szostakowski jest historykiem literatury i poetą. Tym razem przedstawił pierwszą tego rodzaju edycję własnego autorstwa, ukazującą bogatą wielokulturową spuściznę literacką ziemi nad Wilią. Autor zaprosił na
wędrówkę śladami pisarzy i poetów, którzy żyli i tworzyli
w okresie od XVI stulecia do drugiej wojny światowej.
Przewodnik literacki opisuje 17 szlaków turystycznych.
Podróżom towarzyszą opowieści o miejscowościach
i najważniejszych zabytkach, fragmenty utworów literackich, dzienników, pamiętników, listów. Spotkanie z autorem przewodnika uświetnił występ młodszej grupy zespołu „Wilenka” ze Szkoły im. Władysława Syrokomli w
Wilnie.
Kolejny dzień, 26 maja, stał się prawdziwą ucztą dla
miłośników poezji i tych, co mają duszę poety. W dworku
imprezę poetycką zorganizowała Centralna Biblioteka
Rejonu Wileńskiego. Tego dnia można było w Borejkowszczyźnie spotkać poetów: Wojciecha Piotrowicza, Aleksandra Śnieżkę, Aleksandra Sokołowskiego, Jelenę Garliauskiene, Reginę Pszczołowską, Mirosławę Bartoszewicz. Przybyli też przedstawiciele młodego pokolenia

twórców: Marzena Mackojć i Dariusz Kaplewski. Romantyczny nastrój stworzyła pieśń Stanisława Moniuszki do
słów Władysława Syrokomli Pieśń wieczorna w wykonaniu Patrycji Surwiło. Grała i śpiewała kapela „Wesołe
Wilno”. Na pamiątkę poetyckich spotkań z rąk dyrektor
muzeum, Heleny Bakuło, poeci otrzymali reprinty książek
krajoznawczych Władysława Syrokomli.
Zakończeniem cyklu Święta Poezji „Lira Syrokomli”
stała się plenerowa majówka poetycko-muzyczna XIX
Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”,
którego głównym organizatorem był Romuald Mieczkowski, poeta i redaktor naczelny kwartalnika „Znad Wilii”.
Spotkali się literaci, malarze, muzycy, wszyscy ci, którzy
chcą zatrzymać i utrwalić przemijające chwile. Gości bawił zespół „Wesołe Wilno”, a romantyczny nastrój stworzyły romanse w wykonaniu Luby Nazarenko.
Tegoroczna „Lira Syrokomli” zabrzmiała świeżymi
akordami. Za rok w maju muzeum zapewne znów będzie
gościło wiele poetyckich dusz. Bronisława Rutkowska,
potomkini Władysława Syrokomli, goszcząc na otwarciu
muzeum po renowacji powiedziała, że widząc współczesnych poetów Syrokomla na pewno czułby się wśród
nich jak pośród swoich przyjaciół.
„Tygodnik Wileńszczyzny” 2012, nr 4
http://www.tygodnik.lt/201224/wiesci2.html 

 Dorota Szagun

KORNEL UJEJSKI – JEREMI POLSKI
Wrzesień jest szczególnym czasem na przypomnienie sylwetki dziś już w dużej mierze zapomnianego, ale
w swej epoce znanego, poczytnego i znaczącego przedstawiciela romantyzmu – Kornela Ujejskiego. Kornel
Ujejski urodził się 12 września 1823 roku w Beremianach
na Podolu, a zmarł 19 września 1897 roku w Pawłowie
koło Lwowa. Wrzesień stał się dla Ujejskiego swoistą
klamrą życia, miesiącem początku i końca. Obecnie
mamy 189 rocznicę urodzin i 115 rocznicę śmierci poety.
Kornel Ujejski ze względu na rodzaj swojej twórczości nazywany był: „śpiewakiem melodii biblijnych”, „Jeremim polskim”, a ze względu na czas, na który przypadała – „późnym romantykiem”. Opatrywany był tymi
przydomkami zarówno przez sobie współczesnych, jak
i późniejszych czytelników, krytyków i historyków literatury. Taką dedykację przygotował Ujejskiemu inny poeta,
Adam Pajgert:
Tobie, nasz polski Jeremi, melodii biblijnych śpiewaku,
tobie mój bracie serdeczny składam tu moją najnowszą pracę,
1
jedną do jakiej w obecnej chwili zdolnym się czułem .

Zdarzenia, które przyczyniły się do utworzenia sylwetki dojrzałego poety, podejmującego spuściznę po
wieszczach romantycznych, motywują także pojawienie
się w jego twórczości zbioru poezji narodowej, zaangażowanej, poezji o charakterze religijnym, a w pewnym
okresie także bogatego, choć najmniej chyba znanego
zbioru poezji miłosnych. W ten sposób poznajemy typowo romantyczne, ale i różnorodne oblicza poetyckie Kornela Ujejskiego: wieszcza-proroka i romantycznego kochanka.

ROK XXII, NR 9-10 (174-175) 2012.

„Polski romantyzm narodził się na Kresach. Z lokalnego, prowincjonalnego stał się z czasem zjawiskiem
2
ogólnonarodowym” . Na Kresach właśnie, w Beremianach urodził się Kornel Ujejski w rodzinie szlacheckiej,
wychowywany w poczuciu głębokiego patriotyzmu i szacunku do wartości chrześcijańskich. Dziedzictwo otrzymał podwójne, tradycje rodzinne sprzęgły się na stałe
z tradycjami patriotycznymi.
Na światopogląd twórcy szczególny wpływ miały losy
całego narodu i sytuacja dziejowa, w której się znalazł
osobiście i trwał przez lata (był świadkiem przemarszu
korpusu Dwernickiego przez rodzinną miejscowość
w okresie powstania listopadowego, procesu i egzekucji
Wiśniowskiego, nieobce były mu dzieje rzezi galicyjskiej
i rewolucji francuskiej) oraz wyznawany światopogląd religijny. Wszystko to twórca sam bardzo znamiennie wyraża, pisząc: „dwie są wiary, źródła mojej siły […]. Ty
wiesz, że mówię o Bogu i ojczyźnie. Polskę mi wzięli, Bo3
ga nikt mnie nie odbierze” , a dużo wcześniej, na ślubnych
obrączkach kazał wyryć słowa: „Ku służbie Boga i Polski”.
Cały światopogląd twórcy wyznaczały te dwie wielkie dla
niego idee i wartości – wiara i patriotyzm, które nie uznawały kompromisów i półśrodków, a wymagały zaangażowania całkowitego i do końca życia.
Niemały wpływ na osobowość twórczą Ujejskiego
miały oczywiście także fakty innej miary: lektury czy poznane osoby. Każdy z nich będzie jednak niezmiennie
wiązać się z tymi dwiema wielkimi dla Ujejskiego, jako
człowieka i poety, wartościami: Bogiem i Ojczyzną. Tematyka religijno-patriotyczna czy typowo religijna programowo wyrasta więc z wymienionych idei, wybrzmie-
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wa z potrzeby mówienia o nich bez względu na przeciwności, z przekonania o własnym natchnieniu i posłannictwie: „Nie zaknebluje mi ust nikt, ust Bogiem i miłością
ojczyzny natchnionych”4.
Kornel Ujejski „często lubił powtarzać, iż Biblii zawdzięcza wiele natchnienia”5. „Tonąłem w Biblii, która
mnie zachwycała”6 – powiadał, i nic w tym dziwnego, bo
już na samym początku drogi twórczej „Bielowski wskazał mu jako szkołę stylu Biblię w tłumaczeniu J. Wujka”7,
którą to Ujejski bezsprzecznie studiował i która wpłynęła
w znamienny sposób tak na dobór tematyki jego twórczości, jak i na jej stylistykę. „Lektury Biblii nadadzą pisarstwu Ujejskiego specyficzny ton, ukształtują go w niedalekiej przyszłości na proroka, nauczą poszukiwać idei
i przezwyciężać rozterki wewnętrzne, utrwalą w nim te
wartości, które wyniósł z domu rodzicielskiego. To niewątpliwie wtedy ugruntowuje się religijność poety, tak
charakterystyczna dla jego postawy życiowej”8. Sam
później, już jako autorytet dla młodych twórców, księgę
Pisma świętego wskazywał jako szkołę myśli i stylu. „Posyłam Ci Biblię. Niech Ci daje moc, lot, ukojenie. Ja jeśli
mam coś dobrego w sobie, z niej to wziąłem”9.
Nie tylko jednak Biblia kształtowała Ujejskiego jako
człowieka i poetę. Utrzymywał on liczne kontakty z innymi poetami, studiował ich szczególnie rzetelnie i niejednokrotnie przejmował z ich twórczości to, co w jego
mniemaniu było szczególnie wartościowe. Jego żywe zainteresowania wszystkim, co działo się w literaturze,
sztuce, myśli filozoficznej czy uogólniając – wszystkim,
co działo się w świecie, w pełni kompensowało jego niedokończoną naukę szkolną. Interesował się i pochłaniał
wszystkie nowości twórców środowiska lwowskiego:
J. Zacharyasiewicza, Z. Kaczkowskiego, J. Dobrzańskiego, K. Brzozowskiego, J. Lama, W. Bełzy oraz wielu
innych. Wiele czytał, a doświadczenia lektur wzbogacał
listownymi bądź bezpośrednimi kontaktami z wieloma pisarzami, np.: L. Borkowskim, A. Bielowskim, W. Polem,
J. B. Zaleskim. Osobiście znał też dwóch wieszczów romantycznych i swoich mistrzów słowa poetyckiego: Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. „Najwierniejszy
uczeń wieszczów”10 niejednokrotnie, zwłaszcza w swoich
utworach, deklarował się jako sukcesor lutni mistrzów.
Wiele ze swego bogactwa twórczego zawdzięczał więc
Ujejski innym i świadomie czerpał z tej obfitości stylów,
wzorców, tematów i motywów. Uważał, że czytając,
zawsze zapożyczamy, że „bezwzględnej oryginalności
nie ma na świecie”11.
Kornel Ujejski znany jest szczególnie jako twórca
Chorału, który urósł niemalże do miary carmina patria
tamtego czasu, śpiewany w czasie demonstracji ulicznych przed powstaniem 1863 roku. Utwór powstał
w marcu 1846 roku, jako echo kończącej powstanie krakowskie „rabacji galicyjskiej”, czyli krwawej rzezi polskiej
szlachty. Ta niezwykła ekspresja twórcza początkowo
miała postać pieśni – modlitwy, skomponowanej przez
mieszkającego w Zboiskach pod Lwowem muzyka Józefa Nikorowicza. Podobno tak silne wrażenie wywarł
utwór na Kornelu Ujejskim, że pо wysłuchaniu melodii
Chorału, jeszcze tego samego dnia, goszcząc u kompozytora napisał do niej słowa. Tak, na skutek niezwykłej
wrażliwości dwu serc – muzyka i poety powstało dzieło
dotykające trudnej sprawy walk bratobójczych, przemawiające do rzesz Polaków przez długie lata – Chorał:
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Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratnej,
Do Ciebie, Panie, bije ten głos,
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
Od takich modłów bieleje włos.
My już bez skargi nie znamy śpiewu,
Wieniec cierniowy wrósł w naszą skroń,
Wiecznie, jak pomnik Twojego gniewu,
Sterczy ku Tobie błagalna dłoń.
Ileż to razy Tyś nas nie smagał!
А my nie zmyci ze świeżych ran,
Znowu wołamy: „On się przebłagał,
Во On nasz Ojciec, bo On nasz Pan!”
I znów powstajem w ufności szczersi,
А za Twą wolą zgniata nas wróg,
I śmiech nam rzuca jak głaz na piersi:
„А gdzież ten Ojciec, а gdzież ten Bóg?”
I patrzym w niebo, czy z jego szczytu
Sto słońc nie spadnie wrogom na znak...
Cicho i cicho – pośród błękitu
Jak dawniej buja swobodny ptak.
Owóż w zwątpienia strasznej rozterce,
Nim naszą wiarą ocucim znów,
Bluźnią Ci usta, choć płacze serce:
Sądź nas ро sercu, nie według słów!
О Panie, Panie! ze zgrozą świata
Okropne dzieje przyniósł nam czas:
Syn zabił ojca, brat zabił brata,
Mnóstwo Kainów jest pośród nas.
Ależ, о Panie! oni nie winni,
Choć naszą przyszłość cofnęli wstecz,
Inni szatani byli tam czynni,
О, rękę karaj, nie ślepy miecz!
Patrz! Му w nieszczęściu zawsze jednacy,
Na Twoje łono, do Twoich gwiazd.
Modlitwą płyniem jak senni ptacy,
Со lесą spocząć wśród własnych gniazd.
Osłoń nas, osłoń ojcowską dłonią,
Daj nam widzenie przyszłych Twych łask,
Niech kwiat męczeński uśpi nas wonią,
Niech nas niebiański otoczy blask.
I z archaniołem Twoim na czele
Pójdziemy wszyscy na straszny bój,
I na drgającym szatana ciele
Zatkniemy sztandar zwycięski Twój!
Zbłąkanym braciom otworzym serca,
Winę ich zmyje wolności chrzest,
Wtenczas usłyszy podły bluźnierca
Odpowiedź naszą: „Bóg był i jest”.
[Skargi Jeremiego]

Przede wszystkim jednak Ujejski zasłynął z takich
dzieł, jak Maraton, Melodie biblijne i jako twórca Skarg
Jeremiego, które były odbiciem uczuć patriotycznych
większości rodaków w owym czasie. Po ogłoszeniu tych
ostatnich został obwołany wieszczem i odtąd przylgnęło
do niego imię Jeremiego. W swojej twórczości stylizował
się na proroka, szukając odpowiedzi na losy narodu
w analogii do Narodu Wybranego – Izraela. Nastąpiła tak
ścisła identyfikacja podmiotu cyklu Skarg Jeremiego
z Kornelem Ujejskim, że naznaczony funkcją proroka, do
końca życia nie mógł się od niej uwolnić. Oczekiwano od
niego głównie mesjanistyczno-tyrtejskiego nurtu twórczości, odrzucając wszystko, co stworzył jako człowiek,
jako romantyczny kochanek, a nie jako Jeremi: wieszcz
i prorok.
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Kto chce być sługą, niech idzie, niech żyje,
Niech sobie powróz okręci o szyję,
Niech własną wolę na wieki okiełza,
Pan niedaleko, – niech do niego pełza!
I tam głaskany, a potem wzgardzony,
Niechaj na progach wybija pokłony,
Niech jak pies głodny czołga się bez końca
Za pańską nogą, która nim potrąca.
A my zostańmy! My w nieszczęściu razem,
Albo wytępim wrogów tym żelazem,
Lub za najświętszą wielkich bogów wolą
W grobie się wolni schronim przed niewolą.
Na naszej skroni tylko z laurów wieniec,
Lub bladość trupia – nie wstydu rumieniec!
[Maraton]

Ujejski jednak miał w swojej twórczości duży i poważny rozdział liryki miłosnej, motywowanej trudną, bo
zakazaną i osądzoną społecznie miłości do mężatki –
Leonii Wildowej. Nie obce były mu więc miłosne, romantyczne rozterki duszy.
U Ujejskiego nie ma jednak pęknięcia w naturze, kochanek nie przestaje być wieszczem, miłość prowadzi go
ku wyższym celom.
Gdyby ty moją była aniele!
U nóg bym twoich siadywał,
W skroń osmuconą wiałbym wesele
I myśli twoje zgadywał.
I kwiat wplatając do twych warkoczy
Woń z twoich ust bym wysysał,
I patrząc w twoje niebieskie oczy
Na rękach bym cię kołysał.
[...]
Gdyby ty moją była aniele!
Ja bym na ziemi niedoli,
Do życia wiązał wznioślejsze cele.
Uciszał serce gdy boli.
I chciałbym wielkim czynem po sobie
Taką pamiątkę zostawić,
Żeby lud płakał na moim grobie
I moje imię mógł sławić.
[Kwiaty bez woni]

Kornel Ujejski w dużej mierze pogodził się ze swoją
rolą poetycką i społeczną, sam „siebie uważał bądź za
kapłana-proroka, bądź za skromnego poetę i wiejskiego
gospodarza. Z rozmaitych stylów Ujejski wybrał styl okazały i potężny, (określenie Demetriusza), ale potężny nie
przez dobór tropów, lecz przez siłę uczucia i pasję zaangażowania ideowego”12.
Daj mu twą harfę, melodii aniele,
On twoich żalów wiernem będzie echem,
Bo w jego kraju nie mieszka wesele,
W jego narodzie każdy śmiech jest grzechem.
Głos drżący łzami wtórem dla twej lutni,
A nim pieśń każda śród bolów dojrzewa,
O! to on smutny, bo tam wszyscy smutni ...
[Melodie biblijne]

Oprócz zaangażowania w sprawy narodowowyzwoleńcze, politykę dla wyzwolenia Polski, pełnił także rolę
łącznika między elitą a ludem, organizował czytelnie
wiejskie, budując je, oddając na jej potrzeby wiele wartościowych pozycji ze swego księgozbioru oraz czynnie
uczestnicząc w ich działalności. Nie traktował swej roli
jako uszlachetniającej misji, ale jako „robaczą służbę”
Bogu i Polsce.
Religia zawsze stała u niego w parze z patriotyzmem, bowiem jak twierdził: „żaden naród bez podstawy
prawdziwej religii ostać się nie może, a dla narodów wybijających się z niewoli do samobytu, jest ona niezbęd15
nym warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu” .
Potężne były marzenia Ujejskiego, ogromny zapał do
pracy, straszne gromy rzucane na rodaków, ale i wielkie
serce. Zmarł, nie doczekawszy upragnionej i prorokowanej wolności, 19 września 1897. Zmarł z przekonaniem
o kresie wszystkich marzeń, ale wciąż z wielką wiarą
i nadzieją: „wszystko ma tu swój koniec. Za grobem nowe potężniejsze skrzydła dostanę”16.


_______________________

1

Wielu twórców epoki będzie podtrzymywać i umacniać tę rolę Ujejskiego przez liczne utwory dedykowane
„prorokowi”, począwszy od obszernego artykułu anonimowego autorstwa, „jaki ukazał się na łamach »Dziennika literackiego« (1864 nr 1-6) pt. Poezja polska i jej koryfeusze, który nawiązując do podstawowych założeń artykułu Zygmunta Krasińskiego o Juliuszu Słowackim (»Tygodnik Literacki« 1841) proklamował Kornela Ujejskiego
wieszczem, po Słowackim i Krasińskim”13.
Sam poeta z czasem z żalem i goryczą będzie mówić o niewspółmierności tych opinii z rzeczywistą postawą patriotyczną swoich czytelników. „Tak się kraj interesuje pracą swego wieszcza narodowego! Tak, tak – tak
mnie tytułują, mógłbym Ci nawet przysłać koperty z tą intytulacją dla mnie […]. Nie dbałem nigdy o chwałę. Moje
pragnienia były wyższe. Chciałem ożywić naród i natchnąć go danym mi duchem”14.

ROK XXII, NR 9-10 (174-175) 2012.
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3
Z . S u d o l s k i , Wielkie serce. Korespondencja Kornela Ujejskiego do rodziny Młodnickich, Warszawa 1992, t. 1, s. 78.
4
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XXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI U PROGU KRESÓW

„KORNEL UJEJSKI (1823-1897)
– CIEŃ ZAPOMNIANEGO GROBU SPOD LWOWA”
Chełm, maj 2012
Laureaci w kategorii poezji o Kornelu Ujejskim

 Czesława Michalska z Włodawy
(I nagroda)

List do Kornela U.
Tak siły dziejów sprawiły
Że polskich grobów tysiące
Poza kordonem zostały
Twój też – na wiecznej rozłące
W Pawłowie na Ziemi Lwowskiej
Wiatr dumki tęskliwe śpiewa
Tam otulony polskością
W prochu Poeto spoczywasz
Losem Ojczyzny stroskany
I ciemnym czasem niewoli
Dziś Ciebie uwiadamiamy
Niech Cię już serce nie boli
Wysłuchał Bóg Twojej skargi
Czas nadszedł oczekiwany
Dwadzieścia lat po Twej śmierci
Polska zrzuciła kajdany

 Maria Stefaniak z Żarnowca
(II nagroda)

Przeżyliśmy straszną wojnę
Stalinizmu krasne piękno
A życie szare niewolne
Wciąż beznadziejnie się wlekło
Aż wybuchła „Solidarność”
W pewne przebudzone lato
Zakończył się bieg po wolność
Dziesięcioletni maraton
Szliśmy piaskami polskich dróg
Wierząc do chwili ostatniej
Że w tym zamęcie dobry Bóg
Oszczędzi kurzu krwi bratniej
Polska prawdziwie dziś wolna
Choć nic przeszłości nie zatrze
Poeto pisz nowy chorał
Oby tym razem za zawsze

Czarna ziemia
Pozostała w marzeniach
jak siostra dnia i nocy
aby na niej rodzinnej skonać.
Twarda jak wyrok na wieśniaka
miękka jak dłoń matczyna
wśród kwiecia z bluszczu
pod płaszczem z brzozy
ale w złocie, pod szelestem jesieni
z krzyżem na mogile
na cmentarzu w Pawłowie
gdzie wszyscy: „Odpoczną i powstaną”.
W ranek pogodny pożegna
Marsz pogrzebowy jak ostatni akord
i w płaczu smętny wiatr Podola.
Ale już „Kościelne dzwony nowy dzień witają
Chórami ptactwa tam dzwoni dąbrowa…
O, ziemio moja, bądź zdrowa!”*
* „Tygodnik Ilustrowany” 1897, nr 39, s. 761-2.
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 Diana Joanna Cichocka z Chełma

 Kazimierz Jan Dejerow z Hrebennego

(Wyróżnienie)

(Wyróżnienie)

Gdy trwało Powstanie Listopadowe, Kornel Ujejski był kilkuletnim
chłopcem,
dziecko nie rozumiało tego, co targało ówczesnym światem…

Anioł smutku
Anioł smutku przykucnął
przy dębowym łóżeczku,
spojrzał w oczka dziecka,
pogłaskał…
Małe rączki powędrowały ku górze,
chciały dotknąć skrzydeł wolności
zrozumieć rozpacz
rozpostartą nad błękitnym Podolem,
nie zdążyły…
Anioł smutku odleciał w dal ciemną
niósł na barkach grobowe tablice
stawiał krzyże przydrożne –
pomniki cierpiących,
pieśń żałobną rozrzucał po lasach.
Powstanie upadło!
Dziecko nie zrozumiało,
usnęło…

List do Kornela Ujejskiego
Dziś piszę do Ciebie, bracie po piórze,
Bo mi ciężar duszę przygniata ogromnie.
Chociaż Ty listu nie napiszesz do mnie,
Znam jego treść – są tam słowa i róże.
W Twoich wierszach kresów światy zaklęte,
Jak różana woń, nęcą zapachami
Lub przebrzmiałych zdarzeń ranią kolcami
I żale wzbudzają – jak róże ścięte.
Wybacz mój nastrój, poeto kresowy,
Wybacz duszy mojej tęsknoty, łkania,
Bo nim mnie ziemia weźmie w swe okowy,
Będę się jako zwierz raniony słaniał,
Trafiony słowem o ziemi ojcowej.
Będę uśmiechem żałość swą przysłaniał.

Organizatorowi konkursu, Panu Krzysztofowi Kołtunowi, dziękujemy za nadesłanie utworów laureatów
– Redakcja

 Jerzy B. Sprawka

KORDECKI
NIEUGIĘTEJ WIARY MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY
I JEGO WPŁYW NA HISTORYCZNE DZIEJE POLSKI
Tajemnica bytu i odrodzenia spoczywa w łonie narodu, w wewnętrznym jego przeobrażeniu, w skupieniu sił rozproszonych i
rozerwanych, w ukojeniu nieuciszonych nigdy sporów i waśni, w zrozumieniu należytym i gorliwym pełnieniu obowiązków obywatelskich, w zespoleniu wszystkich myśli i uczuć do jednego wielkiego celu, w czynnym i rozumnym miłowaniu ojczyzny, bo Polska,
jak słusznie przed laty pisał Mochnacki, może zginąć tylko terroryzmem nierozumu.
Prof. dr August Sokołowski, Dzieje Polski ilustrowane, tom IX

Bieżący rok bogaty jest we wszelkiego rodzaju ważne dla Polski rocznice. Obchody tych rocznic mają przypominać kolejnym pokoleniom Polaków dramatyczne losy przodków i napełniać otuchą serca wątpiących, biernych i załamanych ludzi dzisiejszej doby.
W rozhukanym, pędzącym ponad miarę czasie, obfitującym w groźne dla ludzkości wydarzenia XX stulecia
i tragizm początku XXI wieku, dziwnie nieśmiało, jakby
ukradkiem i z zawstydzeniem (?) obchodzi się Święta
Narodowe i wszelkie inne, z punktu widzenia historii
ważne wydarzenia czasu minionego, mającego jednakże
ogromny wpływ na postawy obywatelskie młodych Polek
i Polaków.
Na początek, jako jedną z pierwszych ważnych
rocznic, mających kolosalne znaczenie w życiu narodu
polskiego, wypada wymienić 357. rocznicę Obrony Jasnej Góry. Wydarzenia tych heroicznych wydarzeń można przeżywać, odczytując odmalowaną piórem batalię na
stronach nieśmiertelnego Potopu Henryka Sienkiewicza.

ROK XXII, NR 9-10 (174-175) 2012.

Arcydzieło Trylogii doczekało się wielokrotnych wydań
i spopularyzowane zostało przez wszystkie niemal rodzaje sztuki.
W głębokim cieniu pozostaje natomiast jedna
z wcześniejszych powieści historycznych Józefa I. Kraszewskiego pt. Kordecki. Już sam tytuł zachęca do lektury, sugeruje bowiem ciągle żywą problematykę Jasnogórskiego „cudu”. Jest to jedna z mniej znanych książek,
w której autor „kronikarskich obrazów historycznych” opisuje chylącą się do upadku Rzeczpospolitą w epoce panowania Wazów.
Zainspirowany Gigantomachią, pełen religijnego
uniesienia, Kraszewski odtwarza obraz beznadziejnego
położenia obrońców oblężonego klasztoru i postać bohaterskiego przeora z garstką zdeterminowanych obrońców. Warto zatem cofnąć się w mroki dziejów, by wysnuć pewne analogie.
Analiza powieści Kraszewskiego p.t. Kordecki przekonuje o głębokim wzruszeniu religijnym, jakiemu pisarz

51

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
ulegał, i które się pojawia na wszystkich niemal kartach
tej opowieści. Autor starał się stworzyć dokument na tyle
wiarygodny, na ile mogła mu pozwolić twórcza wyobraźnia połączona z obserwacją współczesnych mu szczegółów topograficznych.
Kraszewski był pełen uznania, czy nawet uwielbienia
dla Gigantomachii. Uniesiony podziwem dla szarego,
ubranego w zakonny habit człowieka, dla jego niebywałej
wiary, mądrości i rycerskiego męstwa, oddał mu hołd, tytułując swoją powieść imieniem niezłomnego obrońcy.
Otucha, jaka płynie z kart tej powieści, może zawiedzionym dać siłę na przetrwanie najgorszych terminów,
ale uwarunkowana jest bezgraniczną wiarą w moc Bożą.
Sam autor przyznaje się do silnych mistycznych wzruszeń, pod których wpływem powstawały kolejne rozdziały powieści. Na wstępie przypomina pewnie już dzisiaj
zapomnianą legendę o pochodzeniu cudownej ikony,
którą w tym miejscu wypada przytoczyć:
Wieść niesie, że św. Łukasz, malarz ewangelista, ów patron artystów, twarz Bogarodzicy sam w zachwycie odmalował
na stoliku cyprysowym, który służył świętej Dziewicy, na którym, wedle słów legendy, „roboty odprawowała i Pismo Święte
czytała, o tajemnicach i rzeczach niebieskich rozmyślając. Stolik ten, tablicę tę, łzami swemi świętemi skrapiała i poświęcała,
a gdy posiłku było potrzeba, przy nim używała pokarmu”.
Na tej desce cyprysu, którą sam Jezus, przybrany syn
ubogiego cieśli, miał ręką wszechmocną na prosty stół dla matki wyciosać, dając nam przykład pracy, malarz święty twarz
Bogarodzicy z synaczkiem na ręku wyraził dla pobożnych niewiast jerozolimskich [s. 6, 7].

Współczesnemu czytelnikowi dzieło Józefa I. Kraszewskiego, opisujące heroizm garstki obrońców i tragiczne dzieje Jasnej Góry (a przy tym całej Polski), przynosi zaskakującą refleksję. Poprzez analogię historycznych wydarzeń można dojść do kapitalnego wniosku –
atakujący Polskę wrogowie zawsze starali się uderzyć
w Kościół. Dążąc do poderwania autorytetu Kościoła
i zniszczenia jego czołowych przedstawicieli kierowali się
podstępnymi działaniami – do zbrodni włącznie – jedynym ich celem było osłabienie ducha i niewolnicze podporządkowanie, a z czasem eksterminacja narodu. Narodu, który swoje Królestwo powierzył Matce Bożej, obwołując Ją Królową. Przeciwko Jej Królestwu wykorzystywana jest nie tylko siła i przewaga wrogiego oręża,
ale także pomoc ludzi małej wiary, nikczemnych i przekupionych zdrajców.

Jeszcze się ze Szweda śmiano, a już podkanclerzy (Radziejowski) (przyp. aut.) swemi praktykami w Wielkiej Polsce
uroczyste mu przyjęcie gotował. Nagle krzyk i przestrach rozległy się szeroko; Karol Gustaw już przeszedł Noteć i Wartę,
a Grudziński wojewoda kaliski, Opaliński, poznański połączyli
się z nim. Wielkopolanie, wyprzysięgłszy się swojego króla,
szeroko otwarli wrota najeźdźcy, podali mu dłoń zbrojną.
Jeszcze Polska nie ochłonęła, zdumiona wnijściem Szweda, gdy ten już zagarnął Poznań, Kalisz, Kościan, Kruszwicę,
Bydgoszcz i sunął się szybko ku stolicy Warszawie (s. 13).

Powieść Kraszewskiego przepełniona jest przykładami pogardy, jaką żywią butni najeźdźcy wobec wyznawanej przez Polaków wiary i tradycji narodowych.
O dziwo, współdziałająca ze Szwedami szlachta łatwo
godziła się z obraźliwymi bluźnierstwami. Zdrajcom nie
stało odwagi, by przeciwstawić się obelgom, jakimi byli
obrzucani katolicy i uznawane przez nich od wieków
świętości.
Miller właśnie w Sieradzkiem plondrował, gdy Wejhard
przybiegł zajątrzony do niego, naglić do uprojektowanej wprzódy, potem odłożonej wyprawy na Jasną Górę. […] Sam heretyk, nie tylko nie szanował świętości, ale, jakby się na nich
mścił swojego odstępstwa, kalał je chętnie, naigrawał się im
i nie szczędził ani kościołów, ani ludzi Bogu poświęconych.
(s. 66-67).

Poniżającemu serwilizmowi szeregu możnych rodów
polskich Kraszewski przeciwstawia patriotyczną postawę
znajdującej się na samym dole drabiny społecznej żebraczki, która dla dobra sprawy gotowa jest poświęcić
swoje nędzne mienie i siebie całą.
– Co spalić? podchwycił dziwny, ze śmiechem zmieszany
głos poza rozmawiającymi.
Obejrzeli się, i pan Czarniecki postrzegł żebraczkę, która
niskim pokłonem witała przeora, całując kraj sukni jego,
a szlachtę pozdrowiła przysadzistym dygnieniem. Zamojski i
Czarniecki spojrzeli na to zjawisko i umilkli. Kordecki odwrócił
sie od niej i rzekł powolnie:
– Nic ci do tego, moja kochana, co my tu radzimy. […]
– Będziesz się musiała schronić gdzie indziej.
[…] – ja stara na Jasnej Górze pokutnica…[…] Jeśli każecie, własną siedzibę gotowam podpalić, tylko powiedzcie słówko (s. 72)

Z całą ostrością odrysowane są dramatyczne sceny
zbuntowanych olkuskich minerów, a Jan Waciek, który
za nieposłuszeństwo skazany jest na szubienicę i na niej
ponosi śmierć, daje przykład niezachwianej wiary i urasta do symbolu.
Spędzono nieszczęśliwych górników, którzy pod strażą, jak
więźniowie trzymani, stali smutni i przelękli. Jeden tylko pomiędzy nimi, starzec silny, barczysty, górujący całą głową, z włosem posiwiałym, wsparty na kiju, z dumą na twarzy, a ze
wzgardą spoglądał na Szwedów…[…] rozkazał Miller prowadzić ich ku górze i wyznaczyć robotę; ale około południa znać
mu dano, że olkuscy górnicy opierają się i miny nie chcą rozpoczynać.
Sądząc, że to tylko nieporozumienie jakie lub trudność w
robocie, posłano do nich Kuklinowskiego, chętnego służkę
Szwedów, aby się z nimi porozumiał. […]
– Ho! do roboty! rozpoczynajcie! – zakrzyczał Kuklinowski.
– Abośmy to Szwedzi, czy zdrajcy, jak ty – zawołał oburzony starzec – żebyśmy mieli na Matkę Najświętszą ręce podnosić? […]

Henryk Pillati, Bitwa ze Szwedami
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Kuklinowski spojrzał i szybko odjechał, dając o tem znać
jenerałowi. Miller, ledwie uszom wierząc, zakrzyczał:
– Wieszać łajdaków! wieszać!
[…] Kaliński wystąpił.
– Pozwólcie mi do nich pójść, panie jenerale.
– Idź, mości starosto, ale ich nie proś; nieposłusznych na
gałąź, jak psów powywieszam!…
[…] – No, do roboty, dzieci! […] już wyrok śmierci wydany
na was; kto do młota się nie weźmie, pójdzie na szubienicę.
– Ano! to wieszajcie! – odparł starzec dumnie – czegóż
czekać?
– Co to wam w głowie?
– Co w głowie? to, że Szwedowi heretykowi przeciw Matce
Jezusowej nie będziemy pomagać, jak wy, panowie szlachta.
Zarumienił się Kaliński.
– Ty starcze! – krzyknął – pierwszy pójdziesz na szubienicę!
– I Chrystus wisiał – rzekł górnik spokojnie – szubienica za
Bożą sprawę nie hańbi (s. 136).

12 listopada wydał swój pierwszy rozkaz. Obejmując
dowództwo nad wojskiem przemawiał w imieniu „zmartwychwstałej Polski”.
„Zmartwychwstała”, ociekająca krwią w obronie
Lwowa, Wilna, nieobeschła jeszcze ze starych ran, gdy
na jej okaleczone ciało zaczęły spadać kolejne śmiertelne ciosy rewolucji bolszewickiej i wojny 1920 r.
Okazuje się, że po wiekach duch przeora Augustyna
Kordeckiego ożywa na nowo. Wciela się w wątłe ciało
młodego, 27-letniego księdza Ignacego Jana Skorupki.
Mianowany kapelanem II Batalionu 236 Pułku Ochotniczego im. Weteranów Powstania Styczniowego, napełniony nadzwyczajną duchową mocą, udziela tej siły katechizowanej przez siebie młodzieży skautingowej. Na
dwa tygodnie przed decydującą bitwą, w której Skorupka
poniósł śmierć, miał powiedzieć:

Ten charakterystyczny cytat z pełną wyrazistością
ukazuje prawdziwe oblicze panujących pośród prostego
ludu nastrojów. Podkreśla głęboko zakorzenioną wiarę
i bunt wobec gwałcicieli tej wiary. Paulini częstochowscy
odmówili najeźdźcy przyjęcia wątpliwej opieki, przez co
w heroicznej obronie skromnej forteczki, trwającej od 18
października do 26 grudnia 1655 r. wstrząsnęli sumieniami Polaków, nadając wojnie charakter religijny.
Kordecki to utwór na wskroś patriotyczny. Pisany
pięknym staropolskim językiem, który współczesnemu
czytelnikowi pobrzmiewa jak gdyby znaną, a już zapomnianą nutą i wywołuje tęsknotę za czymś bezpowrotnie
utraconym, ale ciągle obecnym, bliskim.
Znamienne dla dzieła są zaczerpnięte z Nowej Gigantomachii i przytaczane przez Kraszewskiego duże
fragmenty oficjalnych, wymienianych pomiędzy szwedzkim sztabem, a oblężonymi not. W listach zredagowanych przez Paulinów zaskakuje sposób prowadzenia negocjacji i bardzo wysoki poziom dyplomacji. We wszystkich bez wyjątku pismach pobożni ojcowie dają wyraz
szacunku srożącemu się wrogowi i w sposób kunktatorski wygrywają każdą trudną partię. Zgłębiając formę
i zawiłości zawarte w treściach tych listów, chciałoby się
wykrzyczeć gorzkie żale wobec pozbawionych klasy
kundlowatych dyplomatów współczesnych.
Wcześniej wspomniałem o zdumiewającym podobieństwie trudnego położenia Polski XVII wieku z sytuacją, w jakiej znalazł się nasz kraj w dobie XX i na progu
kolejnego XXI stulecia. Znamiennym faktem jest czynny
udział przedstawicieli Kościoła, spieszących z duchową
pomocą, będącej w obieżach Ojczyźnie.
Rzetelne opracowania historyczne, a także dzieła literackie wielu wybitnych przedstawicieli niepodległej myśli
polskiej, rzucają wiele światła na problematykę stosunków
międzynarodowych, mających wpływ na kształt Europy
Wschodniej zarówno po I, jak i po II wojnie światowej.
Preludium do XX wieku rozpoczęty strajkami robotniczymi w Rosji i szkolnymi w Królestwie Polskim przyniósł
koszmar przerażających rewolucji, dwu światowych wojen i bezmiar cierpienia. Na rumowisku usłanym setkami
tysięcy trupów pojawiła się szansa odzyskania utraconej
w XVIII wieku państwowości polskiej.
Działo się 10 dnia listopada AD 1918, w niedzielę
o godz. 7.36 rano na peron dworca kolejowego w Warszawie wtoczył się pociąg z Berlina, którym przybył
zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski,
a już jako Naczelnik Wojsk i desygnowany szef Rządu

Nie martwcie się. Bóg i Matka Boska Częstochowska, Królowa Korony Polskiej nie opuści nas i ześle nam człowieka, jak
ksiądz Kordecki, jak Joanna d’Arc we Francji. Człowiek ten
stanie na czele armii, doda odwagi i nastąpi zwycięstwo. Bliskim jest ten dzień. Nie minie dzień 15 ty sierpnia, dzień Matki
Boskiej Zielnej, a wróg będzie pobity.

ROK XXII, NR 9-10 (174-175) 2012.

(Cyt. za: Bohdan Urbankowski, Józef Piłsudski – marzyciel i strateg, wyd. Alfa, Warszawa 1997)

Nocnym marszem z 13 na 14 sierpnia 1920 r. w rejon wsi Ossów przybył oddział Ochotniczego Pułku Piechoty, składający się z młodzieży szkół warszawskich
i grupy skautów wraz ze swym katechetą Ks. Ignacym
Skorupką. Znużeni drogą uczniowie rozłożyli się na nocleg pod gołym niebem, na łące. Nad ranem ok. godz.
czwartej rozległy się strzały. Zaspani chłopcy chwycili broń
i poszli w bój. Skorupka poszedł także. Bez trwogi, z narzuconą na szyję stułą szedł w pierwszej tyralierze. Zaciśniętą dłonią, w której widniał krucyfiks, zachęcał i błogosławił idących do walki młodszych przyjaciół. Intonując
pieśń Serdeczna Matko, dodawał otuchy walczącym.

Moment śmierci ks. Ignacego nie został zauważony.
Biegnący obok księdza dowódca zauważył potknięcie, ale w ferworze walki nie zwracał na to uwagi. Dopiero później, po ciężkich walkach wręcz, podczas oględzin
krwawego pobojowiska natknięto się na jego zwłoki.
„Tkwił twarzą skierowaną w dół. Przed nim leżał jakby
ścięty nożem wierzch jego czaszki z mózgiem. […] Odwróciłem ks. Skorupkę i zobaczyłem twarz ze spokojnym, jakby nieziemskim uśmiechem. Może ofiara jego
życia potrzebna była dla naszego zwycięstwa?” – wspomina podporucznik Mieczysław Słowikowski, były dowódca I kompanii.
Niezależnie od wersji śmierci ks. Ignacego (istnieją
co najmniej dwie), na podkreślenie zasługuje w tym kon-

53

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
tekście sytuacyjna zbieżność. Ta sprzed 265 lat (choć
straszna) blednie przed barbarzyństwem wyzutego
z wiary religijnej wschodniego najeźdźcy, drugiego dziesiątka ub. wieku.
W pamięci narodowej zakorzeniła się doniosłość heroicznego czynu pojedynczych ludzi, z miejsca uznanych
za mężów opatrznościowych tamtych czasów. W obu
wydarzeniach obowiązuje zgodne, głębokie przekonanie
zaistniałych cudów. Cudów, które powinny narodowi
uzmysłowić popełnione grzechy i błędy.
Stefan Żeromski napisał opowiadanie na kanwie wydarzeń wojny 1920 r. (w szerszej świadomości społecznej nieistniejące) pt. Na probostwie w Wyszkowie. Opisuje tam relacje Ks. kanonika Mieczkowskiego o pobycie
w jego domu „rządu polskiego”, powołanego przez Rosyjską Republikę Rad. Ów „rząd”, składający się z naszych rodaków – dr. J. Marchlewskiego, F. Dzierżyńskiego oraz Feliksa Khona na wieść o przegranej bitwie
pod oblężoną Warszawą czmychnął w panice luksusowym automobilem, nie zdążywszy dokonać komisarycznej działalności „pokrestiańskim diełam”. W tymże opowiadaniu jest symptomatyczny fragment, który w skrócie
przytoczę:
[…] ten jego uczynek chyba nas wszystkich obowiązuje.
Nie ochłap łaski, nie nagroda za przelaną krew mu się należy,
lecz oddanie wszystkiego, co jest jego w ojczyźnie. Należy podźwignąć się z lenistwa ducha. Ta sama krew ofiarna i na zawsze dla nas święta, co wytrysła na polu bitwy pod Warszawą
z serca bohatera narodu księdza Skorupki, płynęła strugą z ran
bezimiennych polskich żołnierzy, bezrolnych chłopów. Musimy
teraz na tę krew się powoływać, wzywając naród polski do
wielkich społecznych reform, albowiem ci rycerze za przyszłość
Polski polegli.

Tak. Ważne to i godne poznania opowiadanie niedoszłego laureata literackiej Nagrody Nobla w 1924 r.
Katolickie tradycje narodowe chętnie zaakceptowały
udział sił nadprzyrodzonych w obydwu wyżej wspomnianych zwycięstwach, określając je mianem cudu. Do pogłębienia takiego przeświadczenia przyczyniły się – z całą powagą, szeroko głoszone zapewnienia nieprzejednanych wrogów o dziwnych zjawiskach towarzyszących
walkom. I to zarówno w przypadku obleganej Jasnej Góry, jak i w dwa i pół wieku później, Warszawy.
A więc przełożony zakonu Paulinów Augustyn Kordecki
i skromny katecheta Ignacy Skorupka urastają do rangi
mężów opatrznościowych. Dało to asumpt Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski do odnowienia aktu oddania się
całego narodu w opiekę Maryi Królowej Polski.
Emanująca z Jasnogórskiego klasztoru duchowość
ojca Kordeckiego napełnia otuchą serca wątpiących i daje siłę wybranym przez Opatrzność duchownym. Często
kosztem ofiary życia.
Taką mocą obdarzony był ks. gen. Stanisław Brzóska, dowodzący chłopskim oddziałem partyzanckim podczas powstania styczniowego 1863 r. Schwytany przy
końcu grudnia 1864 r zostaje skazany na śmierć. Stracony w 31 roku życia.
Zapewne wszystkim współczesnym dobrze znany
jest męczennik ksiądz Jerzy Popiełuszko, niezłomny kapelan ruchu niepodległościowego lat osiemdziesiątych
minionego właśnie stulecia, którego postaci w kontekście
tych rozważań nie sposób pominąć. On także czerpał
z niewysychającego źródła pokory, wiary i miłości „do
Tej, co Jasnej broni Częstochowy…”
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W dniu 19 października 1984 r w kościele pw. Św. Braci Męczenników na Wyżynach w Bydgoszczy wygłosił swoją ostatnią homilię. Tego dnia modlił się takimi słowami:

Śluby króla Jana Kazimierza. Tablica wmurowana
w ścianie Bazyliki Jasnogórskiej

Maryjo, Matko polskiej ziemi. Nadziejo nasza. Bolesna Królowo Polski… Nam, którzy dokładamy wszelkich starań, aby
odnowić oblicze ziemi, naszej polskiej ziemi, w duchu Ewangelii, okaż swą matczyną opiekę, Maryjo. Nam, którzy w trudzie
i znoju walczymy o Prawdę, Sprawiedliwość, Miłość, Pokój
i Wolność w Ojczyźnie naszej, podaj pomocną dłoń.

W kilka godzin później, jesienną nocą poważono się
i dokonano okrutnej zbrodni.
Porażone miliony serc wstrzymują rytm, a umysły
oddają się głębokiej zadumie.
Śmierć… a w sercu radość się mości na wiadomość
radiową z dnia 12 sierpnia, że już wkrótce na warszawskiej Pradze przy katedrze pw. św. Floriana, w 85 rocznicę Cudu nad Wisłą dokona się odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Ignacego Skorupki.
Żyjemy, nieustannie żyjemy w cieniu niezliczonych
pomników bohaterów narodowych i nie wyciągamy wniosków?
W tym miejscu, na zakończenie już, wypada przytoczyć głębokie w swej mądrości spostrzeżenie Edmunda
Osmańczyka: „[…] Dziś, gdy doszliśmy do granicy
upływu krwi, musimy wytężyć wszystkie nasze siły
umysłowe i fizyczne, aby w przyszłości zmniejszyć
liczbę bohaterów do jednostek […]”.

___________________
BIBLIOGRAFIA
Józef Ignacy Kraszewski, Kordecki, Księgarnia Polska Tow. Polskiej
Macierzy Szkolnej, Warszawa 1925 (skąd cytaty).
Wieczory pod lipą czyli Historyja narodu polskiego opowiadana
przez Grzegorza z pod Racławic, druk i nakład J. Łukaszewicza, Poznań 1845.
Lech Ludorowski, Przyczynek do Kordeckiego, [w:] Józef Ignacy
Kraszewski – twórczość i recepcja, „Literaria Lublinensa”, t. X, pod red.
L. Ludorowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 1995.
Ks. Augustyn Kordecki, Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r.,
Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeczowice 2001.
Stefan Żeromski, Na probostwie w Wyszkowie.
Norman Davies, Orzeł biały czerwona gwiazda, wyd. Znak, Kraków
1997.
Bohdan Urbankowski, Józef Piłsudski – marzyciel i strateg, wyd. Alfa, Warszawa 1997.
… na polskie dziś, wybór i opr. ks. Krzysztof K. Targoński, wyd. Polihymnia, Lublin 2000.
Krystyna Daszkiewicz, Uprowadzenie i morderstwo Ks. Jerzego
Popiełuszki, wyd. III SAWW, Poznań 1990.
Edmund Osmańczyk, Sprawy Polaków, wyd. AWIR, Katowice 1948.

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
 Bolesław Hadaczek

KRESÓWKI
(Kresy w literaturze polskiej)
IV
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 płaczka-lamentnica 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.
38. Pejzażyzm
Kresoromantycy opiewali litewskie puszcze, błękitne
pola Ukrainy i Podola, widoki zachwycające i przerażające, kształty dziwaczne i straszliwe. Kresowe krajowidoki
budziły miłość do ziemi i jej współmieszkańców, sławnych pamiątek przeszłości i współczesnych grobowisk.
Pejzaże kresowe stały się »owym tajemniczym nasiennikiem tylu dum i rapsodów Malczewskiego, Goszczyńskiego i Bohdana”, zawierały syntezę elementów natury
żywej i martwej, świata roślinnego i zwierzęcego, rzeźby
terenu, miast i miasteczek z zabytkami architektury i kultury, opisami dworów, zaścianków i wiosek. Kreowano je
w kategoriach estetycznie łagodnych i ostrych, w aspektach geograficznym, historycznym lub metaforycznym.
Podbudowane romantyczną historiozofią wygenerowały
w efekcie literacki (artystyczny) kierunek – pejzażyzm.
Kresoromantycy byli niedoścignionymi mistrzami pejzażu, który w ich utworach pełnił szereg ważnych funkcji:
poznawczą, edukacyjną i nastrojową, kontemplacyjną,
terapeutyczną i symboliczną.

ROK XXII, NR 9-10 (174-175) 2012.

39. Pieśń o ziemi naszej Pola
Syntetyczną panoramę ziem kresowych przyniósł
poemat krajoznawczy W. Pola pt. Pieśń o ziemi naszej
(1843). Zaczyna się od dziedzictwa Giedyminowego,
odwiecznych kniei i uroczysk, żubrów, niedźwiedzi i wilków, od kraju zapadłego i sennego, lnów dorodnych, ryb,
grzybów i rojstów. Żył tam lud w chatach dymem ogorzałych i dranicami krytych, cichy, oszczędny i pamiętliwy,
on i „w grobie nie przebaczy”. Poeta objął Żmudź świętą
z mnóstwem krzyży i kapliczek przy domach, a Polesie
scharakteryzował jako region ubogi i błotny, cały w oczeretach, jeziorach i rokicinach. Na „Ruś pasznistą i hreczaną” autor-narrator wkraczał od strony Wołynia z cerkwiami, krasawicami i wojcami-mołojcami, pełnego zboża, bydła i pszczół. Pejzaż wołyński to dąbrowy i brzozowe gaje, czarnoziemne caryny i czajki wrzeszczące
nad stawami, wieczorami snuły się mgły, a koniuchy wyruszali na nocny wypas. Nie było jednak kraju piękniejszego nad Podole: krainy bożej i miodnej, przeciętej
wstęgą Dniestru płynącego parowami ku Morzu Czarnemu. Tu jak w stodole, na polach dużo bydła w koszarach-legowiskach, a w ogrodach pełno basztanów, arbuzów i melonów. Poeta zachwycił się Ukrainą, światem
„bystrym, trzeźwym i czujnym, jak na czatach błysk
oszczepu”, tam dyszącymi jarami płyną rzeki, dumy
przypominają sławną przeszłość, a czumackie maże ciągną z solą od limanów.
Dniepr szumi porohami, wicher wyje po kurhanach,
a w oddali złoci się Ławra Peczerska i starodawny Kijów.
Celem pieśni Pola było umocnienie emocjonalną więzią
Kresów z Polską, zawarł w niej wiedzę geograficzną, etnograficzną i socjologiczną o regionach, ich bogactwach
i niepowtarzalnych kolorytach lokalnych.
40. Lirnicy
Kresoromantycy kreowali bohaterów wielonarodowych i wielokulturowych. Do postaci wywodzących się
z folkloru ludów kresowych należeli lirnicy (nazywani też:
bojanami, bandurzystami i wajdelotami, guślarzami, kobziarzami, dumkarzami i dudarzami, gęślarzami, dziadami
i znachorami, wróżbitami, widunami i perebeńdiami).
Grali na bandurach, lirach i teorbanach, na bałałajkach
i kobzach, bajali na wieczornicach, przepowiadali na
majdanach i sławili w dumach rycerzy. Sugestywnie
przedstawił ich Słowacki w Beniowskim, jak to często
przychodzili do dworów z lirami i pieśniami stepowymi,
jak siadali w płaszczach od słońca złotych w sieni lub
pod lipą i śpiewali. Tworzyli oni bractwo mające strukturę
hierarchiczną, w którym najwyższą władzę sprawował
król, przełożonymi byli wybitni lirnicy zakładający własne
szkoły, wychowawcy uczniów sławiących potem imiona
swych mistrzów po całych Kresach. Nierzadko inspirowali pisarzy, np. Zaleskiemu bandurzysta opowiadał
o Kozakach, oprowadzał po uroczyskach i nucił dumy;
Padurra wspomina kobziarza z Kalnika, a Czajkowski
wędrownego lirnika Lewka. Najbardziej znani w literaturze to Halban, Guślarz i Wernyhora.
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41. Wernyhora
Najpełniejszą kreację, modelowaną z odmiennych
pozycji ideowych szlachty i ludu, otrzymał Wernyhora, na
poły legendarny lirnik z drugiej połowy XVIII wieku,
ostatni apostoł polsko–ukraińskiego pojednania. Układał
dumy i edukował uczniów, wysyłając w świat, iżby głosili
przyjaźń między Kozakami i Lachami, zyskał sławę proroka przewidującego przyszłość Ukrainy i Polski. Pisali
o nim Czajkowski, Słowacki, Siemieński i inni. W czasie
koliszczyzny próbował powstrzymać tłum żądny zemsty,
bratał Kozaków i chłopów z polskimi panami, przemierzając rozległe przestrzenie od Krymu po Karpaty.
W cerkwi śpiewał „hospody pomyłuj” i bił pokłony, od kościoła katolickiego nie stronił i nie pluł na księdza odprawiającego mszę po łacinie. Mieszkał na odludziu
i miał dużo pieniędzy niewiadomego pochodzenia, hajdamacy odczuwali przed nim zabobonny lęk, a kobiety
wiejskie uciekały z okrzykiem: „Wernyhora! Czarownik!
Będzie licho!”
42. Mohort
Po powstaniu listopadowym nastąpił renesans neosarmatyzmu i Sarmatów, których W. Pol tak scharakteryzował: „Kiedy zbrojno – to ze szablą,/ Kiedy z miną – to
już z diablą,/ Kiedy strojno – to we złocie,/ Gdy pracować
– to już w pocie,/ Bankietować – to już szumnie,/ Sejmikować – to już tłumnie. (...) Kiedy order – to za bliznę,/
Kiedy cierpieć – za ojczyznę”. Mieli wąsy i kontusze,
a przede wszystkim szczere, polskie dusze. Wśród nich
wyróżniali się rycerze kresowi zahartowani w bojach.
Zawsze w służbie, posłuchu i grozie. Gotowi oddać życie
za Ojczyznę, wiarę i dla własnej sławy, pilnujący granic
na dalekiej Ukrainie, chodzący w żelazie od stóp do głowy, z bliznami na piersiach i twarzy. Takim rycerzem był
Mohort, przeszło stuletni „strażnik hetmańskiego szlaku”.
Mieszkał w chutorze Żelazny Ul w Czehryńskiem, na
prawym brzegu Dniepru, uczestniczył we wszystkich
wojnach kresowych XVIII wieku i odrzucał wszelkie ordery ofiarowane mu przez króla. Ten „kamienny narodowiec” wydał się narratorowi potężnym posągiem: siedział
na koniu w zbroi, groźny i czujny, białe włosy osrebrzały
mu głowę, a w prawej ręce trzymał pistolet. Zginął w bitwie z Moskalami pod Boruszkowicami w 1792 roku.
43. Kresowianki
Barwny korowód utworzyły kresoromantyczne heroiny, najczęściej matki, żony i córki szlacheckie z dworów.
Pod zaborami służyły Ojczyźnie jako matki-Polki, podtrzymywały ducha narodowego i pełniły ważne funkcje
w życiu społecznym, rodzinnym i w sferze uczuciowej,
motywując mężczyzn do czynów. Maria Malczewskiego
kochała bezgranicznie ojca i męża, jej uroda „świeciła
zamglonym promieniem”. Inny charakter i prezencję miała Grażyna, nadniemeńska pierwsza krasawica, z postawy równa mężowi, chętnie polowała i hasała na
żmudzkim rumaku. To „niewiasta z wdzięków a bohater
z ducha”, zginęła jak rycerz na polu bitwy. Bohaterki
Słowackiego pochodziły z Kresów ukraińskich. Oto
szesnastoletnia Salomea, córka Gruszczyńskiego, miewająca prorocze wizje senne; towarzyszyła jej księżniczka Wiśniowiecka, wychowanka Wernyhory i podopieczna
Regimentarza. Obok Polek i Litwinek występują Ukrainki:
czarnobrewki, krasotki nierzadko „skozaczone”, wierne
sokolice i zazule czekające na powroty Zoporożców
z wypraw wojennych, szalejące z miłości aż do utraty

56

zmysłów. W Beniowskim mamy Swentynę, „ostatnią muzę kozaczyzny” Podobną do rusałki z wierzeń ludowych.
Ta stepowa królewna mówiła po ukraińsku i latała po
stepie „jak cygańczuk bosy”, pędziła na koniu, a za nią
dwa białe gołębie, roznosiła listy, obmywała i grzebała
poległych rycerzy.
44. Mit jasny i ciemny
Kresy mityzowano, poczynając od piśmiennictwa staropolskiego. Szczególnie poeci wielkiej emigracji dostrzegali w nich jakąś siłę fatalną, ziemie płynące miodem, to znów okrutne i mszczące, zachwycały i odstraszały, były Arkadią i Golgotą zarazem. Ta ambiwalencja
rozrastała się w dwóch mitach opozycyjnych: jasnym
i ciemnym. Mit jasny idealizował, to na Kresach urzeczywistniały się przykładne bohaterstwo i poświęcenie
dla Ojczyzny, swojski sarmatyzm i cnoty narodowe; tam
życie chrobre upływało w służbie rycerskiej, szybko dorabiano się fortun i decydowano o losach całego kraju.
Kresy stały się symbolem potęgi i chwały Rzeczypospolitej: były kolebką narodu polskiego, na nich rozgrywały
się walki Scytów i Sarmatów z wrogami, w stepowych
mogiłach spali snem wiecznym nasi najstarsi przodkowie
i stamtąd zaczęły się wędrówki Polan na Zachód. Mityzacja Kresów miała charakter wszechobejmujący, dotyczyła przestrzeni, życia współmieszkańców i kolorytów
lokalnych, zawierała programowe postulaty romantyzmu,
nad nimi unosił się poetyczny blask. Dorobiły się też
Kresy mitu ciemnego, który powiększał się coraz bardziej
pod wpływem nieustających wojen, buntów, wrogości
i nienawiści. Z upływem lat traciły atrybuty tylko Arkadii,
przeistaczając się w jej przeciwieństwo.
45. Mit Bohdana
Jasny mit Ukrainy kreował Bohdan Zaleski w dumkach, rapsodach i poematach. Krainy idyllicznej, malowniczej i rozśpiewanej, ojczyzny i matczyzny polskokozackiej. Poeta zwany „laszym ptaszęciem z duszą kozacką” opiewał ziemie nad Bohem i Taśminą, mieszając
smutek z wesołością i zadumą. Przedstawiał Zaporożców nie tyle zbuntowanych, co sentymentalnych, jako
dzieci natury, która jednoczyła się z nimi w nastrojach,
koiła rany i przyjmowała po śmierci. Wystroił Ukrainę,
gdzie „wzrok lubuje i serce nie nudzi”. Mając „ucho
i niuch ukraiński”, wymodelował podmiot literacki na
chłopa lub Kozaka, przekazicieli ludowych wierzeń
i przekonań, stosując typowe dla gminnych pieśni powtórzenia i melodyjne refreny, paralelizmy i tautologie poetyckie, zdrobnienia i rzewne epitety, rymy męskie, wykrzykniki i wyrazy dźwiękonaśladowcze. Na „wszechsłowiańskiej królowej laszej” samo powietrze upajało jak wino, w dali srebrzył się Dniepr-ojciec, a pod niebem trzymały straż orły i sokoły: „Co blasku! co krasy! co woni/
Co ptactwa! I gwaru, rozgwaru!” Na wiosnę wyglądała
jak kielich jednej róży, pełna woni, barw i dźwięków: „Boże-ż mój, Boże! Łzami modlę Ciebie:/ Jak umrę, daj mi
Ukrainę w niebie!” Należała głównie do rycerzy, lirników
i rusałek, przypominała niekiedy cmentarzysko pełne duchów, zalane krwią i wyciszone, nad którym unosiło się
wieczne tchnienie Boga. Na tej Ukrainie-Matce, podporządkowanej Rzeczypospolitej, królowały „serca niewinne, szczere i otwarte. kochające wszystko”. Rzeczywiste
antagonizmy i konflikty społeczno-narodowe poeta pomijał lub przezwyciężał racjami Moralnymi, solidaryzmem
i miłością chrześcijańską.
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46. W obronie polskości
Po upadku powstania styczniowego, pomimo
ogromnych trudności, polskość na Kresach broniła się
niczym w oblężonej twierdzy, trwała w oporze w różnych
sferach życia. Ziemianie mimo ciężkich strat podtrzymywali swoją pozycję ekonomiczną, społeczną i kulturalną,
a wspólnota polska tożsamość narodową. Edukacja domowa kształtowała patriotyzm w dzieciach, stając się jedyną szkołą, gdzie można było nauczać po polsku
i o Polsce, oazą w zrusyfikowanym systemie szkolnictwa
istniejącą poza kontrolą zaborcy. Walka o ziemię i majątki nabrała rangi obowiązku wobec rodziny, przodków
i narodu. Zdobywanie profesjonalnych umiejętności gospodarczo-agronomicznych czyniło z ziemian zawodowych rolników i wiejską inteligencję. W pracach nie
ustawały polskie ośrodki oświaty, kultury i nauki. Rozwinęło się tajne nauczanie, kształcenie ludowych nauczycielek (tzw. ludówek), które wyruszały na wieś nauczać
dzieci, jak bohaterki z Orzeszkowej i Siłaczki Żeromskiego. Powstawały szkółki dla dzieci wiejskich we dworach
ziemiańskich, sprowadzano po kryjomu komplety książek
i elementarzy, z wolna odradzał się ruch wydawniczy
i życie teatralne (teatry rosyjskie bojkotowano). Na Uniwersytecie Warszawskim zawiązało się studenckie koło
kresowców przygotowujące absolwentów do powrotu na
placówki kresowe. W. Pol zachęcał młodzież, ziemian
i gazdów do poznania starych pobojowisk i do wytrwałej
pracy, albowiem: „Kraj się pracą i ofiarą/ Z tej otchłani wydobędzie (...) Wytrwać, wytrwać to zadanie,/ Choć ci
wszystko w poprzek stanie”. M. Konopnicka zauważyła,
że wprawdzie z ówczesnego Wilna wygnano polskość
z ulicy, ale pozostała ona w sercach i domowych ścianach
i że „Ojczyzną się nadysze, kto ludzi tych bliżej pozna”.
47. Jeż
T.T. Jeż skupiał się na konflikcie polsko-rusińskim,
jego genezie i sposobach przezwyciężania. Austriacy
skłócali Polaków z Rusinami (nazwę „Ukraińców” rezerwował autor dla rusińskich nacjonalistów), poczynając od
Wiosny Ludów, popierali rutenizm przeciwko polonizmowi i pomagali formować z unickiego kleru inteligencję
nowego narodu. Ukraiński ruch narodowy ujmował autor
w kategoriach zdrady, jako „tworzenie narodu w narodzie, wieży Babel”, odrębność ukraińska bowiem to tylko
odmienność regionalna, część nadrzędnej wspólnoty
ogólnopolskiej. Irytowała go jednak „kogucistość” galicyjskich szowinistów, traktujących Rusinów jak wrogów. Na
przekór wielu faktom trwał w przekonaniu, że wspólna
walka przeciwko zaborcom jest możliwa i stanowi warunek odzyskania niepodległości, a odbudowywanie więzi
zerwanej przez austriacką interwencję, mogłoby się dokonywać wśród młodzieży szkolnej. W powieściach
swych dla przykładu żenił pana z chłopką Hańdzią,
a dzieje skrzywdzonego Wasyla kończył pochwałą solidaryzmu społecznego i chrześcijańskim przebaczeniem.
Pisarz, kreując wizję odbudowy Polski w granicach
przedrozbiorowych, przedstawiał obraz Rusi XVII i XVIII
stulecia bez rzekomo odwiecznej wrogości polskoruskiej. Hajdamacy dawali się we znaki jednako Polakom
i Rusinom, a Chmielnicki to tylko zły polski szlachcic.
Bunty i rzezie nie były zatem trwałym rysem Ukrainy,
lecz chwilowym zakłóceniem harmonii. Sprawę polskoruską zamykał Jeż konkluzją zawartą ongiś w akcie unii
lubelskiej: „Polska dla Polaków, Litwa dla Litwinów, Ruś
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dla Rusinów. Polska, Litwa, Ruś związane ze sobą węzłem stanów zjednoczonych”. Polacy powinni przekazać
Rusi „samoistność narodową” w przyszłej niepodległej
Rzeczypospolitej. Endecy uznali odbudowę takiego państwa za „dziwoląg i geograficzny nonsens”.
48. Rawita
Swoim rodowodem kresowym szczycił się F. RawitaGawroński: „Praojcowie moi orali ziemię, którą odbierali
nie ludziom, ale dzikim zwierzętom stepowym; w obronie
tej ziemi kładli głowy swoje bezimienne, ginęli w jasyrze
tatarskim, wójtowali wielkim na owe czasy miastom ukrainnym, rozsiewali prochy kości swoich po tajgach sybirskich, pokutowali za polskość swoją po Wołogdach, z tęsknotą do Polski kładli się do grobu na cmentarzach paryskich, zapatrzeni w nadzieje odbudowania Polski”.
Ubolewał nad słabością współczesnej społeczności polskiej na Ukrainie bez „ludu polskiego”, podobnej do rośliny z korzeniami na wierzchu ziemi. Kozaczyznę uznał za
największą tragedię w dziejach Rzeczpospolitej: to żywioł nieokiełznany z turańską domieszką krwi, pędził jak
orkan i niszczył wspólne państwo od wewnątrz. Ta krew
fermentowała w awanturniczej szlachcie kresowej pochodzenia ruskiego, nie było bowiem większych zdzierców pańszczyźnianych od spolonizowanej starszyzny
kozackiej, która brała w posiadanie wolne ziemie (tzw.
zajmańszczyzna). Rawita nie używał nazwy „Ukraina”
(i jej derywatów) na oznaczenie etnograficznej odrębności narodowej i państwowej, optując za pierwotną i historyczną nazwą „Ruś” (Ruthenia), którą niesłusznie zawłaszczyli dla siebie Moskale (kniaziowie i hosudary
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego), a w XVII wieku
utrwalili carowie Rosji, utożsamiając Ruś z Rosją, a Rusinów z Rosjanami (Moskalami). Prawowitym Rusinom
narzucili przezwę „Małorusy, naród małorosyjski”.
49. Polski lud szlachecki Orzeszkowej
Na prowincji kresowej żyli obok siebie polska szlachta zaściankowa i chłopi „niepolscy”, obejmowani zazwyczaj wspólnym pojęciem „lud” (konotowanym niekiedy
fałszywie jako „lud polski”). Orzeszkowa przedstawiała
chłopów białoruskich i litewskich, poczynając od Obrazka
z lat głodowych, a winą za ich nieszczęścia obarczała
„pięknych i oświeconych panów i panie”. Zacofanie stało
się przyczyną tragedii białoruskich fornali w Nizinach
i młodej kobiety w Dziurdziach, zabitej przez ciemnych
chłopów posądzających ją o konszachty z diabłem.
Z psychologicznym weryzmem wykreowała postać nadniemeńskiego rybaka „chama” naiwne dziecko natury
z ewangeliczną dobrocią, ożenionego ze zdemoralizowaną przez miejską cywilizację pokojówką. Magnatom wytykała marnowanie majątków rodowych: ziemia z ich rąk
wypada lub dziczeje i nikt nic nie robi, aby cokolwiek
podnieść lub udoskonalić. Zdeprawowanym pałacom
przeciwstawiała obywatelskie dworki i pracowite zaścianki, ową brać szlachecką (zagrodową, zagonową,
chodaczkową), różniąca się od chłopów litewskich i białoruskich narodowością, językiem i obyczajem, od wieków mocno zrośniętą z ziemią rodzinną. Ten „polski lud
szlachecki” Bohatyrowiczów, Jaśmontów, Zaniewskich
i innych rodów, wysuwał się na pierwszy plan w życiu
zbiorowym, dzięki swej sile fizycznej, ścisłym związkom
z przeszłością i świadomości narodowej.
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STAROPOLSKIE MIŁOWANIE
W kulturze – rozumianej jako wieloaspektowa całość
obejmująca normy, wzory i wartości oraz czynności, które są ich realizacją, a także wytwory tych czynności – język funkcjonuje jako podstawa konsolidacji i wyodrębniania wspólnot ludzkich, jako czynnik modelujący obraz
świata i programujący zachowania społeczne, jako narzędzie utrwalania i przekazywania historii języka oraz
kultury1.
Język oraz jego historia jest składnikiem kultury,
a równocześnie kultura jest zawarta w języku, daje się
poznawać i określać poprzez język. Język jest nie tylko
jej częścią, jej narzędziem, lecz także kodyfikatorem.
C. Levi-Strauss powiedział:
Z wielu powodów uważam język za najbardziej zasadniczy
fakt kulturowy. Po pierwsze, język oraz jego historia jest wielką
wiedzą na temat dawnych pokoleń, poznania dawnej mentalności jak i obyczajów z którymi współcześnie nie możemy się
namacalnie zetknąć […]. Po drugie, język jest zasadniczym instrumentem, uprzywilejowanym środkiem, dzięki któremu przyswajamy kulturę naszej grupy […]. W końcu, i przede wszystkim, język jest najdoskonalszym ze wszystkich przejawów porządku kulturowego tworzących systemy na tej czy innej zasadzie. I jeśli chcemy zrozumieć, czym jest sztuka, religia, prawo,
kuchnia, lub zasady uprzejmości, należy je rozumieć jako kody
utworzone przez artykulację znaków, według modelu lingwistycznego porozumiewania się2.

W rezultacie wieloletnich badań i łączenia się nauk
antropologicznych wyrosła kulturowa teoria języka rozumiana, najogólniej rzecz biorąc, jako teoria zajmująca się
wieloaspektowością, wielopłaszczyznowością i wielofunkcyjnością języka w stosunku do kultury, zarówno
w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Mamy tu do
czynienia z kulturą widzianą poprzez język i jego jednostki (produkty), z niego i z nich wydobywaną oraz
ujawnianą za pomocą języka i jego środków. Język jest
uznawany za najbardziej pełne i wszechstronne źródło
wiedzy o kulturze minionych epok i pokoleń oraz środek
i narzędzie utrwalania, magazynowania, przenoszenia
i przekazywania treści kulturowych, narzędzie interpretacji dawnych wzorców kulturowych oraz wykładnia innych
(niejęzykowych) systemów semiotycznych (obrzędów,
znaków grzecznościowych charakterystycznych dla minionych pokoleń). W teorii tej chodzi więc o odpowiedź
na główne pytanie, a mianowicie, jak poprzez język i jego
produkty poznawać kulturę zarówno dawną jak i współczesną, docierać do jej treści, form, objawów, wykrywać
je; w jaki sposób informacje czerpane z języka, jego jednostek, wytworów mogą być i są wykorzystywane w badaniu życia dawnych pokoleń i społeczności.
Celem kulturowej teorii języka jest pełniejsze,
wszechstronniejsze i głębsze poznanie i zrozumienie
człowieka, jego natury, istoty ludzkiego życia duchowego
– istoty jego kultury, oraz kultury społeczeństwa w którym przyszło mu żyć poprzez badanie zawartych w języku treści, form i wzorców kultury. Przyjmując założenia
kulturowej teorii języka w prezentowanym artykule staram się poprzez analizę form językowych dotrzeć do
3
sposobów pojmowania miłości w dobie staropolskiej .
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Pojęcie miłości
Bardzo trudno zdefiniować pojęcie miłości. Precyzyjne
jego określenie odnaleźć można w jednej ze średniowiecznych ksiąg traktujących o tzw. miłości dwornej. Jej
autor stwierdzał: „Miłość jest to pewne uczucie przyrodzone, pochodzące ze spojrzenia i usilnego rozmyślania nad
kształtem osoby płci odmiennej, wskutek czego nade
wszystko pożąda się jej uścisku i dopełnienia w tymże
uścisku wszystkich przykazań miłości z obopólnej chęci”4.
W kulturze staropolskiej miłość pojmowano jako uczucie psychiczne, silniejsze od przyjaźni, które kieruje się
sercem. W Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła
Lindego czytamy: „Czucie mocniejsze nad przyjaźń, żywsze i czulsze nad wdzięczność nazywamy miłością”5.
O sposobie pojmowania miłości wiele mówią stwierdzenia w rodzaju: „ Miłość jest, która myślą rządzi, serce
patrzy, słodko w młodych się rodzi”, a także przysłowia,
np. „Miłość miłość rodzi”.
Jan Kochanowski pojmował miłość jako uczucie psychiczne. Nie oddzielał ducha od ciała. W czasach odrodzenia upowszechniło się pojęcie miłości platońskiej.
Ten pogląd najpełniej przedstawił Sebastian Klonowic.
Franciszek Karpiński określał miłość jako jedyną naturalną siłę umożliwiającą człowiekowi osiągnięcie prawdziwego szczęścia.
Człowiek i jego potrzeba miłości
Aby ukazać potrzebę miłości odczuwaną przez człowieka doby staropolskiej, należy zadać sobie pytanie: jaki był człowiek w tym okresie, zarówno pod względem fizycznym, jak pod względem życia wewnętrznego? Otóż
niewiele różnił się on od nas, jeśli chodzi o stan fizyczny.
Ludzie byli wtedy niżsi i szczuplejsi niż obecnie. Przeciętny wzrost mężczyzny wynosił 165 cm, kobiety zaś
154 cm. Wzrost i waga była uwarunkowana wieloma
czynnikami, trybem życia, zróżnicowaniem socjalnym,
pozycją, a także licznymi chorobami, na które chorowano, jak np. ospa, malaria, tyfus plamisty, gruźlica.
Społeczeństwo polskie XVI-XVIII w. kształtowane było przez różne wzory kultury, tak rodzime, ludowe, jak
i funkcjonujące w kulturze śródziemnomorskiej. Postawy
intelektualne i psychiczne ulegały przeobrażeniom,
zmieniały się sposoby i cele życia. Na psychikę ówczesnych ludzi silnie oddziaływał system, który narzucił dwie
skale ocen, inną dla kobiet, inną dla mężczyzn. Mężczyźni wykazywali skłonności poligamiczne, wykorzystując swą przewagę wprowadzili zwyczaje, które pozwalały
im romansować. Zwyczaje te były wręcz postrzegane jako naturalnie. Kobiety musiały być wierne i posłuszne
mężczyznom.
Jak człowiek potrzebował miłości, tak potrzebował
nazywać to uczucie i związane z nim pragnienia. Słowa:
„kocham”, „miły”, „najdroższy” – używane były w tym
samym sensie zarówno w przekazach literackich, jak
i w mowie potocznej. Współczesne słownictwo miłosne
nie odbiega bardzo od słownictwa staropolskiego. Często jednak zostało zubożone i zwulgaryzowane. Staropolski język miłosny niewiele się postarzał, mało stracił
ze swojego blasku.

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Człowiek doby staropolskiej jest nam daleki, jeśli
chodzi o pogląd na świat, programy społeczne i polityczne, ale jeśli chodzi o sprawy miłości, to jest nam on bliski
i rozumiemy go bez większego trudu. Człowiek ówczesny potrzebował miłości zarówno w sensie fizycznym, jak
i psychicznym. Zdawał sobie sprawę z przemijania,
z nieuchronnej śmierci, więc szukał partnerstwa, pomocy
w przetrwaniu, ujścia dla swych uczuć i marzeń.
Symbolika miłosna
Kultura staropolska operowała bardzo bogatą symboliką, wywodzącą się zarówno z rodzimych tradycji prasłowiańskich, funkcjonujących silnie w folklorze, jak też z
alegoryki kultury antycznej Hellady i starożytnego Rzymu.
Powszechnie uważano, że siedliskiem uczuć miłosnych jest serce, że to ono uosabia miłość. Jego „bicie”,
„poruszanie”, „drganie” świadczyło o zaangażowaniu
emocjonalnym, o zakochaniu. Motyw symbolizującego
miłość serca występuje powszechnie w korespondencji
miłosnej, zalotach, oświadczynach, mowie potocznej.
Nawiązując do symboliki europejskiej, mówiono o sercu
przebitym strzałą miłości. Według mitologii greckorzymskiej uczucia miłosne wywoływał bowiem bóg miłości Eros, rzymski Amor lub Kupido, Kupidyn. Zgodnie
z tradycją przedstawiano go w postaci uskrzydlonego
chłopca z pochodnią lub łukiem i strzałami. Kupido
wzniecał miłość, szyjąc do serca złotymi grotami. Prócz
strzał posiadał pochodnię, która służyła do rozpalania
namiętności. Atrybutami Amora były m.in. róża, jabłko
i gałązka palmowa.
Miłość symbolizowała także przejęta z mitologii antycznej matka Kupidyna – Wenus, grecka Afrodyta – bogini piękności, rozkoszy i miłości. Jej atrybut stanowiły
jabłko i mirt.
Świat miłości symbolizowały ponadto kwiaty: goździki, fiołki, a przede wszystkim królowa kwiatów – róża.
Traktowano ją jako klasyczny kwiat miłości, wyraz uczuć.
Kochanowski głosił, że Wenus posiada „wdzięczny swój
kwiat różany”, Naruszewicz pouczał, iż jest to „miłości
kwiatek poświęcony”. Zmysłową, fizyczną miłość uosabiały storczyki. Miłość samego siebie, swego ciała, symbolizował przejęty z mitologii greckiej narcyz. Białe lilie
oznaczały czystość i niewinność.
Symbolami miłości były również ptaki i zwierzęta.
Szczególnie gołębie i łabędzie, które były poświęcone
Wenerze. Stąd zapewne ukochane kobiety nazywano
często „gołąbkami”. Łabędzie stanowiły ulubiony symbol
miłości średniowiecznego rycerstwa, sprowadził je do
Polski Zygmunt August jako prezent dla swej ukochanej
Barbary.
Znak uczuć stanowiły też pukle bądź przeróżne plecionki z włosów, które były darowane wybrankowi.
Wspomniana na początku symbolika wywodząca się
z folkloru wiązała się przede wszystkim z roślinnością:
zieloną łąką, szumiącym gajem, kwiatami, drzewami.
Ważne miejsce zajmował w niej wianek wity z kwiatów
i ziół: ruty, róży, lawendy. Ruciany wianek na głowie
dziewczyny oznaczał panieństwo. Dać wianek chłopcu –
znaczyło oddać się mu fizycznie. Miłość żeńską uosabiała ruta i lilia, ich męskimi odpowiednikami był jałowiec
i chmiel. Jałowiec w pewnych regionach symbolizował
również młodożeńca. Młodzieńczą miłość dziewczyny
i chłopca symbolizowała kalina i jawor. Folklor też silnie
wykorzystywał motywy ze świata zwierząt i ptaków. Go-
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łębie uosabiały miłość, stąd do dziś mówi się o „gruchaniu”. Ptakiem wyjawiającym przyszłość w sprawach miłosnych była kukułka. Z ilości kukań wróżono czas wyjścia za mąż. Do ptaków związanych z symboliką miłosna
zaliczyć też można srokę jako ptaka zwiastującego dobrą nowinę, m.in. ożenek. Wesele wróżył też niedźwiedź.
Patrząc na tak obfitą symbolikę dotyczącą miłości
staropolskiej, nasuwa się wniosek, iż ówcześni ludzie
poświęcali temu kodowi znacznie więcej uwagi niż pokolenie naszej doby. Symbolika miłosna tworzyła wtedy
„most” łączący biologię, naturę ze światem poezji i kultury wyższej.
Rola urody
W epoce staropolskiej szczególnie ważna była uroda
kobieca, natomiast mężczyzna uchodził za pięknego, jeśli
był strojny i zbrojny. W Polsce wysoko premiowano niewieścią urodę, opiewaną „gładkość” czy inaczej „krasę”.
Za bardzo ważny element niewieściej urody uważano włosy. Dotyczyło to zarówno ich barwy, długości, gęstości, jak i połysku. Według kanonów staropolskiego
piękna powinny być one długie, rozpuszczone, spływające na ramiona. Ideał piękności stanowiły blondynki.
W czasach baroku przestano gustować wyłącznie
w blondynkach. Ciemnowłosą była słynna Jadwiżka
Łuszkowska, a także Marysieńka Sobieska. Wiele piękności czasów stanisławowskich było szatynkami lub brunetkami. Mało informacji jest na temat włosów rudych.
Włosy siwe były prezentowane jako kontrastujące ze
świeżą jeszcze cerą. Wieś gustowała w bujnych, jasnych
włosach, siwizna na wsi symbolizowała starość i nie była
lubiana.
Erotyka od czasów starożytnych wielką uwagę przywiązywała do pięknych oczu. Wyraz oczu miał ujawniać
uczucia miłosne, temperament, złożoność psychiki niewieściej. Dużą uwagę przywiązywano do ich koloru.
W dobie odrodzenia i baroku najczęściej opiewano oczy
ciemne, nawet czarne. Z czasem jednak, szczególnie
w XVIII w., gustowano także w oczach niebieskich, nie
wychwalano natomiast oczu zielonych i szarych.
Kanony piękna wymagały gładkiej, białej cery. „Białe
ramiona”, „białość” panien opiewali poeci. Cerę ciemną,
a jeszcze do tego opaloną, uważano za brzydką, gminną. Idealna piękność powinna mieć twarz jasną, liliową,
z tym że konieczne były rumieńce; twarz miała być jak
róża. Ponieważ niewiele niewiast mogło poszczycić się
zestawem takich kolorów na twarzy, uciekano się do
różnych sposobów. Biedniejsze panny szczypały się w
policzki, by uzyskać różowy odcień, elegantki korzystały
z bielidła, później z pudru, a także stosowały tzw. barwiczkę, którą preparowano z różnych korzeni, saletry,
miodu, koziego mleka. Panowie jednak woleli, gdy policzki były naturalnie zarumienione.
Czary miłosne
Na temat czarów miłosnych pojawia się w piśmiennictwie staropolskim wiele wzmianek, brak jednak ogólniejszych ujęć. Niemniej jest rzeczą pewną, że praktyki
magiczne występowały podówczas bardzo często. Posługiwano się nimi by dobrze wyjść za mąż, znaleźć odpowiedniego męża, zapewnić sobie trwałość jego uczuć.
Najłatwiejsze i najczęściej stosowane było podawanie różnych ziół do picia, wąchania i noszenia. Rośliny te
zwano potocznie lubczykami. Najbardziej wierzono
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w skuteczność właśnie lubczyku, serdecznika, dzięgielnicy, trawy drżączki, paproci, szaleju. Stosowano też
często części organiczne ptaków i zwierząt, związanych
z symboliką miłosną. Przede wszystkim podawano starte
serca gołębie, także proszek z wyłupionych oczu czy wątroby tych ptaków. Wróżki poznańskie radziły zakochanej
dziewczynie zjeść surowe serce gołębia. Specyfiką polską było również używanie do czarów miłosnych kości
nietoperza. Wierzono, że jeśli włoży się te kości pod poduszkę wybranka, wkrótce zakocha się on w dziewczynie, która te kości podłożyła.
Czary miłosne, bez względu na to, jakiej miłości służyły, stanowiły dziedzinę nie dzielącą, lecz łączącą, wiążąc ludzi różnych stanów, wyznań, profesji w poszukiwaniu ziemskiego, człowieczego szczęścia.

*
Podsumowując przedstawione tu uwagi, warto podkreślić, iż kultura staropolska cechowała się bardzo złożoną obyczajowością i niezmiernie rozbudowaną symboliką związaną z uczuciem miłości. Dziś wiele elementów
tej kultury uległo zapomnieniu lub prymitywizacji. Warto
jednak powracać do nich myślą, albowiem są świadectwem bogactwa naszej dawnej kultury, mogą też niekiedy okazać się inspirujące dla kultury współczesnej. 
_______________________
Przypisy:
1
E. Sapir, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978, s. 44-49.
2
R. Charbonnier, Rozmowy z C. Levi - Straussem, Warszawa 1968,
s.142.
3
Posiłkuję się tu ustaleniami zawartymi w: Z. Kuchowicz, Miłość staropolska, Łódź 1982; Z. Kuchowicz, Oby-czaje staropolskie, Łódź 1975;
E. Porębowicz, Teoria średniowieczna „miłości dwornej”, „Pamiętnik Literacki” 1904, z. 4.
4
Cyt. za E. Porębowicz, op. cit., s. 514.
5
S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1854, t. 3, s. 114-115.

 Eugeniusz Łastowski

PROSTO DO NIEBA
Wieś Koniuchy położona była w pobliżu Puszczy
Rudnickiej. Zagubiła się teraz wśród śniegów, zgarbiła
się swymi niskimi chałupami, przysiadła do ziemi, jakby
przykucnęła w zaspach i pogrążyła się w zimowym śnie.
Dawała znaki życia, gdy dymiła kominami lub skrzypiała
żurawiami przy studniach i rozlegało się rżenie koni przy
wodopoju. W osiemdziesięciu kilku chałupach mieszkało
przeszło trzysta osób, przeważnie starcy, kobiety i dzieci,
bo młodzi w czasie wojny rozproszyli się po świecie. Gospodarstwa były tu karłowate. Troska o kawałek czarnego chleba, brak paszy do wyżywienia nielicznego bydła,
często bieda na przednówku nawiedzały prawie każda
zagrodę wiejską.
Przed wojną, za polskich czasów, gospodarze dorabiali na pobliskich stacjach kolejowych przy wyładunku
i załadunku drzewa; przy wyrębie drzewostanu na chodliwą wówczas „papierówkę”. Dzisiaj życie zamarło, wielu mężczyzn poszło na front, gdzie polegli lub dostali się
do niewoli. Kilku zostało zesłanych na Syberię i słuch po
nich zaginął. A inni walczyli w Armii Krajowej Wilka, której sztab znajdował się w niedalekich Dziewieniszkach.
Wojna skazała wieś na dokuczliwa biedę. Nic dziwnego,
że większość gospodarzy nie miała za co kupić soli,
a zapałkę dzielili na parę części, aby w ten sposób zaoszczędzić. Niektórzy zalewali gorącą woda beczki od
śledzi, a potem używali jej jako przyprawy zamiast soli.
Kiedy zabrakło w miasteczku beczek, gotowali strawę na
czystej wodzie.
Z nadejściem zimy bieda jeszcze dotkliwiej przyciskała wieś. Większość mieszkańców, przeważnie dzieci,
siedziała w izbach, bo nie miała czego włożyć na nogi.
Zaradniejsi gospodarze, którzy mieli w zapasie łyko lipowe, robili łapcie. Dzieci, które przedtem chodziły do szkoły, z tęsknotą spoglądały na świat, przykryty grubą pokrywą śnieżną. Budynek szkolny stał pusty, przez wybite
szyby nawiało do wnętrza śniegu i nic nie świadczyło
o tym, że kiedyś tutaj uczyły się one nie tylko czytać i pisać, lecz poznawać prawdę o świecie.
Wojna i okupacja zmieniły wszystko nawet w tej zapadłej, zdawałoby się zabitej deskami wiosce. Dotknęły
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ją boleśnie, ugnębiły dokuczliwą biedą, nachmurzyły twarze i napełniły strachem. A było czego się bać! U schyłku
1945 roku pojawiło się wiele uzbrojonych grup i oddziałów które – jak mówiono – przybywały ze zniszczonych
i ogołoconych przyfrontowych terenów wschodnich.
W nocy penetrowały wsie, osiedla i samotnie położone
kolonie, poszukując żywności. W listopadzie taki oddział
wtargnął do wsi Koniuchy. Ludzie usłyszeli za oknem
strzały i głośne łomotanie do drzwi.
– O mój Boże! – zajęczała przestraszona Koroniczowa i podeszła do okna. Jej zaniepokojony mąż wstał
z łóżka. Listopadowa noc była księżycowa, przez okno
wszystko było widać.
– Jezu Chryste!– zapłakała głośno kobieta – prowadzą na postronku dojną Krasulę!
Chłop zapalił naftową lampę i otworzył drzwi. Do izby
weszło kilku uzbrojonych w rosyjskie pepesze ludzi. Byli
skromnie ubrani, przeważnie w sowieckie, watowane
kurtki, a paru z nich miało na sobie długie, sfatygowane
płaszcze czerwonoarmistów. W świetle naftowej lampy
chłop zauważył, że jeden z nich w milczeniu otworzył
szafę, wyjął kożuch, drugi zajął się ściąganiem firanek
z okien, trzeci przejrzał spiżarnię w poszukiwaniu
żywności.
– Towariszczy! – powiedziała płaczliwym głosem
kobieta – zabierajcie ubranie i żywność ze spiżarni, ale
zostawcie krowę. Ona jest naszą żywicielką. Dzieci zostaną bez mleka. Ona od małego cielaka była tutaj chowana. Takiej sztuki szkoda na rzeź! Proszę was, zostawcie ją – jęczała w dalszym ciągu – Ja też proszę,
zostawcie naszej rodzinie to zwierzę – przyłączył się zatroskany gospodarz. Dzieci zaczęły płakać.
– Dlaczego ten chłopak beczy? – zapytał starszy
uzbrojony człowiek. Popatrzył na starszego dzieciaka,
coś pomyślał. W milczeniu otworzył okno na podwórko
i dość głośno krzyknął:
– Wańka! Odprowadźcie do obory to bydlę! – rozkazał podwładnemu.
Krowa jakby zrozumiała, że o niej mowa, zaryczała.
Gospodyni wybiegła podwórko, pogładziła zwierzę, chłop
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szeroko otworzył drzwi do obory, a starszy syn pocałował kochaną Krasulę.
– Zabierzemy kożuch, buty, wędliny, chleb i inne potrzebne rzeczy, a zostawimy wam krowę – pocieszył
starszy człowiek.
– Dziękuję – odparł chłop. Uspokojona gospodyni
ocierała rąbkiem chusty łzy.
Nazajutrz okazało się, że nocni nieproszeni goście
zabili z karabinów świnie i załadowali je na uprzednio
przygotowane furmanki.
W ten sposób ze wsi tej nocy ubyło kilkadziesiąt
świń. Uprowadzono też sporo jałówek. Od tego czasu
gospodarze chronili żywność w specjalnie wykopanych
dołach, zamaskowanych darnią w ogrodach. A ubrania
i inne wartościowe rzeczy wynoszono z szaf i przechowywano w stodołach pod sianem lub słomą. Krowy trzymano w zamaskowanych pomieszczeniach. Takie napady na wieś Koniuchy i inne miejscowości w okolicy powtarzały się coraz częściej. Nikt nie wiedział, czy dokonali ich sowieccy partyzanci, czy zwyczajni bandyci. Skoro zrywali z okien firanki – mówiono – to nie byli partyzanci. W tej sytuacji gospodarze utworzyli we wsi samoobronę i niektórzy wartownicy uzyskali od władz pozwolenie na broń. Na krańcu wsi wybudowano żerdzi wieże
strażnicze. Stach Porębski, który za polskich czasów
służył w 86 Pułku Piechoty w Mołodecznie pokazał
mieszkańcom wsi, którzy nie służyli w wojsku, jak należy
władać bronią. Każdego dnia na tych prymitywnych wieżyczkach mieszkańcy wsi pełnili dyżur. Rabunki ustały.
Ludzie odetchnęli z ulgą.
Mieszkańcy rzadko, bardzo rzadko wychodzili poza
opłotki swojej wsi, może tylko do sąsiednich, bliżej położonych wiosek, aby dowiedzieć się, co słychać na świecie. Najwięcej nowin przynosił Michał Woronis, który
w czasie pierwszej wojny światowej zwiedził niemały kawał świata. Cała wieś wierzyła mu i ufała. Wczoraj wrócił
z Wielkich Slecznik i przyniósł wiadomość, że AK-owcy
zdobyli Murowaną Oszmiankę. Ludzie powtarzali w tajemnicy wiadomość jeden drugiemu na ucho.
– Być może lepiej na froncie – mówiono w Koniuchach. Obcy pójdą stad precz –pocieszano się nawzajem.
Ile razy stara Sakielowa wychodziła na podwórko, tyle razy spoglądała na dalekie, ciągnące się za laskiem
pole i wspominała swego syna.
– Abyś ty wrócił szczęśliwie ze świata i opiekował
się swoją matką – wzdychała kobieta i powtarzała w duchu pacierze.
Pewnego dnia wieś obudziła się później niż zwykle.
Wstawał zimowy poranek bez słońca, chmury wisiały nisko nad ludzkimi głowami. Wilgotna mgła przykrywała
wioskę swą zasłoną. Ten i ów wychodził na podwórko,
przecierał zaspane oczy, zachodził do pomieszczeń gospodarskich, dawał karmę bydłu, nosi drzewo do chałupy, by zagotować ciepłe jadło na śniadanie.
Woronis wstał później niż zwykle i zajrzał do zagrody. Stanął, obejrzał się naokoło i chciał wrócić do chałupy, ale zobaczył wyłaniające się z mgły zza sadów cztery
postacie z karabinami.
– O tej porze przez zaspy? – pomyślał z niepokojem
i wrócił do izby.
– Matko! – odezwał się do żony.– Być może Magdalenka nie zapłaciła podatków to ściągną przymusowo!
– Na polu mnóstwo uzbrojonych ludzi! – krzyknęła
gwałtownie Woronisowa i zadrżały jej usta.
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– Głupia, dlaczego się trzęsiesz jak osika w lesie –
pocieszał mąż. Płatności mamy uregulowane, zboża oddałem, jałówkę odprowadziłem do miasteczka na mięso.
A partyzanci o tej porze nie chodzą. Z wieżyczek obserwują teren Stach, Felek i Jacek.
– Kiedy jakiś dziwny strach przejął mnie do samych
kości, sama nie wiem, dlaczego. Nie można żyć, bandy
i bandy. Ostatni kawałek chleba zabierają. Dzięki Stachowi we wsi można teraz jako tako przetrwać. Wieże
strażnicze nas ratują. A tu znowu jacyś uzbrojeni ludzie
nadciągają od lasu. – I co ty na to? – żaliła się drżącym
głosem i podeszła do kołyski.
Wzięła dziecko na ręce i zaczęła karmić. Jej chude
piersi dawały mało mleka, toteż dokarmiała niemowlę
krowim, z butelki. Przytuliła teraz najdroższe dziecko do
piersi i patrzyła w dalszym ciągu przez okno.
– Wyjrzę na ulicę, prędko wrócę! – powiedział Woronis i wyszedł z chałupy.
– Tylko wracaj, bo ja boję się zostać sama, wracaj! –
powtórzyła żona.
– Czego oni chcą? Dlaczego idzie tu taka masa ludzi? – zapytał przybitym głosem.
Na ulicy spotkał Koroniczową, która szła od zagrody
Sukielów. Kobieta stanęła, spojrzała i zakreśliła kijem
łuk, od wschodu.
– Całe pole uzbrojonych ludzi. Stanęli na moście
i patrzą na wieś.
– Być może to partyzanci. Będą znowu zabierać, co
popadnie – zaniepokoił się chłop. Szybko wrócił do domu.
– Dawaj worki, trzeba schować pszenicę, bo na Wielkanoc zostaniemy bez bułek! – ponaglał żonę, jak umiał.
Woronisowa ułożyła dziecko w drewnianej kołysce
i zaczęła szukać za piecem płachty. Znalazła też kilka
worków i podała mężowi. Chłop wyszedł do spichrza.
Gdy nasypał i zagrzebał w śniegu cały worek ziarna,
usłyszał z drugiego końca wsi wystrzał.
– To Stach wystrzelił z wieżyczki dla przestrogi –
pomyślał z niepokojem. Rzucił worek i wstał. Potem rozległ się drugi, trzeci wystrzał. Serce zabiło mu mocniej
w piersi.
– Co się stało? – pomyślał z niepokojem – Być może strzelają na wiwat? Wrócił na poprzednie miejsce
i zaczął zgarniać w pośpiechu ziarno, które sypało się
z worka. Gdy wyszedł ze spichrza, przeraziła tak go cała
seria wystrzałów, że ledwie nie wypuścił worka z rąk. Potem posłyszał kobiecy płacz, jakiś jęk, głos pełen skargi,
wreszcie wszystko ucichło.
– Rabują zboże! Nawet prośby nie skutkują, skoro
ścierwa straszą strzałami, ale dlaczego Stach, Felek
i Jacek nie strzelają do nich? – pomyślał ze strachem
i zaczął szybko rozgarniać śnieg. Układał worek przy
worku, a potem w pośpiechu przykrywał je śniegiem.
– Co ty robisz, Michaś… co ty robisz? I – krzyknęła
płaczliwie jego żona, która wybiegła na ganek w rozpiętym ubraniu.
– Co się stało? – przestraszył się chłop.
– Michaś, Michaś! – krzyczała w dalszym ciągu i pokazywała ręka na drugi koniec wsi.
Gospodarz rzucił worek i zobaczył dym, iskry, a potem długi język ognia, który rozszerzał się, niosąc tysiące
iskier, kłaków słomy i oświetlał całą wioskę w ten pochmurny, mglisty poranek styczniowy.
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– Boże, palą! – zajęczał gospodarz i wlazł na drabinę, stojącą przy chałupie, aby przyjrzeć się, co się dzieje
za sadami, przy rzece.
– Cała wioska otoczona – rzekł zrezygnowanym,
przybitym głosem. Nie zdążył odpowiedzieć, a usłyszał
znowu płacz, jęk i głuche wystrzały.– Czyżby strzelano
do ludzi? – zapytał sam siebie. Jednak żonie nic nie powiedział. Serce mu zamarło i nie wiedział , co czynić.
Na przełaj przez ogrody jak oszalały, wystawiając język, biegł Ludwik, syn Wojtkiewicza.
– Co się stało? – krzyknął Woronis. Chłopiec przystanął, schylił głowę i obejrzał się nerwowo. Nabrał powietrza do płuc i wykrztusił z wysiłkiem:
– Strzelają.
– Do kogo?
– Do wszystkich.
– Czyżby?
– Na wieżyczkach Stach, Felek i Jacek zabici. Cała
chałupa Koroniczów wystrzelana! – krzyknął z rozpaczą
chłopiec.
– Za co? – zapytał drżącym głosem.
– Nikt nie wie. Ludzie uciekają, więc robię to samo!
– A co z ojcem, matką?! – zapytał niedowierzając.
– Zabici!...Uciekajcie! – krzyknął chłopiec i schował
się za węgłem stodoły. Michał Woronis stanął jak ogłupiały. Krew uderzyła mu do głowy, przeszyła mózg kolcami i oślepiła na chwilę. Wziął garść śniegu i przyłożył
do czoła.
Całe Koniuchy wypełniły się gryzącym dymem. Było
słychać bieganinę, płacz, jęki i głuchą kanonadę z przeciwnej strony wsi. Chciał biec do izby i powiedzieć żonie,
aby zbierała się do ucieczki, lecz gdy przypomniał sobie
o dziecku, zdębiał z przerażenia. Myślał, co czynić, lecz
odczuwał w głowie kłującą próżnię.
– Co robić? – pytał sam siebie. Ale kiedy nie otrzymał w duszy żadnej odpowiedzi, wtedy zaczął się modlić.
Skoczył, zamknął drzwi do spichrza.
I podniósł łopatę. Po co łopata? – chwycił się za czoło. Co ja robię?
Coraz bliżej słychać było płacz dzieci, gruby głos
i jakieś przekleństwa. Wlazł na drabinę i zobaczył chałupę Sukielów w ogniu. Potem płomień ukazał się nad zagrodą Gokiewiczów, Wojtkiewiczów i innych.– Wkrótce
i nas spalą! – pomyślał zrozpaczony, zlazł z drabiny
i spojrzał żałośnie na dom, budynki gospodarcze i taki
ogarnął go żal, że pierwszy raz od dziecinnych lat zapłakał. Otworzył drzwi chlewu, wypuścił na wieś jedyną żywicielkę, która ocalała podczas ostatniego napadu bandytów, potem chudego konika, a na końcu owce. Zwierzęta ospale wychodziły na śnieg i łaziły po zagrodzie.
– Niech ocaleją, żal stworzenia – pomyślał i ogarnął
go spokój.
Wrócił do izby. Żona wtuliła głowę w poduszki i płakała.
– Zbieraj się, będziemy uciekali! Ponaglił ją krótko,
aby nadmiernie nie trwożyć.
– Gdzie?
– W świat!
– A dziecko?
– Ja wezmę!
– Jestem matką. Ja zabiorę! Być może nie zastrzelą,
pożałują niewinnego – skarżyła się zapłakanym głosem.
– Byle z wioski, byle do puszczy, a tam świat szeroki
– pocieszał.
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– Zbieraj się, bo nie zdążymy uciec – ponaglił przybitym głosem.
Gdy podniosła dziecko z kołyski i usłyszała dotkliwy
płacz, ręce opadły.
– Nie mogę! Michaś... Słuchaj, nie mogę! – zajęczała kobieta, a potem zaniosła się nieludzkim płaczem.
– Czego nie możesz?
– Żal mi opuścić rodzinne progi. Jak umierać, to we
własnej chałupie.
– Czyś ty oszalała?!
– Nigdzie nie pójdę! – wyznała płaczliwym, drżącym
głosem i przytuliła dziecko do piersi tak mocno, jak tuli
się potomstwo w najstraszniejszy chwilach, kiedy broni
się go przed zgubą.
– Pójdziemy, rzucimy wszystko, może obronimy się
w ten sposób przed śmiercią – namawiał rozpaczliwie mąż.
– Nigdzie nie pójdę! To jest nasz dom, nasza zagroda, nasza praca od pokoleń, nasz trud i pot. Nigdzie nie
pójdę! – powtórzyła spokojniej i żałośnie spojrzała mężowi w oczy.
Chłop rozejrzał się po izbie, spojrzał do okna i nie
wiedział, co w tej chwili czynić.
W sieni drzwi otworzyły się z trzaskiem. Gospodarz
zbladł jak trup. Nogi zadrżały, a usta posiniały od strachu. Teraz wszystko przepadło, idą! – powiedział drżącym głosem i spojrzał na żonę. Kobieta jeszcze silniej
przycisnęła dziecko do piersi. Znajomy Aloszka, partyzant sowiecki, który nie raz i nie dwa gościł w ich chałupie, z zawieszonym automatem u piersi, stanął na progu
i znieruchomiał. Z tyłu za nim Icek, były sklepikarz z miasteczka. Kobieta podbiegła do nich i rzuciła się do nóg.
– Towariszcz Alosza, ratuj! Nie strzelaj! Zostaw moje dziecko. Nie strzelaj! – zaryczała nieludzkim głosem.
– Towariszcz Alosza, przecież nas znacie, zostawcie moją żonę i dziecko – prosił błagalnym, zrezygnowanym głosem Michał – Zastrzelcie mnie, a darujcie życie
żonie i dziecku. Przeżyłem przeszło pięćdziesiąt lat, wystarczy – prosił błagalnym tonem chłop. Moje dziecko
niedawno ujrzało świat, niech ono żyje pod opieką matki,
towariszcz Alosza, niech ono żyje – powtórzył głucho.
Partyzant nic nie odpowiedział. Zrobił lekki ruch prawą ręką, przesunął automat na piersiach i spojrzał pod
nogi, gdzie leżała półprzytomna kobieta z dzieckiem.
– Ja nie mogę, niech strzelają inni – powiedział głucho i wyszedł do sieni.
Po chwili Icek z zimną krwią strzelił kobiecie prosto
w piersi.
– Przeklęci bandyci! – wykrzyknął Michał i upadł prosto na ławę – . Pragnął jeszcze coś powiedzieć, lecz partyzant powtórzył wystrzał. Słychać było jęk kobiety i ciche kwilenie dziecka, lecz później wszystko umilkło.
W chałupie pozostały trzy trupy, z których wypływała
świeża, gorąca krew i zbierała się w kałużę na glinianym
toku podłogi. Oprawcy nie zdążyli wyjść na podwórko,
a już inni podpalali dom, przybudówkę, potem stodołę,
chlew i spichrz.
Osamotniona krowa w zaśnieżonym sadzie zwracała
głowę w stronę palącej się chałupy, ryczała długo i przeraźliwie. Za chwilę do zwierzęcia podskoczył jakiś osobnik w watowanej kufajce i strzelił zwierzęciu w głowę,
prosto między rogi.
W ten sposób wieś Koniuchy ginęła w płomieniach
ognia, umierali ludzie, nie wiedząc, za co. Wyciągali
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w beznadziejnych ostatnich chwilach ręce ku niebu, tarzali się, szukając zmiłowania Boskiego.
Drzewa w pobliskiej Puszczy Rudnickiej żałośnie zaszumiały, niosąc z podmuchem wiatru łzy, jakby przeplatane słowami: „Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie”.
[Cały niemal świat słyszał o zbrodni Polaków na Żydach w
Jedwabnem (która de facto była zbrodnią zorganizowaną
przez Niemców) i o pogromie kieleckim (który w istocie stanowił ukartowaną przez dowództwo UB/NKWD prowokację, mająca na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od rozpoczyna-

jącego się tego samego dnia procesu w Norymberdze na temat
Katynia oraz zachęcenie własnych rodaków do zasiedlania nowo powstałego podówczas państwa Izrael). Mało kto słyszał
natomiast o zbrodniach partyzantki żydowskiej oraz sowieckiej
na południu Litwy. Najokrutniejsza z nich polegała na całkowitym starciu z powierzchni ziemi liczącej ok. 300 mieszkańców
wsi Koniuchy. 29 stycznia 1944 roku zabito niemal wszystkich
mieszkańców tej wsi, splądrowano i spalono większość budynków, zgładzono i rozkradziono cały inwentarz żywy – przyp.
Redakcji].


 Henryk Szylkin
Europa
Globalizmem jesteś dzisiaj urzeczona.
Nie widzisz szarańczy, co leci przez morze.
Obsiada twe miasta i jak kara Boża
odbiera ci pamięć, osłabia ramiona.
Miałaś niegdyś wiele pięknych kart historii,
ale wicher czasu już je powydzierał.
Karlejący duch twój powoli umiera.
U bankierów szukasz ratunku i wzorów.
Przywalają ciebie stosem praw rozdętych,
nie bacząc na ojców szlachetny dobytek.
Kościół dziś już nie jest twoim domem świętym.
Liberalizm też nie jest twoich marzeń szczytem.
Cele masz przed sobą inne i rozliczne,
choć twe dzieci głodne – Europo tragiczna.

Do wileńskich poetów
Łączy nas nie tylko Wilia i Żejmiana
wśród szabel ajerów i złocistych lilii
z niebieskim nad falą frywolnym motylem,
ale wśród lasów mogiły rozsiane.
Tam milczy już słowo pożegnalne – amen
dla pradziadów, dziadków, aż po ojców naszych
obrońców tej ziemi – pługiem i pałaszem,
którzy przekazali żyjącym testament.
Czytać go wciąż trzeba. Na grób przynieść kwiaty.
Poukładać w strofy słowa z serc wyjęte.
Wszak wileńska ziemia w pot i krew bogata
dla Polaków nigdy nie jest obojętna.
Niech więc wiersze o niej brzmią ciągle na świecie.
Oto was dziś proszę – wileńscy poeci
.
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WIENIEC SŁÓW DARIUSZA KAPLEWSKIEGO.
W OCZEKIWANIU NA TOM POEZJI
Dariusz Kaplewski to młody polski poeta wileński,
związany z Nową Awangardą Wileńską działającą przy
Stowarzyszeniu Literatów Polskich na Litwie. Jest to
szczególna grupa poetycka wrażliwych, mądrych, młodych ludzi, którzy obierając różne ścieżki poetyckie,
wspólnie podjęli trud „promowania i popularyzowania literatury i kultury polskiej i litewskiej wśród młodzieży”.
Wiersze Dariusza Kaplewskiego wzbudzają wiele zainteresowania i zbierają liczne ciepłe opinie, pojawiały
się już w prasie, prezentowane były z sukcesem na spotkaniach poetyckich, obecnie Poeta przygotowuje swój
pierwszy tom poetycki. Przy zalewie ciężkiej, egzystencjalnej i niepogodzonej z rzeczywistością poezji, w twórczości Kaplewskiego widoczny jest rys liryki o korzeniach
romantycznych, subtelnej, wrażliwej, ale nie sentymentalnie naiwnej. W parze z emocjonalnością poety idzie
duża świadomość słowa przekładająca się na bogatą
metaforykę, solidną dyscyplinę słowną, dającą poczucie
precyzji, bogactwa wyrazowego i zagęszczenia znaczeń.
Czytelnikowi dane jest współprzeżywanie świata, niezbędne przy poetyckim słowie napięcie oczekiwania, zaskoczenie metaforą, gra słów, mistrzowska pointa. Z wielu niezwykle interesujących, różnorodnych tematycznie
i stylistycznie utworów Poety, szczególne miejsce przypada wierszowi Przebiśniegi.
Przebiśniegi
Uczucie to przebiśnieg z pól,
Co mija śniegów gromady,
Wciąż kwitnie w locie, więc pozwól
Nie kwiat, a słów wieniec składam.
Każdy półton Twego głosu
Mistrzowskich jest symfonij wart.
Każdy uśmiech Twój zaniosę
Do poematów dźwięcznych kart.
Pamiętasz, gdy swym spojrzeniem
Niebo w szalu gwiazd zaćmiłaś?
I dzisiaj już nic nie zmienię,
Twe oczy... To chyba miłość.

także myśl o uczuciu najpierwszym, dopiero budzącego
się serca, nowicjusza w świecie miłosnych uniesień.
Przy zachowaniu pewnych konwencji pisania o miłości, jednocześnie jest coś nieoczywistego, nieuchwytnego i ożywczego w przyjętym przez poetę obrazowaniu.
Podmiot wiersza podejmuje dialog wewnętrzny z ukochaną, stosując w nowy sposób i oszczędniej strategie
poetyckie barokowych mistrzów poezji miłosnej. U Kaplewskiego jest to enumeracja w przywołaniu sygnałów
piękna obiektu uczuć, ale nie do końca barokowa, przetworzona, współczesna, skondensowana, umiejscowiona
w głównych punktach ukochanego oblicza, bo sprowadzona do: głosu, uśmiechu, spojrzenia. Drugim środkiem
charakterystycznym dla poezji miłosnej tego typu jest hiperbola budowana na kontrastach, wyrażona w przenośniach: „półton głosu” – a „mistrzowskich symfonij wart”,
„uśmiech” – do „poematów kart”, a także przepiękna,
kunsztowna a przecież poetycko lekka i wdzięczna metafora „spojrzenia, które niebo w szalu gwiazd” zaćmiło.
I na koniec najsilniejsza hiperbola wprowadzająca charakterystyczny zwrot od obrazu miłości szczęścia i upojenia do miłości rozterki i bólu, metaforycznych „niemocy”
i „kajdan rozterki”:
Teraz już wiem doskonale,
Że nie istnieję bez Ciebie.

Słów wieniec Kaplewskiego jest w tym wierszu splotem rozmaitości, misterny, bogaty, ale nieprzeładowany,
bez zbędnego przepychu oraz przesytu, świeży w wyrazie, pomimo że nie jest szokująco odległy od modelowych, uznanych i, rozumianych w dobrym sensie, zakorzenionych w tradycji wzorców poetyckich. W dorobku
poety interesujących, zapadających w pamięć a czasem
i w serce wierszy jest więcej: pełen napięcia i emocji
utwór Rozpacz, liryczna Zjawa czy zupełnie inny, o proweniencji historycznej, mocny poetycko wiersz 1975.
Z wielkim zainteresowaniem i nadzieją czekamy na
pierwszy tom poetycki młodego Autora.

U stóp Twych niemoc się pali,
Kajdany rozterki grzebię.
Teraz już wiem doskonale,
Że nie istnieję bez Ciebie.

Wiersz ten – erotyk utrzymany w zakresie tradycyjnych, dobrych szkół lirycznych, z bogatą i klarowną symboliką w zakresie mówienia o miłości i o uczuciach nierozdzielnie z nią związanych: niepewności, samotności,
lęku przed odrzuceniem. Tytułowe „przebiśniegi”, jako
symbol miłości, dają obrazowi poetyckiemu świeżości.
Te niepozorne kwiaty nieczęsto przecież pojawiają się
w poezji, a szczególnie w symbolicznym mariażu z miłością. Przebiśniegi z jednej strony wyraźnie wpisują się
w symbolikę leśnego korelatu lilii, z ewokowaną czystością i delikatnością kwiatu, a jednocześnie niezaprzeczalną siłą mijającego niebotyczne przeciwności – „śniegu gromady”, z drugiej strony dają nowe treści, ewokując
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POLSCY POECI Z WILEŃSZCZYZNY
Aleksander Śnieżko

Aleksander Śnieżko urodził się w roku 1945 na Wileńszczyźnie na Litwie. Po złożeniu matury w wileńskiej polskiej
szkole nr 19 podjął studia w Ryskim Instytucie Inżynierów Lotnictwa Cywilnego, który ukończył z dyplomem radioinżyniera.
Następnie zgodnie ze skierowaniem pracował w lotnictwie
w Kazachstanie. Po kilku latach powrócił na Wileńszczyznę,
gdzie mieszka obecnie.
Wiersze A. Śnieżki w wydaniu książkowym po raz pierwszy ukazały się w roku 1985 w antologii poetyckiej Sponad Wilii cichych fal.
Autor pisze teksty piosenek dla „Kapeli Wileńskiej”, „Kabaretu Wujka Mańka”, zespołów estradowych „Drużbanci”, „Jagielloni” i wielu innych. W jego dorobku twórczym jest osiem
kaset magnetofonowych i płyt kompaktowych z piosenkami
patriotycznymi, satyrycznymi, lirycznymi i religijnymi. Kilka jego piosenek weszło do stałego repertuaru chórów kościelnych
Wilna i Wileńszczyzny.
Od roku 1989 A. Śnieżko jest sekretarzem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, od
roku 1999 – członkiem Związku Literatów Polskich. Wiersze tego autora były wielokrotnie wyróżniane na
ogólnopolskich konkursach poetyckich i dotychczas zostały wydane w 12 tomikach poetyckich w Polsce
i na Litwie. Jednym z nich jest Człowiek za burtą – przekład z języka rosyjskiego wierszy W. Wysockiego,
wydany w Warszawie w roku 1996. Obecnie autor pracuje nad nowym rozszerzonym zbiorem przekładów
tego poety radzieckiego.
Wiersze A. Śnieżki były publikowane w języku polskim na Litwie, w Polsce i w Niemczech, a także
ukazały się w przekładzie na język rosyjski, litewski i niemiecki. Weszły w skład kilkunastu antologii poetyckich wydanych na Litwie i w Polsce.

DO BRACI – LITWINÓW
Jak się zapoznać z wami, bracia?
Wy – goście w podwileńskim kraju,
Dziś znów za morze odjeżdżacie,
A jam tu z dawna, więc zostaję.

Któż być patriotą lepszym może,
Czy ten, co przeszedł, tranzytowy,
Czy ten, co ziemię w pocie orze,
Z nią żyć i umrzeć jest gotowy?

Na Żmudzi matka schnie z tęsknoty,
Zarosły chwastem ojca łany,
Lecz ty na Wilno masz ochotę,
Tu tobie Ziemia Obiecana.

Gdy w Dzień Zaduszny razem prawie
Przodkowie proszą o modlitwę,
Ja tu, na Rossie znicze stawię,
A ty wyjeżdżasz hen, na Litwę.

Lecz gdy nadciąga kryzys, bieda,
Ty o tym kraju zapominasz.
Nie twoja ziemia, szczęścia nie da,
Więc znowu zwiewasz do Dublina.

Lecz podaj dłoń, litewski bracie,
Mój stół nakryty, patrz, chleb kajam,
Lecz wy za morzem go szukacie,
A ja „tutejszy”, więc zostaję.

Wyjrzało słońce, wiosna bliska,
Gospodarz się do pługa bierze,
A ty już siedzisz na walizkach,
Na Zachód jedziesz myć talerze.

Wilno, 01.02.2011 r.
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DO BRACI – RODAKÓW
Gdy pilot spocznie na kanapie,
Mam co dzień ZOO na ekranie.
Patriota – widz za głowę łapie,
Cóż było, co się jutro stanie?!
Z koroną Orzeł znów na głowie
Na ścianach w Sejmie i w Senacie,
Któż w sprawie polskiej się wypowie?
Wy stołki w partiach wydzieracie!
A w słowach ileż złości, jadu,
Niektórzy już za łby się biorą!
Toż wy – wybrańcy, a nie stado!
Podleczcie najpierw duszę chorą!
Śpią krematoria bez Hitlera,
Syberią Stalin dziś nie straszy,
Więc może czas już się zabierać
Do spraw ważniejszych, polskich, naszych?!
Toż wy – najlepsi, lud wybierał,
Obdarzył zaufaniem, prawem.
Dziś jedni grzęzną w seks-aferach,
A reszta dba o partii sprawę.
Bez zagrożenia, bez niewoli
Piszecie scenariusze czarne.
Na Kresach serce też nam boli,
Że idzie Wodza trud na marne.
Panowie, dosyć już, przestańcie!
Na wasze spory patrzeć „hadko”!
Wstań, zrób porządek, Komendancie!
– On śpi – bez serca? – Serce – z Matką.

RACHUNKI RODZINNE
(Humoreska feministyczna)

– Straciła żona wdzięk niewieści,
Jej twarz zorały troski, biedy.
– A ty odejmij lat dwadzieścia,
Przypomnij, jaką była wtedy?
– Nic jej nie cieszy na tym świecie,
Uroda zwiędła, chwiejne zdrowie.
– Wychować trójkę pięknych dzieci
Ile sił trzeba, kto się dowie?
– Bez szyku, strój jej niebogaty,
Brakuje centów coraz częściej.
– A jednak lichą twą wypłatę
Rozłoży na trzydzieści części.
– A ileż pięknych panien w mieście!
Ta śpiewa, tańczy ta na scenie.
– A ty im dodaj lat trzydzieści,
Wyobraź, jak się każda zmieni!
– Ta elegancka, z krzykiem mody,
Z zachwytem każdy na nią zerka...
– A ty jej pensję swoją oddaj,
Na guzik starczy od futerka.
Aksamit rąk, jak róże – usta,
Z figurą – jak ten Anioł święty!
– A ty ją zabierz pleć kapustę,
Czy tam wykaże swe talenty?
Więc zrób pan wniosek, gdyś nie głupi,
My przecież też nie tacy młodzi,
Uszanuj tą, co masz w chałupie,
To ci za wszystkie wynagrodzi!
Wilno, 04.02.2011 r.
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NAJDROŻSZA INWESTYCJA
W Kalwarii Chrystus Frasobliwy,
Choć twarz z marmuru ma Syn Boski,
Lecz widzi, słyszy nas, o dziwo!
Wrażliwy wciąż na ludzkie troski.
Przynosi chłopak swa skarbonkę,
Co miał, oddaje dziś bez żalu,
W ofierze składa dwójkę, piątkę
I przed Chrystusem znicz zapala.
Bez słów pytanie i odpowiedź,
Ból w oczach chłopca ukryć nie da,
I łza na twarzy wszystkim powie,
Że w małym sercu wielka bieda.
Twarz Frasobliwa ból ten zmieści:
– „Tak dużo dałeś! prosisz o co?”
– „Dziś spadł na mamę cios boleści,
Lekarze mówią: Umrze nocą!”

MÓJ MAŁY KRZYŻ
(Droga Krzyżowa w Jerozolimie w Wielki Piątek 2008 r.)

Krzyżowa Droga – szlak Chrystusa,
Stopami jego uświęcona.
Dziś to nasz wybór, nikt nie zmuszał,
A ON przez wieki idzie do nas.
Dziś mały krzyż, a my we troje
Niesiemy drogą wąską, śliską
przez wrogi tłum, w ciasnocie, znoju,
A szczyt Golgoty wciąż nie blisko.
Co mię tu wiodło, po co, komu?
Czy wytrwam, co się ze mną stanie?
Wygodnie mógłbym siedzieć w domu,
Z różańcem w rękach przy ekranie.

ON go zrozumiał, wie też o niej,
Twarz zda się bardziej zatroskana.
To łza, czy znicz błagalny płonie?
To blask nadziei w oczach Pana!
– „Idź po swą matkę, chłopcze, z Bogiem!
Oddałeś skarb, zyskałeś więcej.
Szpitalne pomóż jej przejść progi,
Całować śpiesz matczyne ręce!”

Wtem wzrok spod cierni sięga niżej
A twarz cierpiąca i zmartwiona:
– „Czy chcesz pokuty swojej krzyże
Przełożyć też na me ramiona?!”
Przelany pot – to nie krew z rany,
Krzyż na ramionach tak maleńki,
Więc wybacz, Jezu mój kochany,
Żem śmiał porównać nasze męki!
Skąd tyle sił? – Już cel – Golgota.
Nagrodą – ducha odnowienie.
ON za nas zmarł, by powstać potem,
A co ja w życiu swoim zmienię?
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1795
Pośród krzyku chmur, wciąż po omacku.
Przez śmiech ciemności pisklę wyklute.
I płacz epoki, i wrzask magnacki...
Tylko ból.
Tylko strach.
Tylko smutek.
Lecz rękojeść w dłoni się nie złamie.
Walką rzeźbione dekady toną.
Szmaragd lasu zdeptany krzyżami...
Tylko łzy.
Tylko krew.
Marsz Legionu...

POSŁANIEC
Poiłaś małmazją wdzięku,
Wiodłaś na powrót do raju.
Lecz krople pustki zostają...
Tkwię znów nad otchłanią miękką.
Pękła struna harfy śmiałej
Cisza uczuć brzęk zamienia...
Gorzki jem owoc złudzenia.
Ach, Ewo, znów zło podałaś!..
Szmer mych stóp się wzniesie burzą,
Sfory mgieł mi się przysłużą,
Chcę na skale rzeźbić mity.
Wszcząć z podnóża – myśl otruta,
Piachy czasu wyjmą dłuta.
Wzrokiem tylko szczyt spowity...
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ROZPACZ
Mej wędrówki żagiel gniotą
Wiatry marzeń czcią osnute.
Rdza skusiła uczuć złoto...
Zmierzch miłości skryje smutek.
Monsun losu skry zamiata,
Rzeźbi chłodne życia brzemię.
W morzach czasów płyną lata,
Szczęście u podnóża drzemie.
Piach w objęciach burtę tuli,
Pył wędrówki wchłonął cele.
Strzępy wspomnień dotknę czule,
Gdzie odbicie Twe się ściele.
Gdybym z ujścia wpadł do źródeł,
To bym utkał blaski z cieni.
Epos uczuć by się udał..
Koniec.. Noc się w dzień nie zmieni.

UCIECZKA
Ocknięty. Już w zimnotwardym kształcie.
Minęło to jak ulewa.
I tylko jakoś tęskno... Nie walczę.
Pióro znów o Tobie śpiewa.
W Twoim uśmiechu świat cały tonął,
Prorocze bębny pokoleń
Cichli przed szeptu Twego osłoną...
Chociaż pustkę łykać wolę:
W labiryncie snów, na morzu czynów,
Nie umknę Ci. Nie ominę.

ZJAWA
Śladami urojeń,
Korytami blasku.
Wiodą oczy Twoje.
Głaz-rozum się strzaska.
Ciemnowłosa zjawo,
Duszy mej nie splamisz?
Droga wciąż kulawa,
Tęskni serca znamię...
Cel mój widzę – szczyty.
Ty płyniesz doliną.
To ścieżka ukryta,
Czy przepaść gdzie zginę?
Lecz Ty nie odpowiesz.
Pytania zaniecham.
Niepewność w Twym słowie
Zaśpiewasz uśmiechem.
I będę już stale
Miłości chorążym.
I znikasz choć w dali
Bezwiednie podążam.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POJEDNANIE
XI
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

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WE
WSPÓLNOCIE TERYTORIALNEJ
ZE WZGLĘDU NA WYBÓR ORGANÓW
SAMORZĄDOWYCH
Najmniejszą strukturą wspólnoty terytorialnej społeczności wiejskiej w rozumieniu samorządu gminy jest
sołectwo, zaś społeczności miejskiej osiedle. Mogą one
być jednocześnie w/g przepisu ustawy o samorządzie
gminy jej jednostkami pomocniczymi. O ile społeczność
wiejska jest w jakimś zauważalnym stopniu zintegrowana, to w mieście brak jest jakichkolwiek objawów integracji nawet w obrębie jednego budynku wielomieszkalnego, nie wspominając już o wieżowcach jako tzw.
mrówkowcach. Stan ten utrzymuje się od wielu lat.
Mieszkańcy takiego bloku nawet nie kłaniają się sobie
nie mówiąc już o słowach pozdrowienia. Co dziwne, że
gdy spotykają się w innych miejscach kłaniają się sobie,
ale zależy to już od okoliczności. Oczywiście spostrzeżenia łączą się z moimi doświadczeniami w Polsce Zachodniej, gdzie nie występuje zamieszkiwanie rodzin od
wielu pokoleń. W tej części Polski na tzw. Ziemiach Odzyskanych migracje ludności były duże, często w wyniku
konfliktów rodzinnych i rozpadania się związków małżeńskich.
Tworzenie się nowych związków powodowała z kolei
niechęć do tzw. odkrywania się ze swoimi sprawami rodzinnymi. W takiej sytuacji ludność miejska na tych ziemiach nie tworzy małych ojczyzn, a życie społeczne zamiera. Nie ma też pełnej integracji w ramach parafii. Ciągła bieda i pogoń za pozyskiwaniem środków do życia
utrudnia integrację środowiska. Mieszkańcy takich osiedli
nie chodzą nawet na zebrania grup członkowskich
w spółdzielniach mieszkaniowych a wspólnoty mieszkańców w zasobach komunalnych zostały tak sprytnie
podzielone, by mogły nadal funkcjonować biura tzw.
Administracji Zarządów Budynków grupując właścicieli
wyodrębnionych lokali mieszkalnych tak, by nie mogły
zdobyć przewagi głosu. Likwidacja dużych i średnich zakładów pracy stworzyła armię bezrobotnych, wśród których występuje niechęć do wzajemnych kontaktów by nie
zdradzić się z faktem np. podjęcia pracy „na czarno",
bądź nie tworzyć sobie konkurencji w poszukiwaniu pracy obojętnie jakiej.
W takiej sytuacji odrodzenie więzi międzyludzkich
i tworzenie elementów integracji społecznej w miejscu
zamieszkania w/g tzw. wspólnej opcji przesunęło się ze
środowisk wielkorobotniczych na środowiska wiejskie i to
raczej tylko w ramach wsi. Wieś, chociaż wyludniona,
stanowi nadal aktualnie w substancji Narodu jeszcze tą
zdrową tkankę wspólnoty terytorialnej a poziom ogólny
nie tyle z tytułu wykształcenia co wyrobienia społecznego jest dość wysoki. Ludność wiejska na terenie Ziem
Odzyskanych żyje wprawdzie biednie ale bez komplek-
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sów. Przy tak założonym wstępie najistotniejsze jest zrozumienie sensu prawnego ustawy o samorządzie gminnym, regulującej podstawy samorządu terytorialnego,
w/g podziału terytorium Państwa na najmniejsze jednostki administracyjne jakimi są gminy. Mieszkańcy terytorium w ramach jednostki administracyjnej określonej
jako gmina tworzy z mocy prawa wspólnotę samorządową czyli inaczej wspólnota samorządowa oraz określone
granicami terytorium stanowi podmiot prawny.
Ta właśnie wspólnota samorządowa posiada z mocy
prawa osobowość prawną. Rządzi się sama, wybierając
spośród siebie organy samorządowe, to jest wójta łub
burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z ordynacją
wyborczą, która może przewidywać wybory bezpośrednie, jedno lub wielostopniowe, bądź wybór przez radę
gminy, której członków wcześniej mieszkańcy gminy wybierają dla zrealizowania zadań stojących przed gminą.
Ustawa o samorządzie gminy zadania te wymienia
jako zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. I właśnie w tych zadaniach zleconych
mieści się ładunek rozbijający wspólnotę samorządową.
Wybrany do zrealizowania zadań własnych gminy wójt,
burmistrz czy prezydent miasta kierujący zarządem gminy wyłonionym spośród siebie przez radę gminy staje się
wobec wspólnoty samorządowej reprezentantem administracji rządowej. Następuje wyalienowanie organu władzy samorządowej. Ta regulacja prawna rodzi wewnętrzne źródła konfliktu we wspólnocie samorządowej.
Wspólnota nie wie czy ma do czynienia z własnym organem czy przedstawicielem władzy rządowej.
Najdobitniej to widać na przykładzie gminy wiejskiej.
Sołtys jest wybrany przez zebranie wiejskie w celu reprezentowania wspólnoty sołectwa wobec administracji
samorządowej gminy, a której częścią wspólnoty samorządowej tej gminy jest wójt jak i sołtys. Czyli obrazowo
sołtys przekazuje samorządowej władzy gminy dezyderaty zebrania wiejskiego, ma za sobą tą wspólnotę bo
jest jej przedstawicielem. Jednak gdy przyjmie na siebie
obowiązki przekazywania a nawet egzekwowania
w imieniu organu gminy jej zaleceń zwraca się do swojej
wsi językiem gminy, a nie wsi. Zamiera jego status
przedstawiciela wsi gdyż staje się reprezentantem władzy gminnej, to jest organu samorządowego większej
wspólnoty. To wyręczanie się sołtysem eliminuje go
w jakimś sensie ze społeczności wiejskiej, zaczyna tłumaczyć swojej wsi, dlaczego gmina nie realizuje dezyderatu społeczności wsi, zamiast razem z radą sołecką
walczyć o to na czym w danej chwili wsi zależy. Im większa jest aktywność mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim a potem w realizowaniu zadań jakie wspólnota sołectwa sobie narzuciła tym większe możliwości oddziaływania na władze samorządu gminy, a dalej idąc im większa aktywność wszystkich sołectw w danej gminie wiejskiej, tym skuteczniejsze są naciski na radnych w codziennym życiu gminy, by realizowali oni wolę mieszkań-
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ców wspólnoty gminnej, gdyż zostali wybrani dla zrealizowania zadań własnych gminy jako wspólnoty terytorialnej. Wyodrębnione sołectwa, dzielnice, czy osiedla
stanowiące jednostki pomocnicze gminy w realizowaniu
zadań gminy, uczestniczą w realizacji również własnych,
wśród których w szczególności są to sprawy wymienione
w art. 7 ustawy:
1. ład przestrzenny, gospodarka terenami i ochrona środowiska
2. gminne drogi, ulice, place oraz organizacja ruchu drogowego
3. wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków kom.
4. lokalny transport zbiorowy
5. ochrona zdrowia
6. pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze
7. gminne budownictwo mieszkaniowe
8. oświata, w tym szkoły podstawowe, przedszkola
i inne placówki oświatowe
9. kultura, w tym biblioteki gminne i inne placówki upowszechniania kultury
10. kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe
11. targowiska i hale targowe
12. zieleń gminna i zadrzewianie
13. cmentarze gminne
14. porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa
15. utrzymanie obiektów gminnych urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
16. zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
W/w zadania są potrzebami zbiorowymi, których zaspokajanie mieszkańcy gminy powierzają swoim władzom samorządowym, wybranym w wyborach. Scedowanie ich realizacji na organy władzy samorządowej
usypia aktywność społeczności samorządowej. Ożywienie aktywności może nastąpić pod wpływem różnych
okoliczności, najczęściej jednak gdy cele są bliskie spełnienia potrzeb indywidualnych jak budowa gazociągu,
bądź kanalizacji, względnie wodociągu. Wspólnota ożywia się, gdyż za tym kryje się zaspokojenie tych potrzeb
każdego gospodarstwa domowego w danej sytuacji.
Umiejętność wywo-ływania różnego rodzaju potrzeb mobilizuje do działania społecznego w interesie gminy, która oczekuje zaspokojenia tej potrzeby przez samych siebie. Może być też sytuacja, że suma indywidualnych potrzeb tego samego rodzaju wyzwała aktywność społeczną grupy, która uzyska aprobatę pozostałych członków
wspólnoty terytorialnej. Np. trudności w uzyskaniu kredytu i jego wysokie oprocentowanie w bankach powoduje
zainicjowanie rozwiązania problemu przez założenie
wspólnej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej.
Takimi stały się Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe tzw. SKOK-i, rozwijające się najczęściej
przy parafiach, gdzie nawet kilkaset osób może stworzyć
dość prężną Kasę, chociaż należy dążyć by była ona
większa. Należy zwrócić uwagę, że Kasy stanowią element samoobrony społecznej na zasadach solidaryzmu
przed agresywnością banków, praktycznie stanowiących
już całkowicie własność obcego kapitału.
Porozumienie tych Kas z funkcjonującym jeszcze na
rynku Spółdzielczym Przedsiębiorstwem Handlowym
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PSS „Społem” stwarza realną szansę obrony przed wrogą dla polskiego kupiectwa działalnością supermarketów. Podobnie przedstawia się sprawa uczestnictwa i to
masowego w Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, z których TUW-SKOK mógłby spełnić rolę ubezpieczyciela pozyskującego coraz większe pole ubezpieczeniowe. Aktualnie prawie wszystkie towarzystwa
ubezpieczeniowe należą już do obcego kapitału. Chwieje
się odrębność dwóch największych polskich zakładów
ubezpieczeń tj. PZU i TuiR „Warta”. Tak jak Bank Polska
Kasa Opieki S. A. przestał być bankiem polskim, ale dla
kpiny nazywa się „Polską Kasą Opieki”, tak Zakład
Ubezpieczeń i Reasekuracji „Polonia” S. A. nazywa się
„Polonia”, chociaż należy do firmy austriackiej.
Staje się potrzebą chwili, by Polak kupował u Polaka,
a ponadto by zaczęła dojrzewać świadomość, że Polak
pracując jako nadzorca w firmie z całkowitym udziałem
kapitału zagranicznego nie może uczestniczyć w wyzysku i dyskryminacji Polaków – pracowników zatrudnionych w tej firmie. Jest to sytuacja zobowiązująca nawet
do ostracyzmu w życiu prywatnym, gdy Polak wysługuje
się obcemu właścicielowi gnębiąc Polaka. Jest to rodzaj
zdrady narodowej. Pracownicy tam zatrudnieni praktycznie nie mają do kogo zwrócić się o pomoc Związki zawodowe nie funkcjonują w tych firmach.
Należy powoływać ogniwa interwencyjne w związkach
zawodowych w obronię pracowników tych firm. Może należy pomagać odrodzić się NSZZ „Solidarność 80”, gdyż
ethos niezależnego związku zawodowego „Solidarność”
został skutecznie zniszczony w strukturach regionalnych
tego związku zawodowego. Wsparciem społecznym dla
działaczy związkowych może stanie się PLACÓWKA,
ruch autentycznie opierający się na zasadach wynikających z Dekalogu. Aktualnie największego jednak znaczenia nabiera pobudzanie aktywności społecznej we wspólnotach terytorialnych ze względu na zbliżające się wybory
do organów samorządu terytorialnego.
Wbrew tezom, że należy usilnie wyszukiwać kandydatów do rad gminnych oraz do pełnienia funkcji wójta,
burmistrza czy też prezydenta miasta, a także do sejmików samorządowych województw, zauważam, że ten styl
myślenia dzieli już na wstępie wspólnotę terytorialną na
tzw. „wybrańców” do tych funkcji przez różnego rodzaju
gremia z różnych opcji politycznych czy organizujących
się grup obywatelskich oraz na elektorat już tylko z biernym prawem wyborczym do głosowania na tych kandydatów. Tymczasem znowu wymyka nam się spod kontroli
społecznej sam akt oddawania głosów w wyborach. Nikt
nie interesuje się już teraz co będzie działo się z tymi kartami do głosowania wrzucanymi do urn wyborczych:
1. w skali kraju organizowanych jest około 30. tys.
obwodów głosowania. W tych obwodach potrzeba mieć
przynajmniej po jednym mężu zaufania. Jest to funkcja
najważniejsza bo członek komisji wyborczej w obwodzie
głosowania podlega dyspozycjom przewodniczącego
komisji wyborczej i niczego nie upilnuje skoro ma do
spełnienia wydzieloną część obowiązków tj. liczenie głosów. Mąż zaufania natomiast jest obserwatorem i uniemożliwia realizowanie nieprawidłowości w toku sprawdzania kart głosowania, ich selekcji oraz liczenia. Jest to
funkcja z mandatu społecznego ważniejsza niż być jednym z wielu członków obwodowej komisji wyborczej.
Dobór 30 tys. kandydatów na mężów zaufania, a winno
ich być więcej, to przeogromne zadanie społeczne, ale
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gwarantujące „czystość rąk” komisji przy liczeniu głosów. Oznacza to, że ma ich być po około 2-3 tys. w skali
województwa. Są to obywatele zaufania publicznego
i wspólnot terytorialnych.
Spośród nich dobieranie kandydatów na funkcje radnych, wójtów itd. będzie pewniejsze. Być zaszczycony
zaufaniem i nazywać się mężem zaufania to najwyższe
uznanie dla tej osoby w jego środowisku.
2. Przygotowanie około 50 tys. osób do tej roli i nauczenie ich tego na czym polega rola ich obecności podczas głosowania i liczenia głosów po zamknięciu lokali
wyborczych, wymaga gigantycznej pracy społecznej
przez cały okres do wyborów, a pozostało nam tylko niecałe 4 m-ce. Oznacza to, że o powodzeniu wyborów samorządowych może zadecydować tylko i wyłącznie aktywna postawa kandydatów na mężów zaufania i ich wola uczenia się , na czym polega ich zadanie.
3. Projekt obsługi wyborów samorządowych 2002
przewiduje wydzielenie trzech niezależnych obszarów
zastosowania informatycznego przetwarzania danych:
a) obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych,
b) obsługa informatyczna terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich),
c) centralny system wspomagania prac komisarzy
wyborczych i ich zastępców oraz Państwowej Komisji
Wyborczej.
Bliskie omówienie tego problemu w tym referacie jest
już niemożliwe ze względu na zaplanowany czas wystąpienia.
Te obszary zastosowania informatycznego przetwarzania danych wymagają jednak głębokiego i szerokiego
zaangażowania społecznego informatyków uważających
się za ludzi prawej strony sceny politycznej. Po pierwsze
brak kontroli społecznej od momentu wrzucenia karty do
głosowania do urny wyborczej, aż do „wklepania” danych do komputera wyników liczenia głosów z zestawienia Obwodowej Komisji Wyborczej może powodować
i nie jest wykluczone, że powoduje „cud nad urną” . Porównanie wydruku z komputera z zestawieniem wyników
głosowania przybijanym do drzwi Obwodowej Komisji
Wyborczej, czy wywieszonym w oknie dla potwierdzenia
spełnienia wymogu publicznej kontroli dawałoby szansę
sztabom wyborczym samodzielnego, równoległego do
urzędowego zliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w skali gminy, powiatu i województwa
oraz śledzenia prawidłowości przekazywanych danych
do internetu przez komputer zainstalowany w Obwodowej Komisji Wyborczej jak to proponowali młodzi informatycy na kursokonferencji w Jachrance w dniach 27 28 lutego 2002 r.
4. Na tym właśnie seminarium padła propozycja by
obsługę informatyczną obwodowych wyborczych komisji
(ok. 29 tys.) wyłonić w ogólnopolskiej aukcji do której
stanęłaby rzesza informatyków z licencjonowanymi zestawami komputerowymi, którzy po przeszkoleniu obsługi programu wyborczego gwarantowaliby niemożliwość
zmowy „tworzenia błędów w wynikach głosowania w obwodach. Byłem uczestnikiem tego seminarium i na moje
pytanie, czy przewiduje się sporządzanie wydruku tego
co „wklepano” w obwodowej komisji wyborczej i przekazanie jednemu z mężów zaufania, by ten po skserowaniu
potrzebnej ilości mógł przekazać dalej pozostałym mężom zaufania z innych sztabów wybor-czych, a ten swój
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egzemplarz przekaże do swojego sztabu wyborczego
potwierdzając zgodność wydruku z protokołem przybitym
na drzwiach Obwodowej Komisji Wyborczej - usłyszałem, że jest to jakiś koszt. Wzbudziło to zdziwienie innych, ale że byli to w zasadzie pracownicy samorządowi
szczebla gminnego i powiatowego, każdy milczał ceniąc
swoje miejsce pracy. Jest to sygnał niepokojący, a gdy
weźmie się jeszcze pod uwagę propozycję zrezygnowania z aukcji i zlecenia tych czynności informatykom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy w tym celu
otrzymają ze swoich Oddziałów ZUS do dyspozycji
sprzęt komputerowy na zasadzie najmu, gdyż ich sieć
ZUS pokrywa cały kraj, to komentarz staje się zbędny.
5. Sens zainicjowania społecznego myślenia o informatycznej obsłudze wyborów jest oczywisty również
ze względu na możliwości działań wewnątrz systemu informatycznego. Jak to niektórzy sugerują może to polegać na blokowaniu przepływu informacji z wyników głosowania na poszczególnych kandydatów, w stosunku do
których, gdy nastąpi przekroczenie przewidywanej ilości
głosów program nie doliczy następne głosy na określonym szczeblu obsługi informatycznej terytorialnych komisji wyborczych. Nie ma bowiem pełnego 100%-ego
zabezpieczenia programu przed przekłamaniami, jak
również nie ma możliwości prawnych powtórzenia liczenia głosów ręcznie, jak było to na Florydzie podczas wyborów prezydenckich przed ostatecznym zamknięciem
procedury liczenia głosów.
Skoro nie ma możliwości działań sprawdzających
wyników liczenia głosów przed zakończeniem wyborów,
to należy wcześniej zabezpieczać wyniki głosowania
w obwodach głosowania przez mężów zaufania, stąd ich
rola jest najważniejsza, bo zabezpiecza autentyczne wyniki głosowania. Ta próba sił społecznych z tymi innymi
siłami powtórzy się nam przy referendum w sprawie odmowy przystąpienia do Unii Europejskiej, podczas którego również i na pewno zostanie zastosowana obsługa informatyczna.

„Nasz Wybór”, dodatek do miesięcznika
społeczno-kulturalnego „Nad Odrą”, nr 1 (3 maja 2002).
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 Zofia Gerstenkornowa

LISTOPADOWE ZAMYŚLENIA…
JAKI JEST SENS ŻYCIA LUDZKIEGO?
W listopadzie nasze myśli i serca są bliskie tych, którzy już odeszli do Pana. Na cmentarzach palą się znicze,
a ludzie napełniają się wspomnieniami i modlitwą. Z serc
ludzkich wyrywają się czasem bolesne westchnienia
i zapytania: Czy nasz bliski jest tam szczęśliwy? Pięknie
żył, dlaczego tak młodo musiał umierać? Dlaczego ginęli
młodzi chłopcy i dziewczęta za Ojczyznę, kiedy życie
dopiero było przed nimi? Można stawiać pytania w nieskończoność, często nie znajdując wyczerpującej i zadowalającej odpowiedzi. W końcu dojdziemy do jednego
zasadniczego pytania: Jaki jest sens życia ludzkiego?
Gdy to zrozumiemy, zrozumiemy też sens umierania.
Sens życia ludzkiego to jedno z podstawowych zagadnień różnych systemów filozoficznych i religijnych,
jak również sposób widzenia świata jako drogi życia.
„Sens życia” - co to w ogóle znaczy? Nie padnie tu
jedna krótka odpowiedź. Zapewne jego znaczenie jest
związane z całokształtem naszego postępowania i dążeniem do określonego, najważniejszego dla nas celu.
Trzeba też przyznać że sens życia to zgodność naszego
myślenia, a w konsekwencji – działania, z zasadami logiki. Problem jednak polega na tym, że stawiany sobie do
osiągnięcia cel jest na ogół inny dla każdego z nas, co
zresztą jest zrozumiałe, bo jesteśmy różni i nie musimy
uzyskiwać w życiu tego samego. Sprawa sensu życia
jest zatem w dużym stopniu sprawą indywidualną, osobistą, prywatną.
Lekarstwem na brak sensu życia jest cel, który
wskazuje nam wiara. Ludzie współcześni pytają o prawdę. Dziś w wielu wypadkach lepiej jest nie powiedzieć
prawdy, przemilczeć ją lub wyznać tylko jej część. Tymczasem właśnie w naszych czasach tak bardzo potrzebnym lekarstwem na znalezienie sensu życia jest prawda.
Większość z nas stara się, by nasze życie i jego sens
związane były z jakimś pożytecznym celem, dającym
nam satysfakcję. Jednak są i tacy ludzie, dla których
najważniejszą rzeczą jest, by spełnione przez nich w życiu zadanie miało charakter społeczny, to znaczy dawało
korzyść całemu społeczeństwu, a przynajmniej jego części. W tym właśnie mieści się dbałość o zdrowie własne
i otoczenia, czyli nastawienie ekologiczne, troska o młode pokolenie, jego kondycję i wykształcenie. Sens życia
jest spełniony, jeśli nastawiamy się, by więcej być niż
mieć. Realizujemy to, gdy pozostawiamy po sobie coś
trwałego –osiągnięcia naukowe, twórczość artystyczną,
trwały ślad myśli filozoficznej i etycznej lub jej skutki
w postaci działalności charytatywnej. Inaczej mówiąc, żyjemy sensownie, jeśli jesteśmy nastawieni altruistycznie
i wybiegamy w planach w przyszłość poza kres naszego
ziemskiego życia. Wskazówką w takim postępowaniu
i działaniu jest zazwyczaj wiara w trwałość naszego istnienia i nadzieja na osiągnięcie nie kończącego się
szczęścia, które można uzyskać tylko przez dążenie do
łączności z Bogiem. Na ogół zauważa się, że człowiekowi wierzącemu łatwiej znieść napotykane trudności życia, choroby oraz nieszczęścia własne i bliskich osób.
Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał w encyklice Deus caritas est, że człowieka, zwłaszcza całego du-
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chowego świata wartości, nie da się wytłumaczyć bez
Boga. Bóg stworzył nas z miłości i dla miłości. Przyjmujemy więc Chrystusowe wezwanie do życia w miłości
wobec Boga i bliźniego.
Sens życia odnajdujemy w uczciwym, codziennym
wypełnianiu swoich obowiązków, w służbie Bogu i bliźniemu, a w szczególności swojej rodzinie i ojczyźnie. Życie nasze codzienne o tyle ma sens, o ile potrafimy dać
innym cząstkę siebie w postaci dobrego słowa, gestu,
uśmiechu i bezinteresownej pomocy. Sensem życia dla
chrześcijanina jest osiągnięcie wiecznego szczęścia, tzn.
Nieba, poprzez postępowanie zgodne ze wskazaniami
Jezusa Chrystusa, a zawartymi w Jego Ewangelii.
Każdy człowiek rodzi się osobą, żeby stać się osobowością. Osobowość wypracowuje się pracą wielu lat.
W pracy człowieka nad swoją osobowością chrześcijanin
otrzymuje wsparcie Kościoła. Są to: sakramenty święte,
modlitwa z codziennym rachunkiem sumienia, liturgia,
kultywowanie tradycji i obrzędów kościelnych. Kościół
wzywa nas, byśmy kierowali myśli i serca w stronę Boga,
który jest ostatecznym celem życia. „Niespokojne jest
serce moje, póki nie spocznie w Tobie, Boże!” – mówił święty Augustyn Warto się nad tym zastanowić. Czyni
tak każdy rozsądny człowiek.
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
 Rafał Leszczyński

FAŁSZOWANIE ZAGADNIENIA NACJONALIZMU UKRAIŃSKIEGO
W PUBLIKACJACH WSPÓŁCZESNYCH HISTORYKÓW
Wstęp
Prześledzenie zafałszowań w dzisiejszej nauce bywa
niezwykle złożone, a wręcz trudne do zbadania. Przede
wszystkim wynika to z faktu, że nie jest dziś trudną sztuką powoływać się na przeróżne autorytety w danej dziedzinie nauki. Wiadome jest, że zdanie takich naukowców
jest bardzo trudno w jakikolwiek sposób podważyć. Nie
należy jednak zapominać, że nie zawsze są to obiektywne autorytety i nie można przyjmować ich zdania bezkrytycznie. Dość częstym obyczajem jest dzisiaj odrzucanie
jakiejś tezy innego badacza, bez szczegółowego zapoznania się z jego zdaniem (w tym wypadku z daną tezą
badawczą lub z ogólnym dorobkiem naukowym). Na samej Ukrainie omawiany problem jest sprawą bardzo aktualną. Rodzi to tylko kolejne niepotrzebne bariery w komunikacji między państwem polskim a ukraińskim, które
nie odwołują się w żaden sposób do prawdy, a próbują
wręcz niekiedy na siłę zbudować więź w wielu drażliwych
aspektach historycznych. Tego typu zakłamania przypominają wręcz pewne schematy wyjęte z erystyki,
a także przeróżnych metod manipulacji i perswazji.
W ten sposób powstaje tak zwany szum w przekazie informacyjnym, a więc dochodzi również do manipulacji
słowem. Świadomość na temat zbrodni kresowej jest
dzisiaj w sposób drastyczny ograniczana.
Wypada się jedynie zgodzić Włodzimierzem Galewiczem, który na temat etyki badań naukowych wysuwa
następujący pogląd: „Przez etykę badań naukowych należy rozumieć pewien szczegółowy, względnie wyodrębniony dział etyki normatywnej, w którym rozpatruje się
etyczne aspekty czynności badawczych, wykonywanych
w ramach nauki. Głównym zadaniem tej dyscypliny jest
ustalenie i uzasadnienie reguł, których z etycznego
punktu widzenia powinni przestrzegać wykonawcy tych
1
czynności” . Niestety, nie zawsze tak jest.
Artykuł ma na celu ukazać, jak dochodzi do takiej
manipulacji w kontekście nacjonalizmu ukraińskiego. Zostaną tutaj zaprezentowane poglądy czołowych historyków polskich, jak i ukraińskich. Są to poglądy kłamliwe,
które bronią ludobójstwo na Ukrainie. Tekst ukaże również ośrodki naukowe i polityczne oraz czasopisma, które wspierają tego typu działania. Nie zostanie pominięty
też fakt finansowania fałszywych tez na temat nacjonalizmu ukraińskiego. Przy tym ciekawe będzie na koniec
skonfrontowanie tych poglądów z rzeczywistością. Autor
prezentowanego tekstu postawił sobie za zadanie wychwycić manipulacje językowe, które – niestety – nie są
znane powszechnie, a stanowi to poważne niebezpieczeństwo. Zwłaszcza, że przejaskrawione fakty docierają
dzisiaj do młodego pokolenia, które nawet nie ma pojęcia
o dokonaniach w tej dziedzinie prof. Edwarda Prusa,
prof. Wiktora Poliszczuka, prof. Czesława Partacza, prof.
Bogumiła Grota, dr Aleksandra Kormana, Władysława
i Ewy Siemaszków oraz wielu innych wybitnych badaczy.
Dla takich ludzi dzisiaj na uczelniach nie ma praktycznie
miejsca, a ich książki są wręcz ocenzurowane. Wszystko
kosztem prawdy, która jest tworzona przez pokolenie
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„historyków” negujących podstawowe wartości etyczne
w nauce.
I. Wspieranie ukraińskich historyków w obronie podstawowych założeń nacjonalizmu ukraińskiego (nacjonalizm ukraiński jako patriotyzm)
Już ks. Józef Tischner twierdził, że wykonywana
praca powinna stanowić dialog, a więc umiejętność porozumiewania się z ludźmi. Gdy podejmujemy się jakiejś
pracy, nie może ona sprawiać cierpienia ani wpływać
negatywnie na sumienie. Tischnerowi chodziło przede
wszystkim o to, żebyśmy poprzez pracę potrafili nawiązać kontakt, a nawet wytworzyć wspólną płaszczyznę do
2
porozumienia . Do tego jednak trzeba się wyzbyć własnych lęków i uprzedzeń, a niestety wielu dzisiejszych
historyków i badaczy ukraińskich nie ma w ogóle pojęcia
o tych uczciwych spostrzeżeniach jakie przedłożył niegdyś ks. Tischner. Czesław Partacz stwierdza:
Tacy ci badacze z terenów Zachodniej Ukrainy już są.
Uważają swój integralny nacjonalizm jako wyraz czegoś
najwyższego. Trzeba jednak ulżyć swoim sumieniom, zagłuszyć i maksymalnie zataić prawdę, ponieważ rodzi się nowoczesny ukraiński naród. Ze swoich zbrodni rozliczyli się
Niemcy, Włosi, rozliczają się z mordów muzułmańskiej ludności Serbowie, już ponad pół wieku temu Chruszczow odsłonił rąbek prawdy o Stalinie, a przy tym teraźniejsi Rosjanie (choć nie wszyscy) starają się uderzać w piersi za mord
katyński. Ukraińcy natomiast brną w swoim zakłamaniu, co
nie pomaga im budować swojego nowoczesnego narodu
poprzez rzeczywiste rozliczenie przeszłości. Nie można się
temu jednak dziwić. Fałszywa historia jest przecież elementem fałszywej polityki. Niestety władze w Polsce lekceważą
ten poważny problem, podobnie jak rewizjonistyczne zapędy współczesnych nacjonalistów ukraińskich3.

Badacze ukraińscy, tacy jak: Jarosław Hrycak, Iwan
Łysiak-Rudnycki, Bohdan Osadczuk, Serhy Yekelchyk,
Stanisław Kulczycki, Ihor Hałagida, Eugeniusz Misiło,
Myrosław Kalba, Omelan Płeczen, Jaroslaw Stećko, Taras Hunczak, Stepan Hałamaj, Bohdan Jakymowycz, Petro Sodol, Jurij Tys-Krochmaluk, Wasyl Wehyra, Mykoła
Kuczerepa, Roman Szporluk, Oleh Sztul-Żdanowycz,
Wołodymyr Kosyk, Wołodymyr Wiatrowycz, Bohdan Zubenko, Walentyn Nalewczajenko, Włodzimierz Mokry
oraz Mikołaj Siwicki pomijają wręcz wiele istotnych faktów dotyczących nacjonalizmu ukraińskiego, a co jest
najgorsze – wtórują im w tym polscy historycy jak i politycy. Owi badacze ukraińscy pochodzą najczęściej z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, a także z Narodowego
Instytutu Badań Strategicznych, Państwowego Komitetu
Archiwów, Narodowego Instytutu im. Szewczenki oraz ze
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wielu z nich (także tych
nie wymienionych w artykule) unika dokumentów i ksiąg
autorów banderowskiej proweniencji. A przecież w USA
i w Kanadzie wydrukowano bardzo wiele takich ksiąg,
czego znakomitym przykładem jest twórczość Petro Mirczuka (ten autor jednak nie posługuje się bogactwem
banderowskich przechwałek, bo wtedy wiele spraw wy-
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szłoby na jaw). Jest to rezultat ukraińskiej polityki historycznej, prowadzonej od 1991 roku. Ma ona na celu
kształtować świadomość Ukraińców wokół trzech naczelnych zagadnień: OUN-UPA-Hołodomor (w szczególności widocznej za kadencji prezydenta Wiktora Juszczenki)4.
Dodatkowymi medium wspierającymi zbrodniczą
działalność OUN-UPA są między innymi prasa, radio i telewizja, co jeszcze bardziej pogłębia nieobiektywny
przekaz5. W szczególności telewizja polska zapisała się
niechlubnie w tej kwestii. Dzisiejsze media nieustannie
dążą do tego, aby usuwać w cień zabiegi płk. Jana Niewińskiego i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, którzy
jako jedni z nielicznych starają się przeforsować prawdę
na temat zbrodniczego oblicza integralnego nacjonalizmu. Wspomniane media działają na rzecz nacjonalizmu
ukraińskiego, a wynika to przecież z rzekomych założeń
polityki dobrosąsiedzkiej, a także z recepcji myśli Jerzego Giedroycia. Zbrodnie dokonane przez OUN i UPA są
przez część środków masowego przekazu przemilczane
w imię pojednania polsko-ukraińskiego. Polska (tj.
wspomniana powyżej polska „elita” badawcza) za sprawą tejże polityki dąży wręcz do wyrzeczenia się prawdy
o ludobójstwie na Wołyniu i Podolu. W wyniku tej fałszywej narracji ginie pamięć o tragicznych losach Polaków
na Kresach. Dzięki temu to właśnie ukraińska historiografia dyktuje nam swój materiał faktograficzny.
Powyższej sytuacji nie można się jednak dziwić.
Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że większość dokumentów związanych z OUN-UPA nie została
we właściwy sposób przebadana. W wyniku tego lekceważy się rzetelne fakty, ponieważ nie ma do nich w ogóle dostępu. Należy dodać, że niezwykle ciężko jest dotrzeć do obiektywnych materiałów źródłowych w ukraińskich archiwach. Doskonałym przykładem na to jest Centralne Archiwum Historyczne we Lwowie, gdzie napotyka
się na wielkie przeszkody przy badaniu dokumentów,
które w jakiś sposób dotyczą zbrodni ukraińskich organizacji nacjonalistycznych. Trudny obraz dopełnia niedostępność ksiąg kościelnych z terenów kresowych. Niewątpliwie pomogłyby one naświetlić nowe fakty w omawianej problematyce.
Z wybielaniem historii Ukrainy można się obecnie
spotkać niemal na każdym kroku. Nie dotyczy to tylko
tematu ludobójstwa na Wołyniu i Podolu. Najbardziej
powszechną w ostatnim czasie tezą jest to, że organizacje OUN-UPA walczyły przeciwko Niemcom i Polakom
o wolną Ukrainę. Są też inne, mniej znane odnogi tej
kłamliwej teorii. W tym miejscu wystarczy przywołać
przykład cmentarza w podhrubieszowskim Sahryniu.
Znajduje się tam nieprawdziwa tabliczka z wykazem
Ukraińców pomordowanych przez żołnierzy AK6. Jest to
oczywiście znaczne uproszczenie, ponieważ może niesłusznie oznaczać, że oddziały AK dokonywały na szerszą skale mordów na ludności ukraińskiej. Akcje odwetowe AK wynikały przecież z ogromu zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach
Wschodnich. I nie było to akcje krwawe, lecz próba zwyczajnej obrony.
Innym zaś przykładem jest podawanie błędnych faktów na temat samej historii Lwowa. Chodzi między innymi o rzekomą okupację Lwowa przez obce siły (w szczególności przez polskie). Takie kłamliwe informacje pojawiły się na stronie internetowej UEFY podczas organizacji
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7
w 2012 roku Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie .
Najgorsze jest to, że nie było wobec zaistniałej sytuacji
praktycznie żadnej reakcji ze strony polskich władz.
A bierności naszych władz w tym względzie doświadczamy niestety niezwykle często. Ponadto obecna sytuacja
mniejszości polskiej we Lwowie nie należy do najlepszych. Polaków traktuje się jako ludzi drugiej kategorii,
gdzie są regularnie pozbawiani praw politycznych. Dużą
odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą właśnie
polskie elity polityczne, a niemal każdy dzień przynosi kolejne zakłamania w kwestii nacjonalizmu ukraińskiego.
Analogicznie ma się sprawa z dławieniem przez
Ukraińców Powstania Warszawskiego, ale i z innymi faktami, które jednoznacznie poświadczają zbrodniczość
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Są na to obiektywne dokumenty, ponieważ ci nacjonaliści, znajdujący
się w garnizonie niemieckim, zabili około 3500 powstańców warszawskich. Działania wybielające historię mają
jednak silne poparcie ukraińskich historyków jak i środowisk reporterów związanych z „Polityką” , „Gazetą Wyborczą” „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”8, które nie widzą nic złego w znacznych
manipulacjach w nauce. A takich faktów można wymienić naprawdę wiele. Wymienione wyżej manipulacje są
bardzo świeże, a przecież warto postawić sobie pytanie,
ile do tego czasu powstało analogicznych przekłamań
faktów historycznych?
Warto przejść w tym miejscu do bardziej szczegółowych metod fałszowania historii, które są stosowane
przez polskich oraz ukraińskich historyków. Nie sposób
tu nadmienić wszystkich przekłamań, ale warto się skupić w artykule na tych najważniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych. Na stronie internetowej stowarzyszenia Związku Ukraińców w Polsce możemy znaleźć
szereg nieprawdziwych informacji na temat słynnej akcji
„Wisła” . Wystarczy przywołać jeden z mitów na temat
tego wydarzenia:

Ludność ukraińska objęta akcją „Wisła” nie miała nic
wspólnego z mordami na Wołyniu i Galicji Wschodniej. Wynika
to chociażby z racji zamieszkiwania innego terenu, innej specyfiki relacji polsko-ukraińskich na terenie pogranicza. Zatem akcja „Wisła” nie była bezpośrednim następstwem Wołynia i nie
można jej usprawiedliwić tamtymi mordami. Nie można bowiem
9
winić i karać każdego narodu .

Takich nieprawdziwych informacji na tej stronie internetowej podanych jest zdecydowanie więcej. A ich
„autorytet” podbudowany jest piórem polskiego profesora
ukraińskiego pochodzenia Romana Drozda. Beznamiętnie zarzuca on, że ustalenia niektórych historyków
w kwestii akcji „Wisła” są zupełnie błędne i powołuje się
przy tym na bardzo wątpliwą wiedzę społeczną (oczywiście w tym wypadku społeczeństwa wspierającego wiedzę nacjonalistyczną). Nie można przecież zapominać,
że ukraińscy przesiedleńcy bardzo szybko zaaklimatyzowali się w nowych miejscach zamieszkania. Nie było
nawet w tych miejscach mowy o jakimś konflikcie polskoukraińskich. Sami zaś Ukraińcy otrzymali często bardziej
zaawansowane technicznie gospodarstwa od tych kresowych. Warto też z naciskiem podkreślić że byli oni
traktowani na równi z obywatelami Polskimi, nie byli w
10
żaden sposób dyskryminowani . Takie teorie, jak ta wysunięta przez prof. Drozda, nie mają żadnych podstaw
do ubiegania się o jakąkolwiek prawdę historyczną.
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Obrońcy OUN-UPA wypracowali zadziwiająco wiele
określeń, które maskują rzeczywistą zbrodniczość tych
nacjonalistycznych organizacji. Wszystko ma na celu
usunąć z historii polsko-ukraińskiej pojęcie ludobójstwa
na Kresach, czego doskonałym przykładem jest akcja
„Wisła” i działalność w tym względzie Związków Ukraińców w Polsce.
Organem, który jest również odpowiedzialny za rozpowszechnianie tych fałszywych informacji, jest między
innymi tygodnik mniejszości ukraińskiej „Nasze Słowo” ,
a także czasopismo „Nad Buhom i Narwoju”. Zwłaszcza
warto zwrócić uwagę na działalność antypolską redaktora „Naszego Słowa” Bohdana Huka11. Wypada w tym
miejscu jedynie dodać, że funkcjonowanie związku
mniejszości ukraińskiej jest w większości finansowane
przez polskiego podatnika, a więc my sami wspieramy
nacjonalizm ukraiński. Nie należy zapominać, że te dotacje i świadczenia nieustannie wzrastają ze skarbu państwa i polskiego MSZ. Polskie państwo nie należy do
najzamożniejszych, a bezmyślnie łoży ogromne pieniądze na tego typu organizacje.
W przeciągu ostatnich dwudziestu lat zrobiono naprawdę wiele, żeby oczyść pamięć historyczną Ukraińców i Polaków. Następuje to bardzo często za cenę wyrzeczenia się niewygodnych faktów i wydarzeń. Przemilczanie ludobójstwa na Kresach Wschodnich jest jak najbardziej na rękę oprawcom. W ten sposób wina skierowana jest wyłącznie na stronę polską, która na dodatek
bezrefleksyjnie podziela przeróżne interpretacje ukraińskie. W tym miejscu warto wskazać działalność najważniejszych instytucji w Polsce. Niewątpliwie biorą udział w
pogłębianiu tego zbrodniczego procesu. Do czołowych
instytucji w naszym kraju, umacniających błędny odbiór
integralnego nacjonalizmu, należą między innymi: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI,
Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej,
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu,
Instytut Europy Środkowo- Wschodniej w Lublinie, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego (zwłaszcza wydawane od 1989 roku przez nią „Warszawskie
Zeszyty Ukrainoznawcze” ), Instytut Pamięci Narodowej
(niektóre oddziały w Polsce), a także w ramach Związku
Ukraińców w Polsce Uniwersytet Otwarty w Szczecinie.
W odniesieniu do samego IPN-u warto zatrzymać się
nad prezesurą Leona Kieresa z lat 2000-2005. Jego dokonania na odcinku kresowym w tych latach można ocenić bardzo krytycznie. Już w styczniu 2001 roku wydał on
oświadczenie, że nie ma zamiaru wszczynać śledztwa w
sprawie mordów dokonanych przez SS Galizien. Kieres
tłumaczył ten fakt, że nie można wszczynać śledztwa
bez odpowiednich dowodów, co jest oczywiście drastycznym przekłamaniem12. Leon Kieres jawnie minął się
z faktami historycznymi, tym bardziej że przez ten sam
IPN przesłuchano 60 świadków zbrodni w Hucie Pieniackiej. Niczego nie brakuje w tej kwestii IPN-owi.
Świadkowie jeszcze żyją, a ważniejsze dokumenty dotyczące zbrodni zachowały się13. Są przecież jawne dowody, choć prezes IPN wraz ze swoimi współpracownikami
umyślnie ich nie zauważał. Ponadto dwie konferencje na
temat mordów na Wołyniu i akcji „Wisła” zorganizowane
w Lublinie i Krasiczynie stały się poważnym krokiem
wstecz w poznaniu kontrowersyjnej prawdy14.
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Nasi historycy sięgają po nieobiektywne dokumenty,
prowadzą z fałszerzami wywiady i te fałszerstwa rozpowszechniają w Polsce. Najbardziej jednak zadziwiające
pod kątem zafałszowania są publikacje naukowe takich
autorytetów społecznych i naukowych jak Grzegorz Motyka, Ryszard Torzecki i Adam Michnik. Poważne zarzuty w tej kwestii można przedstawić w szczególności
Grzegorzowi Motyce, ponieważ jest on obecnie uznawany za jednego z najwybitniejszych badaczy zagadnień
historii polsko-ukraińskiej w XX wieku. W tym miejscu
wobec tak drażliwego faktu warto nieco dłużej się zatrzymać nad jego osobą. Grzegorz Motyka nie trzyma się
w żaden sposób rzeczywistości, a przy tym posługuje się
niezrozumiałymi eufemizmami i dwuznacznymi opisami w
celu jej tworzenia, a właściwie przekształcenia. Motyce
bardzo ciężko powiedzieć w swoich publikacjach prawdę
wprost. Używa między innymi takich zwrotów jak „zapewne”, „być może”, „wydaje się”. Jego zdaniem zbrodnie dokonane przez UPA nie były żadnym ludobójstwem15. Ponadto Grzegorz Motyka nie chce wiedzieć o tym, że Rada
Najwyższa Ukrainy odrzuciła OUN-UPA jako formacje,
które walczyły o rzekomą wolność dla narodu ukraińskiego. Świadczy to niezbicie o unikaniu prawdy na ten temat.
A wszystko dopełnia brak kompletnej znajomości języka
ukraińskiego. Bardzo podobnie ma się sprawa z Ryszardem Torzeckim i Adamem Michnikiem. Opierają się oni
w swojej publicystyce w większości bezrefleksyjnie na dorobku historiografii ukraińskiej.
II. Analiza treści wybranych ukraińskich publikacji
na temat OUN-UPA
a) Ogólna charakterystyka zafałszowań ukraińskich
publikacji nacjonalistycznych
Za prekursora fałszowania historii polsko-ukraińskiej
można uznać ukraińskiego działacza nacjonalistycznego
Mykołe Łebeda. Zorganizował on w USA Badawczą Korporację „Prolog”. W ramach tej korporacji powołano specjalny oddział do fałszowania dokumentów. Łebed wraz
ze swoimi współpracownikami miał całkowitą swobodę
w tym procederze – nikt ich nie sprawdzał, nie krytykował, a produkowane przez nich falsyfikaty służyły im
osobiście do dokumentowania matur, doktoratów, profesur. Jedną z takich profesur uzyskał wspomniany powyżej Bohdan Osadczuk. Należy tu dodać, że Osadczuk
był swego czasu ważnym doradcą prezydenta Kwaśniewskiego, a ma on przecież przeszłość nacjonalistyczną. Można więc Osadczuka w pełni świadomie
uznać za jednego ze zbrodniarzy spod znaku OUN. Takim postępowaniem wprowadza się jedynie w błąd polskie społeczeństwo i opinię publiczną na świecie.
Nade wszystko skwapliwie fałszowano, przetwarzano i dostosowywano do ogólnego obiegu dokumenty dotyczące działalności UPA. Usunięto też niewygodne
fragmenty dotyczące lat 1941-1942 i kolaboracji OUN
z Niemcami. Spreparowane dokumenty służą dzisiejszym nacjonalistom do zakłamywania i apologetyki.
Przeważnie w Kanadzie i USA są wydawane książki
w języku angielskim, które właśnie się składają z tych
16
dokumentów . W opinii światowej ta treść staje się treścią prawdziwą. Ponadto w oparciu o tę „historiografię”
naucza się obecnie na Ukrainie młodzież od szkół podstawowych po uniwersytety. Zresztą Ukraina jest narodem doświadczonym w ucisku. Najpierw były manipula-
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cje komunistyczne, a teraz są manipulacje czerwonoczarnego faszyzmu. Wyrazem powyższego jest też
uchwała Krajowego Prowidu OUN z 22 czerwca 1990
roku.
W ostatnim czasie ukazuje się na rynku stosunkowo
dużo kontrowersyjnych publikacji ukraińskich historyków.
W wielu z nich można znaleźć informacje o łamaniu praw
ludności ukraińskiej przez państwo polskie w okresie
dwudziestolecia międzywojennego. Można się nawet
spotkać z faktem, że Polacy w 1930 dokonywali czystek
na ludności ukraińskiej17. Sami zaś Ukraińcy nie wiedzą
dzisiaj na przykład o tym, że bez najmniejszych kłopotów
można było się w dwudziestoleciu międzywojennym
swobodnie uczyć języka ukraińskiego. Władze dzisiejszej Ukrainy wpajają im wiedzę na temat rzekomego
dyskryminowania Ukraińców przez Polaków. Pomijają
przy tym zbrodniczą, terrorystyczną i szpiegowską działalność UWO i OUN na rzecz Niemiec, Litwy i ZSRR18.
Przecież organizacja OUN jawnie współpracowała z sowieckim okupantem w celu depolonizacji Kresów.
Jeśli zaś idzie o zasadniczy fakt historyczny dotyczący mordów na Wołyniu i Podolu zastępuje się go
określeniami typu „wojna polsko-ukraińska”. Pomniejsza
się również liczbę ofiar polskich przy równoczesnym
zwiększaniu ukraińskich. Wielu badaczy ukraińskich nie
wspomina o bestialskim mordowaniu bezbronnych starców, kobiet, dzieci i księży. A opisy psychopatycznych
tortur są zamiatane pod przysłowiowy dywan historii. Na
stronnicach poszczególnych ukraińskich podręczników
można też spotkać się z gloryfikowaniem działań formacji SS Galizien. Ukraińską nacjonalistyczną literaturę wyróżnia także omijanie tematu mordowania samych Ukraińców przez UPA, a także działanie Służby Bezpeky
19
OUN . Dopełnieniem są także publikacje, które wskazują „heroiczne” boje UPA z AK nawet wtedy, kiedy AK nie
było na tych terenach. Bojówki UPA nie brały przecież
udziału w żadnych walkach frontowych. Nie mają wręcz
prawa ubiegać się o miano formacji wojskowych. Pomijają ci nacjonaliści również fakt, że kto nie chciał mordować Polaków pod sztandarem UPA, był mordowany
przez Służbę Bezpeky podobnymi metodami do NKWD.
Powstają nawet tezy, że formacje OUN i UPA proponowały Polakom wspólną walkę z Niemcami20. Jest to
oczywiście kolejne przekłamanie rzeczywistości. Te organizacje nie chciały w żadnym wypadku współpracować
z Polakami, a dążyły przede wszystkim do totalnego wyniszczenia Narodu Polskiego.
b) Wyciąg nieznanych założeń dotyczących działalności OUN-UPA w wybranych pracach badaczy ukraińskiej literatury nacjonalistycznej
Ze względu na objętość artykułu zostaną w tym miejscu przedstawione najważniejsze poglądy ukraińskich
historyków. Takich poglądów wygłoszono już wiele i warto się jedynie skupić na tych, które najbardziej obciążają
obecną ukraińską historiografię. Nie należy też zapominać, że w tym kierunku wiele zrobił sam Wiktor Poliszczuk i nie byłoby tu wskazane powtarzanie za nim poszczególnych faktów. Artykuł ma jedynie dopełnić obraz
dzisiejszych zakłamań prezentowanej tematyki. Zafałszowane tezy dotyczące OUN-UPA głosili i wciąż głoszą
przede wszystkim: Jarosław Hrycak, Iwan ŁysiakRudnycki, Wołodymyr Wiatrowycz oraz Serhy Yekelchyk.
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Warto również skupić się w tej części artykułu na osobie
Natalii Połońskiej-Wasylenko.
Lwowski profesor Jarosław Hrycak wygłosił niedawno teorię, że antysemityzm OUN nie był programowy, co
jest oczywiście nieprawdą. Wiadomo doskonale, że
w swoich założeniach formacje OUN dążyły również do
wyniszczenia ludności żydowskiej. Z kolei zaskakująco
określił on w swoich wypowiedziach i publikacjach postać Stepana Bandery. Uznaje on tego zbrodniarza za
symbolicznego bohatera w walce z sowieckim uciskiem.
Na temat jego kultu na Zachodniej Ukrainie twierdzi, że
ma on przede wszystkim wymiar antyrosyjski. Hrycak
pomija fakt odpowiedzialności Bandery za zbrodnie popełnione przez UPA na Kresach. Bardzo ostro wypowiada się też na temat filmu Juliana Hendy’ego SS Galizien
in Britain. Film wyemitowano w 2001 roku i od razu spotkał się z krytyką w wielu nacjonalistycznych historyków,
w tym Jarosława Hrycaka. Uważał on, że autorowi filmu
brakuje historycznych argumentów, a przy tym nie ma
żadnych dowodów na zbrodnie SS Galizien21. Wiele podobnych tez można spotkać w jego ponad 400 publikacjach oraz w najbardziej znanej książce Historia Ukrainy
1772-1999: Narodziny nowoczesnego narodu (została
ona wydana przez Instytut Środkowo-Wschodni w Lublinie). W tej książce możemy na przykład przeczytać, że
rzeź dokonana przez UPA jest „wzajemną” czystką etniczną. Jest to więc według Hrycaka walka bratobójcza
i konflikt polsko-ukraiński22. Z kolei „Gazeta Wyborcza”
wiele razy zachwycała się jego „podejściem” naukowym
do badania złożonej historii obu narodów. Według polskiego dziennika społeczno-politycznego jest to historyk,
który nie wstydzi się ciemnych plam swojego narodu. Jeśli pomija się między innymi w swojej sztandarowej
książce działalność Służby Bezpeky OUN i mordy na
Wołyniu, to czy można być obiektywnych historykiem?
Iwan Łysiak-Rudnycki zalicza się obecnie do grona
„wzorcowych” badaczy ukraińskiej historii myśli politycznej. Nieżyjący od 1984 roku propagował wraz z Jerzym
Giedroyciem fałszywe informacje na temat ludobójstwa
Polaków na Kresach. Jako autor wielu publikacji zapisał
się w sposób niezwykle „wyróżniający” w dziejach ukraińskiej historiografii. W tym fragmencie artykułu przedstawię jedną z bardziej kontrowersyjnych tez książki
Między historią a polityką Iwana Łysiaka-Rudnyckiego:
„Przyłączenie Ukrainy Zachodniej do USRR jesienią
1939 r. oznaczało dla podziemia nacjonalistycznego
zmianę orientacji z frontu antypolskiego na antyradziecki.
Jednocześnie otworzył się dostęp do terenów
wschodnioukraińskich. Dawało to operującemu z galicyjsko-wołyńskiej bazy nacjonalizmowi nowe perspektywy.
W tej konfrontacji z radziecką rzeczywistością nacjonaliści przejawiali podziwu godną inicjatywę i heroiczną odwagę. Patriotyzm i ofiarność nacjonalistów budziły sympatię i zaufanie do nich oraz chęć przyłączenia się do ruchu wśród bardziej świadomych kręgów Naddnieprzańskiej Ukrainy”23. Na dodatek autor w swoim kłamliwym
wywodzie uznaje Ukraińską Armię Powstańczą za swoistą formację ukraińskiego ruchu oporu. Walczyła ona
według niego niezwykle „heroicznie” o niepodległość
Ukrainy. Zapomina jednak dodać, że ta formacja bestialsko mordowała bezbronną ludność polską.
W innym miejscu czytamy: „Jednak niezależnie od
tego nacjonalizm zdobył sobie trwałe miejsce w najnowszej historii Ukrainy, jako przejaw żywotności narodu
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i jako rewolucyjna siła w walce o samostanowienie”24.
Iwan Łysiak-Rudnycki nie chce pamiętać faktu, że integralny nacjonalizm jest jedną z najciemniejszych kart
w historii państwa ukraińskiego i w żaden sposób nie
przyczynił się do uzyskania przez ten kraj upragnionej
niepodległości. Tego typu publikacje tłumaczone są właśnie na język polski i następnie wypuszczane przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu na nasz rynek naukowy. Co gorsza, za autorytety, które komplementują tego typu książki, uchodzą wspomniani już wcześniej Adam Michnik
oraz Jarosław Hrycak.
Wołodymyr Wiatrowycz zalicza się obecnie do głównych realizatorów polityki historycznej Ukrainy, a więc –
krótko mówiąc – jest propagandzistą. W swoich propagandowych poglądach uznaje on na przykład lata 19421947 za narodziny konfliktu polsko-ukraińskiego. Konflikt
był według Wiatrowycza rezultatem ucisku ludności ukraińskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. W swoich
publikacjach zupełnie pomija źródła polskie na ten temat
(odrzuca między innymi pracę Władysława i Ewy Siemaszków). Stara się przy tym nieustannie bronić swoją
tezę o bohaterskiej działalności formacji OUN-UPA. Wierzy on przy tym, że formacje te prowadziły walki z ZSRR
i Niemcami, a dopiero w drugiej kolejności z Polakami. W
jednej ze swoich najważniejszych książek Druga polskoukraińska wojna 1942-1947 neguje odpowiedzialność
nacjonalistów ukraińskich za popełnione zbrodnie. Próbuje on wręcz zrównać śmierć 600 Ukraińców do śmierci
60.000 Polaków. Jest to haniebny proceder, a historię
polsko-ukraińską poznajemy z punktu widzenia banderowców. Łatwo jednak w książce Wiatrowycza dostrzec
braki w znajomości dokumentów polskich, rosyjskich,
żydowskich i czeskich. Co jest jednak najgorsze, publikacja tego ukraińskiego badacza jest traktowana na
Ukrainie jako swoisty rodzaj podręcznika historycznego.
Analogicznie odbierają ją niektórzy historycy w Polsce
(w tym wypadku recenzja naukowa tejże książki dokonana przez Grzegorza Motykę wydaje się być dość rzetelna)25. Działalność Wiatrowycza ujawnia po raz kolejny
silne zakompleksienie ukraińskiej wiedzy historycznej.
W podobnym kierunku idą popularne w ostatnim
czasie publikacje ukraińskiego historyka Serhya
Yekelchyka. Studia ten profesor ukończył na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu w Kijowie, a obecnie prowadzi działalność naukową na Uniwersytecie Victoria
w Kanadzie. W jednej z jego nowszych książek Ukraina.
Narodziny nowoczesnego narodu czytamy: „Nie posiadamy rzetelnych informacji statystycznych o liczbie ofiar
krwawej wojny pomiędzy sowieckimi siłami bezpieczeństwa a oddziałami UPA, trwającej w latach powojennych
na ziemiach Ukrainy Zachodniej. Według najnowszych
badań Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zaczęły
wspierać ukraińskich powstańców już w 1946 r., a odkrycie tego faktu przez Sowietów stało się jednym z czynni26
ków napędzającym zimną wojnę” . Autor w tym fragmencie stwierdza, że bojówki terrorystyczne UPA były
armią powstańczą, a przy tym wmawia czytelnikowi, że
toczyły one na szerszą skalę jakieś walki frontowe z wojskami radzieckimi. Yekelchyk albo kłamie w swej książce, albo powołuje się na wcześniejsze publikacje nacjonalistycznych autorów.
W innym fragmencie książki ukraińskiego badacza
natrafiamy na następujące informacje: „Ukraińska Po-
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wstańcza Armia (UPA) wyrosła z niewielkiego ugrupowania antysowieckich partyzantów, które pojawiło się
w lasach Wołynia i Polesia w 1941 r., a kierował nim niezależny działacz Taras Bulba-Boroweć. Nazwy UPA organizacja zaczęła używać wiosną 1942 r., kiedy wystąpi27
ła przeciwko Niemcom” . Materiał faktograficzny, jakim
posługuje się Yekelchyk, jest jak widać powtórzeniem
naczelnych
haseł
nacjonalistycznej
historiografii.
W książce nie ma nawet wzmianki o rzezi Polaków na
Podolu i Wołyniu, płonących i krwawych Bieszczadach,
ale jest za to wyeksponowany „dramat” akcji „Wisła”.
W dodatku z książki możemy wyczytać, że Wołodymyr
Kubyjowycz z powodzeniem interweniował u Hansa
Franka w sprawie mordów ukraińskich chłopów na Zamojszczyznie. To przecież ukraińscy chłopi zamieszkiwali Zamojszczyzne i to ich Niemcy rugowali z ziemi
i gospodarstw. W jakim celu przemilczenia, przekręty
i łgarstwa tej książki uhonorowane są tak wysokimi autorytetami Uniwersytetu Jagiellońskiego? Tego typu pytania można sobie zadać przy wypuszczaniu wielu podobnych publikacji.
Nieco inaczej ma się sprawa z badaniami Natalii Połońskiej-Wasylenko. Wiele z jej monumentalnych publikacji zostało napisanych poprawie i dość obiektywnie,
w oparciu o szeroki materiał faktograficzny. Kiedy jednak
badaczka znalazła się w Monachium za sprawą miejscowej siatki probanderowskiej, została ona przymuszona do przeinaczenia swoich prac w kierunku historii mitologizującej działalność organizacji OUN-UPA. Sama badaczka nie przystała na to. Bez jej zgody jednak poszczególne publikacje zostały w latach 1972-1976
w sposób znaczący zmienione28. Przykład Natalii Połońskiej-Wasylenko obrazuje, że nielicznie poprawne publikacje na temat historii polsko-ukraińskiej są celowo preparowane i usuwane w cień przez nacjonalistycznych
badaczy. I nie ma w tym dzieła przypadku. Do tego dąży
dzisiaj cała ukraińska nauka o historii. Sama zaś książka
ukraińskiej badaczki, która obejmuje historię Ukrainy od
dziejów najdawniejszych po rok 1923, podkreśla rzekomą wyjątkowość narodu ukraińskiego i równocześnie
wielką niesprawiedliwość w traktowaniu Ukraińców przez
polskiego okupanta.
Jak widać w powyżej przedstawionych przykładach,
niewiele się w przeciągu ostatnich lat zmieniło w dążeniach ukraińskiej historiografii. Te dążenia mają jedynie
na celu pogłębić wrogość do Polaków na Ukrainie. Przy
czym należy zaznaczyć, że w gloryfikowaniu „bohaterów”
OUN-UPA największą rolę odgrywają takie ośrodki, jak
lwowski i wołyński. Historycy ukraińscy chwytają się
wszelkich sposób, aby wybielić swoją historię. Szukają
oni przy tym różnych dróg zamiany pojęcia ludobójstwa
na Kresach na rzecz zniewolenia własnego narodu. Nie
należy jednak zapominać, że Ukraińcy jako naród mają
na sumieniu wiele innych zbrodni, począwszy od XVII
wieku. Udawanie, że jest się ciemiężonym od wieków,
nie jest bynajmniej w pełni uzasadnione. Zwłaszcza jeśli
weźmie się pod uwagę fakt nierozsądnych decyzji politycznych samych Kozaków Chmielnickiego (ugoda w Perejasławiu i inne fatalne posunięcia). Nie można obwiniać
innych za swój tragiczny los, jeśli samemu popełniało się
błędy. To zbytnie upraszczanie swojej historii, a wręcz
pomijanie jakiejkolwiek odpowiedzialności za własne
czyny. Ukraińcom, niestety, przychodzi bardzo łatwo
zrzucanie winy na kogoś, na jakiś naród. Z kolei liczba

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
badaczy ukraińskich oraz stosowanych przez nich manipulacji naukowych jest jednak zbyt wielka, aby je w tym
artykule wymienić. Przypuszczalnie nawet kilka tomów
dobrej monografii nie wyczerpałaby owego tematu.
Wnioski
Przed napisaniem niniejszego artykułu jego autor
spotkał się już z pewnym materiałem dotyczącym przeróżnych zafałszowań nacjonalizmu ukraińskiego. Trzeba
jednak przyznać, że ilość tych materiałów jest wciąż bardzo uboga i wnosi niewiele do rozważanego w artykule
problemu. Niestety, dziś polscy badacze starają się iść
przysłowiową drogą na skróty i temat kłamliwej propagandy ze strony ukraińskiej literatury nacjonalistycznej
jakoby nie istnieje dla nich. Zadaniem tej krótkiej pracy
było właśnie naświetlenie z zupełnie innej perspektywy
wielu drażliwych i niewygodnych zagadnień. Autor żywi
wielką nadzieję, że rozpoczął na nowo polemikę na temat pseudonaukowej literatury, która jest wspomagana
przez tak wiele ośrodków w Polsce. W tym wypadku
próba podjęcia analizy przeróżnych zaniechań, ale i niebezpieczeństw, jakie pojawiają się w wyniku braku jakichkolwiek działań i reakcji ze strony naukowców i polityków, jest jak najbardziej słuszna. Jak tego typu naukowcy mogą rościć sobie prawo do wykładania historii na
poważnych uczelniach państwowych? Wedle podstawowych założeń etyki warsztatu historyka propagowanie
zakłamań niezgodnych z rzeczywistością jest właśnie
tworzeniem wspomnianej pseudonauki. Ważne jest
w tym wypadku położenie tamy na tego typu zjawiska,
które znacznie odbiegają od standardów metod historycznych. Autor wskazuje wiele razy, że nie można łączyć polityki z nauką. Nie można też wedle prawa międzynarodowego i ustawy zasadniczej wychwalać ideologii faszystowskich (w tym ludobójstwa kresowego).
Niestety, nacjonalizm ukraiński święci w Polsce coraz większe triumfy. Tylko nieliczni mają świadomość
złożoności problemu integralnego nacjonalizmu. Pomordowanej w sposób okrutny ludności polskiej należy się
odpowiedni szacunek i uznanie ich śmierci za rzeczywisty mord, a wręcz za faktyczne ludobójstwo. Nie można
tworzyć fikcyjnych obrazów i utrzymywać ich w świadomości społecznej za cenę osobistych korzyści. Artykuł
ma jednak za zadanie dotrzeć swoim wymownym przekazem do nieco szerszego kręgu społeczeństwa. Już
samo postawienie tu odpowiednich pytań i problemów
może budzić tę świadomość, uruchomić proces myślowy, skłaniać do refleksji, czy rzeczywiście prawda, którą
przekazują nam przeróżne publikacje, jest prawdą zgodną z rzeczywistością.
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HISTORYCZNE STOWARZYSZENIE WOŁYNIA T.Z. W NIEMCZECH
Historischer Verein Wolhynien e.V. ma siedzibę
w miejscowości Wiesentheid i powstał w Republice Federalnej Niemiec w 1975 roku. Do jego zadań należy:
 Zbieranie materiałów dotyczących Wołynia.
 Gromadzenie dokumentów dotyczących osiedlania
osób pochodzenia niemieckiego na Wołyniu.
 Dokumentowanie osiągnięć niemieckich na Wołyniu.
 Zachowanie kulturowego dziedzictwa poprzez organizowanie wystaw z fotografiami i publikacjami dotyczącymi Wołynia.
 Wykazywanie zgodnego współżycia Wołyniaków niemieckich z ich sąsiadami innych narodowości.
Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z naukowymi
i historycznymi instytucjami w Niemczech, na Ukrainie
oraz w innych państwach. Aktywnie wspiera Wołyńskie
Muzeum Przesiedleńców w Linstow pod Güstrow w Meklemburgii, gdzie znajdują się budynki i urządzenia typowe dla Wołyniaków (skansen). Muzeum pokazuje, jak
pracowali i żyli przodkowie Wołyniaków przed wojną oraz
po ich przesiedleniu do Linstow.
Na Wołyniu zamieszkiwało przed drugą wojną światową ponad 250 tysięcy osób pochodzenia niemieckiego,
które żyły zgodnie z innymi narodowościami, a więc
Czechami, Holendrami, Polakami, Rosjanami, Ukraińcami i Żydami. Już w XIII i XIV wieku zaczęli przybywać
na te tereny pierwsi osadnicy niemieccy (parobkowie rolni, chłopi i rzemieślnicy). Przyjeżdżali w okolice Włodzimierza i Łucka, szukając tam nowej ojczyzny na mało
dostępnych, podmokłych i bagiennych ziemiach. W XVI,
XVII i XVIII wieku nastąpiła wędrówka protestantów w
okolice Łucka, Równego, Ostroga i Krzemieńca.
Od 1548 do 1578 roku panujący w Polsce król Zygmunt August, pochodzący z Saksonii, był bardzo tolerancyjny. Sam przeszedł na religię katolicką, by zostać
wybranym na polskiego króla, jednak ułatwiał wprowadzanie protestantyzmu w Polsce, co w ówczesnych czasach nie było mile widziane we Francji czy też Niemczech. Dlatego też najpierw przybyli kalwini, po których
dotarli inni protestanci, szczególnie na wschodnie tereny
dawnej Polski.
Pierwsi osadnicy początkowo trudnili się pracą najemną na roli i wykonywaniem najprostszych czynności
rzemieślniczych. Mieszkali przy tym w prymitywnych lepiankach ziemnych. Dopiero po wielu latach dorabiali się
i budowali skromne domy. Z biegiem lat, a raczej wieków
powstawały niemieckie osady i kolonie. Ich mieszkańcy
pod różnymi rządami asymilowali się i przyczyniali do
rozwoju regionu wołyńskiego, będąc częścią wielonarodowego społeczeństwa.
Na terenie Wołynia powstawało coraz więcej zakładów przemysłowych, z których najbardziej znana fabryka
porcelany znajdowała się w mieście Korzec. Produkowała ona znane w całej Europie serwisy porcelanowe. Na
kierowników tej fabryki sprowadził książę Józef Czartoryski w roku 1780 z Severse Francuzów – Franciszka
i Michała Mezerów. W czasie największej koniunktury tej
fabryki pracowało tam nawet ponad 1000 osób.
Z biegiem lat w obrębie osadnictwa niemieckiego pojawiali się nauczyciele, pastorzy ewangeliccy, inżyniero-
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wie, przedstawiciele wolnych zawodów i inni. Ogromna
większość z nich była apolityczna i starała się utrzymywać
jak najbardziej poprawne stosunki ze swoimi sąsiadami.
Jedną z najbardziej znanych osobistości niemieckiego pochodzenia był światowej sławy pianista Swjatosław
Richter (urodzony 20 marca 1915 roku w Żytomierzu),
czy też baron Theodor Steinheil (1870-1947), który był
naukowcem, dobroczyńcą i politykiem.
Po podpisaniu 23 sierpnia 1939 roku paktu przez
Ribbentropa i Mołotowa oraz dalszych umów między Hitlerem i Stalinem dokonane zostało przesiedlenie prawie
wszystkich osób pochodzenia niemieckiego i holenderskiego z terenów Wołynia i Besarabii.
W myśl zawartego porozumienia radio niemieckie
podało 24 XI 1939 roku wiadomość o przesiedleniu
Niemców z terenów Wołynia, co przeprowadzono
w grudniu 1939 i styczniu 1940 roku. Niemal cała ludność pochodzenia niemieckiego oraz holenderskiego
musiała być rozdzielona na tereny Generalnej Guberni
(poznańskie i łódzkie), okolice Norymbergii i inne regiony
zachodnie. Przesiedlenia Niemców, od wielu pokoleń
zamieszkałych na terenach Wołynia czy Besarabii, były
dla nich ogromnym przeżyciem, gdyż zostali oderwani od
swych korzeni, oddzieleni od swoich sąsiadów i bliskich.
Wielu z nich nie zniosło trudów przesiedlenia, które
w większości przypadków odbywało się wielokrotnie.
Rodzice byłego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Horsta Köhlera musieli opuścić Besarabię wraz
z sześciorgiem dzieci i zostali przesiedleni na Zamojszczyznę do Skierbieszowa. Tam też urodził się Horst
Köhler, zaś po kilku latach skierowano ich dalej do Austrii.
Przesiedlane rodziny otrzymywały duże posiadłości
ziemskie po wypędzonych lub wywiezionych na roboty
Polakach, aby uprawiać rolę i dostarczać kontyngenty
dla armii niemieckiej. Wielu polskich właścicieli tych gospodarstw musiało nawet pracować w charakterze parobków u nowych niemieckich właścicieli.
Wielu krewnych przesiedlanych Niemców zostało
aresztowanych przez okupantów sowieckich. Usiłowania
prowadzące do uwolnienia tych osób, jak również próby
dokonania przesiedlenia obywateli sowieckich niemieckiego pochodzenia ze wschodniego Wołynia nie prowadziły do sukcesu, pomimo starań dyplomatycznych.
Władze hitlerowskie starały się stworzyć wzorcowy
ateistyczny okręg w nowym miejscu osiedlenia. Większość przesiedlonych, wiernych swoim starym wołyńskim
tradycjom, chodziła do kościołów na nabożeństwa pomimo innej woli NSDAP, pozostali jednak maszerowali
w niedzielne przedpołudnia w brązowych i brunatnych
uniformach do partyjnej służby.
Po wojnie większość niemieckich Wołyniaków zamieszkała w zachodnich lub wschodnich Niemczech
i tylko mała garstka wyemigrowała za ocean. Rozproszeni zostali oni po różnych terenach i po latach (w 1975
roku) powstała idea stworzenia Historycznego Stowarzyszenia Wołyniaków, którego inicjatorem i pierwszym prezesem był pastor Hugo Karl Schmidt. Następnym prezesem był inż. architekt Nikolaus Arndt, który od wielu lat
aktywnie stara się poprawić stosunki panujące między
Niemcami i Ukraińcami, a od 2007 roku prezesem jest
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Gerhard König. W ramach tego Stowarzyszenia ukazało
się kilkadziesiąt książek na temat Wołynia oraz Zeszyty
Wołyńskie, wystawy wędrowne po Ukrainie i Niemczech.
Stowarzyszenie sprawuje też opiekę nad Muzeum Wołyńskim w Linstow. W muzeum tym można oglądać zarówno
domy drewniane i wyposażenie mieszkań, jak i urządzenia wolnostojące charakterystyczne dla terenów Wołynia.
Ponadto Stowarzyszenie pomaga finansowo w remontach różnych kościołów rozsianych na byłych terenach ich zamieszkania.
Szczególnie ciekawy jest stosunek tych Niemców,
którzy jako dzieci musieli opuścić tereny zamieszkiwane
na Wołyniu od wielu pokoleń, do sprawy pochodzenia ich
korzeni. Wpajana przez ich rodziców miłość do ziemi ojczystej oraz do wielonarodowościowego społeczeństwa
sprawia, że są to dzisiaj zupełnie inni ludzie, różniący się
znacznie od tak zwanego typowego Niemca. Charakterystyczne dla nich jest również przywiązanie do krajobrazu wołyńskiego, który do dzisiaj jeszcze tak bardzo
ich przyciąga. Dla przykładu podam moje dwudniowe
spotkanie w 2005 roku z prezesem Stowarzyszenia, jego
rodziną i 80-letnią kuzynką, która – oprowadzając mnie
i moją żonę po wioskach okolic Wiesentheid – z tak wielkim uczuciem wyrażała się o tych pagórkowatych terenach, które jeszcze dzisiaj przypominają jej tereny urodzenia i zamieszkania na Wołyniu. Pomimo tego, iż opuścili oni Wołyń ponad 70 lat temu, władają do dzisiaj językiem polskim i ukraińskim.
Pan Arndt wybudował nawet w swoim ogrodzie domek drewniany będący w pewnym pomniejszeniu typową
chatą wołyńską. Wnętrze tej chaty wyposażone jest
w oryginalne ikony, serwety, obrazy czy dywaniki na ścianie, które mu na co dzień mogą przypominać dawną Ojczyznę. Ma on ogromne kontakty zarówno z byłymi Wołyniakami niemieckimi, czeskimi, holenderskimi i polskimi,
jak również z Ukraińcami. Od lat organizuje on wycieczki
do Ukrainy, a także sprowadzał corocznie nawet do stu
uczniów i nauczycieli z Ukrainy, stając się jak najlepszym
orędownikiem pojednania i wzajemnego zrozumienia.
W jego domu znajduje się wielkie i drogocenne archiwum na temat Polski, Ukrainy i Wołynia oraz zdjęcia
pana Arndta z takimi osobistościami politycznymi, jak
Willy Brandt czy Henry Kissinger.
W dowód uznania tak wspaniałej działalności prezes
Nikolaus Arndt odznaczony został najwyższym niemieckim krzyżem zasługi (Bundesverdienstkreuz).
Przed wydaniem mojej książki Poryck. Miasteczko
kresowe. Symbol tragedii Polaków na Wołyniu nawiązałem kontakt z tym niemieckim Stowarzyszeniem, mając
nadzieję na współpracę w celu przedstawienia tragedii
Niemców, Żydów i Polaków na Wołyniu w duchu prawdy
historycznej. Początkowe stosunki układały się bardzo
obiecująco i nawet otrzymałem od prezesa Nikolausa
Arndta list, w którym wyraził on wielkie uznanie, że angażuję się w porozumienie między Niemcami, Polakami
i Ukraińcami, ponieważ „spotkały się nasze wspólne cele”. Dalej wyraził on zadowolenie z mojej chęci współpracy ze Stowarzyszeniem oraz wydaniem książek. Dodał on przy tym, że „charakteryzuję się zdolnościami
i przekonaniami, które są rzadkością wśród ludzi”.
16 i 17 września 2006 roku odbyło się w Uelzen spotkanie „Ojczyźniany dzień kościelny Niemców wołyńskich”, na którym wystąpiłem z następującym tekstem:

ROK XXII, NR 9-10 (174-175) 2012.

Szanowni Państwo, Drodzy Krajanie,
pozwólcie Państwo, że się krótko przedstawię. Nazywam
się Witold Stański i urodziłem się w 1940 roku w Porycku na
Wołyniu jako Polak. Tylko jakby cudem przeżyłem II wojnę
światową i rzeź niemieckich i polskich mieszkańców Wołynia.
Moi dziadkowie, dwóch stryjków i dwie ciotki wraz z niektórymi
dziećmi zostali jednak bestialsko zamordowani przez ukraińskie nacjonalistyczne bandy OUN-UPA.
Ponad 50 lat nie można było nic mówić ani pisać o ludobójstwie na Polakach na Wołyniu i dopiero po rozbiciu komunizmu w Europie wschodniej wydanych zostało wiele historycznych książek na ten temat. I ja chciałem również przyczynić
się, choć w małym stopniu do tego, aby po tylu latach nienawiści wreszcie mogły powstać lepsze stosunki między Niemcami,
Polakami i Ukraińcami. To musi jednak stać się na gruncie
prawdy historycznej, która tak często jest fałszowana przez
wszystkie strony.
Dlatego ukazała się w zeszłym roku moja książka w języku
polskim i obecnie pracuję nad powiększonym tłumaczeniem na
język niemiecki. Tytuł tej książki będzie [brzmiał]: Tragedie
niemieckich, żydowskich i polskich mieszkańców Wołynia
1939-1945.
Naród ukraiński zasługiwał od wielu setek lat na niepodległość i własne suwerenne państwo, co przez Rosjan, Polaków,
Niemców, Francuzów, Anglików i innych było udaremniane. W
tym kontekście trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że stworzenie suwerennego państwa nie może bazować na ludobójstwie.
Nacjonalistyczne ukraińskie bandy zamordowały na Wołyniu ca. 50.000 Polaków i dalsze 50.000 w Galicji. Dlatego powinniśmy oczekiwać, że ogromna większość dzisiejszego ukraińskiego społeczeństwa potępi te barbarzyńskie metody i będzie się wstydzić za takie czyny swoich ojców i dziadków,
w podobny sposób jak czyni to ogromna większość niemieckiego społeczeństwa, która przeprosiła za czyny dokonane
podczas II wojny światowej.
Od 1967 roku próbowałem najpierw w Polsce, a od 1971
roku w Niemczech przyczynić się do poprawy stosunków między Polakami i Niemcami i pomimo trudności z tym związanymi
stałem się bardziej optymistyczny, ponieważ możemy widzieć
postępy.
Moje Panie i Panowie, Państwa przodkowie przybyli na
Wołyń przed wieloma wiekami, gdzie żyli zgodnie z Ukraińcami, Żydami, Polakami, Rosjanami, Czechami, Holendrami i innymi mniejszościami narodowymi. Po pakcie RibbentropMołotow zostaliście przesiedleni we wszystkie możliwe kierunki, co dla większości przedstawiało tragedię. Wielu z Państwa
ma do dzisiaj dobre wspomnienia z Wołynia i pielęgnuje dalej
pozytywne obyczaje i cechy, jak również kontakty z miejscowościami, z których pochodzą Państwa korzenie. Dlatego też widzę Państwa jako wzór dla przyszłych pokoleń.
Z tego miejsca chciałbym pogratulować serdecznie Zarządowi Historycznego Stowarzyszenia Wołynia, który od ponad
30 lat wykonuje taką wartościową pracę dla porozumienia i poprawy stosunków między naszymi tak różnymi narodami.
Bardzo trudno jest normalizować stosunki międzyludzkie,
ponieważ za dużo uprzedzeń panuje z obu stron. Potrzeba
wiele pokoleń, aby otrzymać wreszcie prawidłowy i obiektywny
obraz każdorazowo o innej narodowości, powinniśmy jednak
nasze starania kontynuować, aby nasze dzieci i wnuki nie musiały przeżyć takich czasów jak my.
Dziękuję Państwu za uwagę.

Wystąpienie moje spotkało się z dużym aplauzem
zgromadzonych i natychmiast bardzo pozytywnie ustosunkował się do tej treści pan Eduard Bütow ze Schwerina, który jest autorem książki Bug-Holländer in Wolhynien, wydanej w 2002 roku. Podczas bezpośredniej rozmowy z nim dowiedziałem się, że pracuje on nad wydaniem nowej książki na temat Wołynia, w której na skutek
mojej inicjatywy opisze również ludobójstwo ukraińskich
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nacjonalistów na Polakach. Z chęcią przyjął moją książkę i prosił zarazem o dostarczenie dodatkowej bibliografii
na ten temat. Zapoznałem go więc z posiadanymi przeze
mnie niektórymi zdjęciami przedstawiającymi między innymi tzw. „wianuszek” oraz dr Leona Popka obok ekshumowanych ofiar Woli Ostrowieckiej. Wertował on również książkę W. Poliszczuka Ludobójstwo nagrodzone.
Również inne osoby wyraziły chęć kupienia mej książki
po ukazaniu się w języku niemieckim.
W rozmowach indywidualnych z niektórymi kompetentnymi osobami zwróciłem uwagę na kłamliwe przedstawianie trudnej historii polsko-ukraińskiej między innymi przez profesorów Bohdana Osadczuka, Jarosława
Isajewycza czy Jarosława Hrycaka, którzy np. negują kolaborację Ukraińców z Niemcami podczas II wojny światowej, zmniejszają wielokrotnie liczbę polskich ofiar na
Wołyniu albo piszą wręcz, że „nie wiadomo, czy Ukraińcy
czy Polacy rozpoczęli wzajemne mordowanie” itd., itp.
Nie ominął mnie również pewien niesmak, kiedy
pewna ponad 70 letnia Wołynianka stwierdziła, że jeszcze jako jedenastoletnia dziewczyna umiała dobrze mówić nie tylko po niemiecku, ale i polsku, ukraińsku i rosyjsku. Obecnie jednak nie zna tych języków, bo „Polacken” wypędzili ją z rodzicami z terenów obecnego województwa łódzkiego i o to ma do nich do dzisiaj pretensje.
Nie mogła ona zrozumieć mojej riposty, że Polacy
w ogóle nie byli nawet pytani o przesunięcie granic państwa polskiego, tylko o wszystkim decydowali Stalin,
Churchill, Roosevelt, a po jego śmierci – Truman.
Następne dwudniowe coroczne spotkanie Wołyniaków
odbyło się w Linstow 1 X 2007 roku, na którym również
zabrałem głos, mówiąc między innymi następujące słowa:
Przed rokiem przedstawiłem Państwu moją polską książkę
o Wołyniu i poinformowałem, że pracowałem nad powiększonym tłumaczeniem w języku niemieckim. Tytuł tej książki miał
być: Tragedie niemieckich, żydowskich i polskich mieszkańców
Wołynia 1939-1945. Tę pracę musiałem jednak przerwać, gdyż
ze strony ukraińskiej nacjonalistyczni radykałowie zagrozili mojemu życiu.
Aby nie dopuścić do wydania mojej książki, przygotowano
nawet zamach przez ukraińską stronę, który mógł zakończyć
się jako perfekcyjny mord. Jednak mój anioł stróż uratował
mnie po raz x-stny i dlatego mogę teraz stać przed Państwem.
Również dla niektórych polskich nacjonalistycznych radykałów jestem solą w oku, ponieważ dążę do przebaczenia i pojednania między Polakami i Ukraińcami.
Takich niepoprawnych ludzi znajdujemy niestety we
wszystkich warstwach i grupach zawodowych, którzy są nawet
profesorami.
Mnie leży na sercu poprawienie stosunków między wszystkimi ludźmi na świecie, dlatego wydałem nową książkę w języ-

ku polskim z wierszami i aforyzmami, które mój ojciec pisał przez
wiele lat. Zawierają one bezgraniczny ból po stracie wszystkich
członków rodziny przez ukraińskie nacjonalistyczne bandy, ale
równocześnie wolę do pojednania i poprawienia stosunków między ludźmi różnej narodowości, religii czy koloru skóry.
Moje obie książki posiadam tutaj i jeśli ktoś z Państwa zna
język polski albo chciałby podarować komuś to może je u mnie
nabyć. Połowę wpływów przewidziałem na pielęgnacje grobów
na starych cmentarzach na Wołyniu oraz dla Stowarzyszenia
„Wołanie z Wołynia“.
Może byłoby możliwe, aby nasze Stowarzyszenie wystartowało z akcją zbierania pieniędzy na te podane przeze mnie cele.
Podczas ostatniego spotkania Wołyniaków w Uelzen zdobyliśmy nowych znajomych, a nawet przyjaciół. Równocześnie
byłem bardzo zaskoczony, kiedy jedna z uczestniczek powiedziała do mnie, że jako dziecko mówiła dobrze po niemiecku,
ukraińsku i polsku, jednak po wypędzeniu przez „Polaczków”
z regionu Warty po wojnie, zapomniała język polski, bo nienawidzi Polaków. Ta kobieta, która najpierw na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow przesiedlona została w 1940 roku z Wołynia,
nie mogła zrozumieć, że przesunięcie granic nastąpiło bez
wpływu albo zgody polskiej strony. Już w Teheranie i Jałcie postanowili to Sowieci, Amerykanie, Anglicy i Francuzi oraz podpisali to ostatecznie w Poczdamie.
Jako rodowity Polak ubolewam okropne akty zemsty dokonywane po wojnie przez małą mniejszość polskiego społeczeństwa. Trzeba jednak najpierw widzieć tego przyczyny, a więc
co dokonali naziści podczas lat wojny na innych narodach.
Po wojnie musiało wiele milionów Polaków opuścić tereny
między Lwowem i Wilnem, co było dla nich wielką tragedią.
Musimy jednak uporać się z tym po tylu latach i nie rozpowszechniać uprzedzeń.
Bardzo trudno jest normalizować stosunki międzyludzkie,
ponieważ za dużo uprzedzeń panuje z obu stron. Potrzeba
wiele pokoleń, aby otrzymać wreszcie prawidłowy i obiektywny
obraz każdorazowo o innej narodowości. Powinniśmy jednak
nasze starania kontynuować, aby nasze dzieci i wnuki nie musiały przeżyć takich czasów jak my.
Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz pogratulować serdecznie Zarządowi Historycznego Stowarzyszenia Wołynia,
który od ponad 30 lat wykonuje taką wartościową pracę dla
zrozumienia i poprawy stosunków między naszymi tak różnymi
narodami. Wielki udział miał przy tym pan Arndt, którego bardzo poważam i życzę zdrowia oraz wiele siły, aby naszemu
Stowarzyszeniu wprawdzie nie jako przewodniczący ale dalej
wspierał swoimi radami i czynami.
Dziękuję Państwu za uwagę.

Niemieckie Historyczne Stowarzyszenie Wołynia posiada na swoim folderze motto. „Wer seine Wurzel kennt,
kann sich weiterentwickeln”, co po polsku oznacza: „Kto
zna swoje korzenie, może się dalej rozwinąć“. Myślę, że
przytoczone motto może być konkluzją mojego artykułu.
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 Sylwia Sołtysik, nauczyciel historii w Zespole Szkół w Bielawie

JAMPOL NAD DNIESTREM,
CZYLI O FENOMENIE AKCJI „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”
Mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym również Ziemi
Dzierżoniowskiej, dobrze znają red. Grażynę OrłowskąSondej, autorkę programu „Studio Wschód” TVP
Wrocław. To właśnie dzięki jej pasji i zaangażowaniu
podczas tegorocznych wakacji ruszyła trzecia już edycja
przedsięwzięcia, które z roku na rok przyciąga coraz
większą liczbę uczestników chcących ratować polskie
nekropolie na Kresach. Są wśród nich przede wszystkim
nauczyciele i uczniowie wspierani przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty, p. Beatę Pawłowicz. Prezentowany
reportaż stanowi relację powstałą podczas pierwszej
edycji akcji, tj. latem 2010 roku, gdy wolontariusze dotarli
do opisywanego przez Sienkiewicza Jampola na Podolu.

*
Przed przyjazdem do Jampola nie wiedziałam, że
w XXI wieku można pielęgnować w sobie polskość, karczując zarośniętą od dziesięcioleci, w dodatku oddaloną
o jakieś 1500 km od granic RP przestrzeń cmentarną.
Nasza grupa składała się w większości z nauczycieli,
ale także studentów, a przede wszystkim ludzi dobrej
woli. Pierwsze wrażenie było dziewicze – nekropolia tonęła w morzu roślin, gdzieniegdzie dostrzegaliśmy ostatnie
górujące jeszcze nad zielenią czubki krzyży, pordzewiały
żeliwny pomnik i szkielet kaplicy. Od razu postawiliśmy
sobie cel – przedrzeć się przez ten gąszcz i zobaczyć
Dniestr, dotąd niewyregulowaną a przez to pewnie tak
piękną rzekę, która przez wieki stanowiła naturalną granicę między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Turcją.

Panorama jampolskiego cmentarza oraz Dniestru uchwycona przy
bramie wejściowej.

Pierwsze prace polegały na wytyczaniu z sekatorami
w dłoniach ścieżek oraz miejsc, gdzie palone byłyby wycięte przy pomocy pił i kosiarek spalinowych krzaki
i drzewa. Zajęcia te wymagały od nas nie tylko wysiłku
fizycznego, ale także ciągłej koncentracji z uwagi na
czyhające w ziemi podkopy do grobów. Jeszcze przed
wyjazdem doświadczeni wolontariusze opowiadali
o wcale nierzadkich wypadkach wpadnięciach do mogił,
które kończyły się nawet złamaniami. Te w Jampolu zostały zrobione nie tylko przez zwyczajnych grabieżców,
ale także przez zwierzęta, w końcu miały gdzie się zadomowić, przez ostatnie dziesiątki lat cmentarz przeistaczał się przecież w odcięty od ludzkości las, oraz w wyniku walk frontowych podczas ostatniej wojny.
MAUZOLEUM WITKOWSKICH
Punktem, który przyciągał na planie cmentarza, był
otoczony resztkami ogrodzenia neogotycki grobowiec
rodzinny Witkowskich wykonany z konstrukcji metalowej,
pokryty w całości korozją, pozbawiony niestety centralnego elementu, tj. figury. Aby go odmalować, należało
w pierwszej kolejności pozbyć się zielska i ustalić obręb
mauzoleum. W trakcie prac zaciekawił nas dziwny odgłos stawianych przez nas kroków. Wkrótce okazało się,
że stąpamy po grubym dywanie z trawy, za którym kryją
się dwuskrzydłowe, zardzewiałe drzwiczki prowadzące
do krypty. Rozbudzona ciekawość spowodowała, że
z łomotem serc uchyliliśmy ostrożnie jedno, potem drugie skrzydło. Naszym oczom ukazał się widok zasuszonych liści, porozrzucanych desek oraz jedna jedyna kość
piszczelowa. Podczas penetracji wnętrza zauważyliśmy,
że kiedyś istniał w nim podziemny korytarz prowadzący do
oddalonej o kilkanaście metrów cmentarnej kaplicy, po
której pozostały przykryte bluszczem ściany. Dalszą historię tego miejsca dopowiedzieli jampolscy Polacy, często
odwiedzający nas w trakcie pracy. Podczas działań wojennych polska nekropolia stała się terenem walk hitlerowców z Rosjanami. Mogiła Witkowskich spełniać musiała rolę bunkra, a to z kolei daje odpowiedź na pytanie, co
stało się ze szczątkami przynajmniej
ośmiu
pochowanych w niej osób.
Potwierdzeniem tej
wojennej zawieruchy na jampolskim
cmentarzu stało się
odkrycie tkwiącej
w tylnej ścianie kaplicy łuski z broni
maszynowej.

Grobowiec rodziny
Witkowskich – stan,
w jakim go zastaliśmy.
Każdy, kto zobaczy to zdjęcie, zrozumie, ile wysiłku kosztowało nas
postawienie kolejnego kroku do przodu.
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Z satysfakcją dokumentowaliśmy każdy ocalony tego lata polski
ślad – grobowiec Witkowskich po renowacji, a w tle Dniestr oraz drugi
jego brzeg, czyli Mołdawia.

PŁYTA NAGROBNA PROBOSZCZA
Bezpośrednie otoczenie kaplicy cmentarnej, pochodzącej najprawdopodobniej z przełomu XVIII i XIX wieku,
sygnalizują to zachowane elementy architektoniczne,
stanowiły kamienne krzyże, na których widniały napisy
staropolskie z początku XIX stulecia, wyraźnie wskazujące na polski charakter nekropolii. Osobnym znaleziskiem w tym rejonie okazała się jednak płyta nagrobna
zmarłego w 1800 roku proboszcza rzymsko-katolickiej
parafii w Jampolu, księdza Ferdynanda Janickiego,
o czym informuje wyryta inskrypcja. Wykopalisko to
szczególnie ucieszyło obecnego duszpasterza, księdza
Władysława Chałupniaka. Nasza ekipa z kolei poczuła
zew wielkiej historii – odsłoniliśmy
przecież miejsce
pochówku kapłana posługującego
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Było to najwcześniej datowane tego lata
odkrycie na jampolskim cmentarzu.

odpadł od Rzeczypospolitej na rzecz Cesarstwa Rosyjskiego w 1793 roku i nigdy do niej już nie wrócił, w dwudziestoleciu międzywojennym bowiem wchodził w skład
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Polskość zatem była narażona na podwójną rusyfikację, raz
w wydaniu carskim, a raz w bolszewickim. Kontakt z ojczystym językiem upływał zatem w klimacie aresztowań
przez NKWD oraz zsyłek na Sybir właśnie za polską tożsamość narodową. Nic też dziwnego, że młodsze pokolenia polskich jampolan nie operują już polszczyzną, ale
jak to na Kresach bywa, fakt ten wcale nie utrudnia wzajemnej komunikacji. Przekonaliśmy się o tym nie raz
goszcząc w domach ludzi, którzy, choć po ukraińsku, witali nas jak krewnych przybyłych z ich rodzinnych stron.
Były to niezapomniane i warte powtórzenia chwile, które
mogą zdarzyć się tylko tam, na Kresach.
PŁYTA DOBRZAŃSKICH
Podczas wydzierania przyrodzie powierzchni cmentarnej, pod gęstwiną zieleni czekało na nas kolejne odkrycie – pokryta korozją prostokątna płyta z 1871 roku.
Upamiętniała właścicieli Jampola, rodzinę Dobrzańskich:
rodziców Honoratę i Józefa oraz córkę Józefę. Sposób
ułożenia płyty wskazywał na to, że została porzucona
zapewne w trakcie nieprzemyślanej, z uwagi na jej ciężar, kradzieży. Ponieważ niemożliwe było wskazanie
pierwotnego usytuowania, naszym zadaniem stało się
przytwierdzenie jej do powierzchni w bezpiecznym miejscu i przy pomocy zaprawy murarskiej. Ale najpierw
trzeba było ją przenieść. I tu dopisało nam szczęście. Od
początku naszego pobytu spotykaliśmy się z zainteresowaniem regionalnych mediów. Właśnie za pośrednictwem telewizji z Winnicy o naszej akcji w Jampolu dowiedziała się ekipa archeologów z Gdańska, która została okradziona ze sprzętu i musiała czekać na posiłki
z Polski. Ich nieoczekiwane przybycie na cmentarz i ofiarowana pomoc przyczyniły się do tego, że udało się na
dwóch palach ośmiu rosłym osobnikom podnieść płytę
i zmienić jej lokalizację. Było to prawdziwe wyzwanie.
Ostatnia faza renowacji przypadła już nam, kobietom,
a polegała na pokryciu powierzchni farbą antykorozyjną
oraz pomalowaniu liter na złoty kolor.

Sporą grupę znalezisk stanowiły krzyże
kamienne,
typowe
swym kształtem dla
Podola,
określane
przez niektórych jako
kozackie.

POLACY W JAMPOLU
Miesiąc lipiec, kiedy odbywa się akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, oprócz błękitu ukraińskiego nieba przynosi także, zwłaszcza na południu Podola,
gorące lato. Zaznaliśmy go podczas codziennej ośmiogodzinnej pracy, gdy temperatury dochodziły do 40°C
w cieniu. Ratowały nas wtedy litry wypijanej wody oraz
poczęstunki przynoszone przez rozbudzone naszym
przyjazdem jampolskie Polki – staruszki, których język
polski opierał się na starszej niż czasy przedwojnia polszczyźnie. Byliśmy pod ich wrażeniem. W końcu Jampol
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Choć nie odszukaliśmy pierwotnej lokalizacji płyty Dobrzańskich, to została ona
odnowiona i odpowiednio
zabezpieczona.

POLEMIKI – KOMENTARZE – WSPOMNIENIA – LISTY – APELE
KONSTANTY SARNECKI
Spośród odkrytych przez nas tego lata grobowców
w Jampolu wyróżnił się ten ostatni, a mianowicie pomnik
Konstantego Sarneckiego herbu Ślepowron (Korwin),
postaci, która trwale wpisała się w polską kulturę na
przełomie XIX i XX wieku w dziedzinie muzyki, jako
kompozytor, a u progu życia opiekun młodych talentów.
O jego śmierci donosił krewny i zarazem przyjaciel, Karol
Szymanowski, że „Kostuś w podróży przez Jampol
zmarł”. Sam pomnik to kwintesencja secesji, która wywarła swój wpływ także na sztukę sepulkralną Młodej
Polski. O tym, że został zrobiony w jednej z warszawskich pracowni kamieniarskich, świadczy wyryty na tylnej
części napis: „Jan Rudnicki, Warszawa”. I tak Młoda Polska w pięknym wydaniu zawitała na kraniec Podola.

dać było Dniestr. Czytelnik reportażu dojdzie pewnie do
wniosku, że cel został osiągnięty. Nic bardziej mylnego!
O krótkiej chwili triumfu szybko kazała zapomnieć wzywająca pasja i czekające na odkrycie kolejne historyczne
znaleziska w niepowtarzalny przecież sposób uczące
przywiązania do polskości gdzieś na dalekim Podolu.

O rosnącym zainteresowaniu akcją pośród władz RP świadczyła wizyta
w Jampolu posła Franciszka Stefaniuka, ówczesnego Marszałka Sejmu
oraz Konsula Generalnego RP w Winnicy, Krzysztofa Świderka. Na
zdjęciu obok wymienionych postaci widnieją wszyscy wolontariusze
oraz ekipa archeologów z Gdańska.

*
Ostatnim i zupełnie niespodziewanym tego lata znaleziskiem okazał się fragment
wykonanego w Warszawie
w stylu secesyjnym grobowca kompozytora, bliskiego
Karola Szymanowskiego,
Konstantego Sarneckiego.

Kiedy nadszedł dzień wyjazdu, mogliśmy poczuć satysfakcję. Spoglądając ze skraju jampolskiej nekropolii
w kierunku wydartej przyrodzie przestrzeni, wyraźnie wi-

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” trwała od 8 do 21 lipca. Liczba
biorących w niej udział wolontariuszy przekroczyła 350
osób. Szczegółowy wykaz cmentarzy objętych akcją odnawiania podczas tego lata znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.studiowschod.pl – zawiera ona
m.in. bieżące informacje o przedsięwzięciach kresowych
red. G. Orłowskiej-Sondej oraz wyemitowane przez TVP
Wrocław odcinki programu „Studio Wschód”.


 Krzysztof Kołtun

WIELKI JUBILEUSZ W LUBOMLU
Karty polskiej historii podają dwie daty szczególnie
związane z Lubomlem na Wołyniu. Zapisał je król Władysław Jagiełło, który w 1392 r. na zamku w Lubomlu
podpisał prawa miejskie Chełma, a w 1412 r. ufundował
kościół Trójcy Przenajświętszej.
Obchody Wielkiego Jubileuszu 600-lecia kościoła
w Lubomlu Kuria Łucka wyznaczyła na 22 września 2012
r. Uroczystości odbiły się szerokim echem wśród potomków dawnej lubomelskiej parafii. Przybyła pielgrzymka
z Darłowa ze Stowarzyszenia Rodzin Kresowych z prezesem Jerzym Krzyżanowskim i liczna z Chełma (gromadząca rozproszonych Wołynian z Kanady, Warszawy,
Bydgoszczy i wielu innych miast) w liczbie ponad 100
osób. Uroczystościom Jubileuszu przewodniczył ks. bp
Stanisław Szyrokoradiuk – biskup pomocniczy Diecezji
Kijowsko-Żytomierskiej, a od 24.07.2012 administrator
Diecezji Łuckiej – wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem z Wołynia. Oprawę muzyczną przygotował
zespół Lechici z Hrubieszowa pod batutą Leszka Opały
i ze słowem ks. Andrzeja Puzona. Uroczystość rozpoczęła się procesją z krzyżem przywiezionym z Przystaw
k/Darłowa, wykonanym przez wołyńskiego prawnuka
Waldemara Lewczuka (dawniej z Nowin k/Rymacz). Po-
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święcenie i adoracja jubileuszowego krzyża oraz postawienie go przed kościołem były najbardziej wzruszającym momentem uroczystości.

Przy ołtarzu głównym zamontowano dziękczynne,
symboliczne tablice od Wołynian z Darłowa i Chełma.
Chełmianie obdarowali królewski kościół kwiatami, a najstarszych parafian – wśród których jest kilkanaście osób
polskiego pochodzenia – darami. Przy licznym udziale
mediów z Kijowa, Łucka, Krakowa i Lublina w koncercie
Zespołu Lechitów znalazła się pieśń Lubomelska Panienka autorstwa Krzysztofa Kołtuna (której pierwodruk
zamieściła „Niedziela” w 2000 r.) Jej treść wraz z wizerunkiem cudownego obrazu Matki Bożej Lubomelskiej
znalazły się na jubileuszowej pocztówce wydanej przez
Towarzystwo Rodzin Kresowych w Chełmie. Z tej okazji
wydano też książkę Kościół parafialny w Lubomlu. Wizytacje generalne z lat 1796-1839 oraz album Wołyń i Polesie. Album zawiera fotografie i komentarze dotyczące
Wołynia i Polesia z parafii: Kowel, Maciejów, Przewały
i Stawki, Ołyka, Radziwiłów. Zofiówka, Dubno, Ptycza,
Wirkowicze, Radów, Młynów, Smordawa, Łysin, Włodzimierz, Uściług, Ochnówka, Kalinówka, Rokitno, Toma-

szogród, Klesów, Kamieniołom Puchacz, Worobin, Antonówka, Rafałówka, Czartorysk, Kamień Koszyrski i Wielka
Głusza, Małe Hołoby, Nieświcz, Podberezie, Hruszwica,
Zabłocie. Można te pozycje zamówić w: www.antykwariatkresowy.pl
Uroczystość przy kościele zakończyła wspólna agapa duchowieństwa i pielgrzymów oraz zwiedzanie Muzeum ze specjalną wystawą polskich pamiątek w Lubomlu. Muzeum na jubileusz wydało też pamiątkowy medal
z wizerunkiem kościoła.
Największe wzruszenie pomorskich pielgrzymów
wywołało odnalezienie nagrobków swoich przodków:
Kupraczów, Tołyżów, Grabowskich i innych starych wołyńskich rodów. Większość z nich była po raz pierwszy
po 70 latach od opuszczenia Wołynia. Najstarsi, z Języczek i Przystaw na Pomorzu, liczyli po osiemdziesiątce,
najmłodsza Milenka Lewczuk – 3 lata. 800 km drogi
przebyli w 15 godzin. Ale ani sił, ani czasu nie żałowali
po takim spotkaniu z wołyńską Ojczyzną.
Ich trzydniowy pobyt w Chełmie i Lubomlu odbywał
się w ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Kresowian
z Ziemi Lubomelskiej i Wołynia. Od początku organizatorem zjazdów jest Krzysztof Kołtun, który wciąż odnajduje
lubomelskie i rymackie rody i zachęca do powrotu do korzeni i współpracy – wzajemnego poznania się młodych
pokoleń Wołynian. Wszyscy byli goszczeni w chełmskich
rodzinach. Wołyńska Biesiada w Chełmie z tradycyjną
wschodnią kuchnią i z prezentacją kultury i poezji wołyńskiej oraz koncertem Kapeli z Dubienki i Zespołu z Sielca
odbywała się pod patronatem i przy wsparciu prezydenta
p. Agaty Fisz i Urzędu Miasta Chełm.
Niezapomnianą lekcję historii prezentuje Polskie Radio Lublin oraz www.rymacze.pl i www.jezyczki.pl. Zapraszamy tych, którzy mają rodowe związki z Lubomlem,
do kontaktów z naszymi bratnimi Towarzystwami
w Chełmie i Języczkach na Pomorzu. W dzisiejszym
świecie warto być razem i cieszyć się dziedzictwem
prześwietnej kultury Przodków z Wołynia.


 Maria Wieloch

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA
TABLICY PONARSKIEJ W DROHICZYNIE

„PONARY 1941-1944” – nowe dzieło Mistrza Andrzeja Pityńskiego.
Płaskorzeźba w brązie
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W dniach 9-10.06.2012 odbył się w Drohiczynie
Dzień Podlasia i Młodych tej Ziemi. To już odbywające
się po raz 13-ty święto, w rocznicę wizyty Ojca Świętego
w tym mieście.
W niedzielę, przed uroczystą Mszą Św. o godz.
18.00, która zgromadziła przedstawicieli władz kościelnych, państwowych, samorządowych, harcerzy, młodzieży (w tym uczestników Piosenki Religijnej i Patriotycznej), organizacji społecznych i mieszkańców Podlasia Ksiądz Biskup Antoni P. Dydycz w obecności Członków Zakonu Rycerzy Bożego Grobu, Rycerzy Drohiczyńskich, przedstawiciela Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Polaków z Wileńszczyzny, Wicewojewody Podlaskiego, przedstawiciela Władz Drohiczyna i kilku duchownych dokonał uroczystego poświęcenia Tablicy Ponarskiej w podziemiach Katedry.
Wcześniej do wszystkich przemówił KŻW Zbigniew
Sulatycki, który w krótkich słowach (ograniczenia czasowe) przedstawił tragedię zbrodni Ponarskiej. Pan Stani-
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sław Pieszko z Wileńszczyzny przywiózł w darze urnę
z ziemią z miejsca zbrodni. Umieszczona jest ona teraz
pod tablicą.
Darczyńcami przepięknej płaskorzeźby „PONARY
1941-1944” jest małżeństwo – Ewa i Adam Bąk – polonijni filantropi z Nowego Jorku. Mistrzem tego dzieła jest
Andrzej Pityński. Płaskorzeźba przedstawia „Pietę Ponarską”, Matkę Boską Wileńską – Ponarską z młodym
zamordowanym AK-owcem, ze skrępowanymi rękami
i nogami z ranami na piersi po seriach z broni maszynowej niemieckich i litewskich morderców.
Matka Boska dotyka lewą dłonią ran żołnierza w okolicach serca, a prawą serca Polskiego Orła w koronie
z krzyżem na piersi, symbolicznie przekazując duszę
młodego polskiego żołnierza – Ojczyźnie Polsce. Bóg,
Honor, Ojczyzna – to motto tej płaskorzeźby. Na sukni
Matki Boskiej widnieją symbole AK, harcerskie lilijki i Maryjne gwiazdki. Aureola w tle głowy Matki Boskiej jest
w kształcie księżyca, nawiązuje do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Na piersi polskiego partyzanta widnieje ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, który był noszony przez wielu żołnierzy i partyzantów na Wileńszczyźnie. W górnym rogu po prawej stronie znajduje się
herb Miasta Wilna, Św. Krzysztof z Dzieciątkiem Jezus.
Płaskorzeźba jest zapatynowana w kolorze brązowym

z przebijającym jasnym metalem brązu. Została odlana
w brązie w jednej z najlepszych odlewni metali kolorowych w Stanach Zjednoczonych-ART. Ma ona wymiary
104 x 102 x 8 cm i waży 100 kg.
Na dole płaskorzeźby widnieje napis:
MASOWY MORD DOKONANY PRZEZ NIEMCÓW
I ICH LITEWSKICH KOLABORANTÓW NA POLAKACH
ZIEMI WILEŃSKIEJ: PRZEDSTAWICIELACH INTELIGENCJI, HARCERZACH I ŻOŁNIERZACH ARMII KRAJOWEJ. DWADZIEŚCIA TYSIĘCY NIEWINNYCH POLSKICH OFIAR!
PAMIĘTAJMY O BOHATERACH NASZEGO NARODU !
Jest to już trzecie miejsce w woj. podlaskim (po Berżnikach k. Sejn i Białymstoku), gdzie upamiętniona jest
Zbrodnia Ponarska. A już 01.09.2012 odbędzie się kolejne poświęcenie Tablicy Ponarskiej w Łomży.
Wykorzystano informacje otrzymane od dr Witolda Zycha.
http://www.rodzinaponarska.pl/ [15.08.2012] 

 Zbigniew Sulatycki

JEŚLI ZAPOMNIMY O NICH, TO TY, BOŻE, ZAPOMNIJ O NAS!!!
Przemówienie kpt. Zbigniewa Sulatyckiego przed odsłonięciem i poświęceniem płaskorzeźby dedykowanej
Polakom pomordowanym w Ponarach w latach 1941-1944 w Katedrze Drohiczyńskiej dn. 10.06.2012.
Są na mapie świata miejsca uświęcone polską krwią,
o których winniśmy, a w szczególności nasi następcy,
nieustannie pamiętać z wdzięcznością. Jednym z takich
miejsc na Ziemi Wileńskiej są Ponary, położone ok. 10
km od Wilna. Ponary to największe miejsce kaźni na
kresach dawnej Rzeczypospolitej. Ponary – Wileńska
Golgota – to kolejny POLSKI KATYŃ. Wiedza naszych
rodaków o zbrodniach dokonanych na polskiej rodzinie
w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Oświęcimiu czy Majdanku jest coraz szersza i dokładniejsza. Natomiast wiedza o tym, co stało się w Ponarach, jest, niestety, bliska
zeru. Zarówno w kraju, jak i na obczyźnie bardzo mało
wiemy o tym kolejnym tragicznym cmentarzu naszych
rodaków.
W Ponarach spoczywają byli więźniowie Łukiszek
(więzienie w Wilnie), którzy przed zamordowaniem przechodzili bardzo ciężkie śledztwo z torturami i katowaniem. Trafiali tu również więźniowie z piwnic gestapo
znajdującego się przy ul. Ofiarnej w Wilnie. Zdarzało się
również, że maltretowano skazańców jeszcze nad dołem
mordu w celu wymuszenia zeznań po bezskutecznych
obietnicach darowania życia, a nawet przewożono ofiary
z Ponar ponownie do wiezienia, by rzekomym uwolnieniem zachęcić do nowych zeznań. Świadczą o tym m.in.
zapiski naocznego świadka zdarzeń – Kazimierza Sakowicza, który miał możność obserwowania tego, co tam
się działo, ze strychu swojego domu stojącego w pobliżu
miejsca kaźni. Zapisywał skrzętnie wszystko to, co widział. Notatki ukrywał w butelkach, które zakopywał w
ogrodzie. Gdy znaleziono te zapiski, ich autor już nie żył.
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Zginął dn. 5 lipca 1944 roku, walcząc w oddziale partyzanckim AK. Cofnijmy się w tamte lata, przypominając to
tragiczne miejsce.
Na południowy-zachód od Wilna, w odległości 10 km
od śródmieścia, wśród zalesionych wzgórz, znajduje się
malownicza okolica – Ponary. Po raz pierwszy o Ponarach usłyszano w latach 1857-1862, kiedy to obok zbudowano kolej łączącą Petersburg z Warszawą. Później w
tej okolicy pojawiły się drewniane domki letniskowe. Niegdyś do Ponar przyjeżdżali na odpoczynek mieszkańcy
Wilna. 17 września 1939 roku Rosja dokonała napaści
na Polskę, w wyniku czego Rosjanie zajęli Wilno i Wileńszczyznę. Z początku oddali te tereny Litwinom, wiedząc, że wkrótce wcielą to terytorium w skład Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich. W lesie ponarskim rozlokowały się oddziały Armii Czerwonej. Wkrótce
Rosjanie rozpoczęli budowę pod przyszła bazę paliw
płynnych do samochodów. Wykopano doły dla ustawienia cystern o średnicy 12-32 metry i głębokości 5 do 8
metrów. Kiedy 24 czerwca 1941 roku Niemcy zajęli Wilno, zwrócili uwagę na niedokończoną budowę bazy paliw
płynnych. Natychmiast te wykopane przez Rosjan doły
wykorzystali do szeroko zakrojonej akcji eksterminacyjnej. Jako jedni z pierwszych zostali zamordowani w Ponarach jeńcy wojenni – ok. 7,5 tysiąca, którzy do niewoli
dostali się w pierwszych dniach wojny. Po jeńcach przyszła kolej na ludność cywilną. Trafili tu więc ludzie z łapanek ulicznych. Wśród Polaków zamordowanych w „dołach ponarskich” było wielu uczniów wileńskich gimnazjów, członków Związku Młodych Polaków, przedstawi-
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cieli inteligencji, księży, profesorów Uniwersytetu Stefana
Batorego i żołnierzy AK. Wraz ze śmiercią światowej
sławy naukowców, jak np. Kazimierz Pelczar, Mieczysław Gutowski i inni, kultura i nauka poniosły olbrzymie
straty. Ogółem w „dołach ponarskich” zostało zamordowanych ok. 20 tys. Polaków. Wykonawcami tych okrutnych mordów byli, niestety, co z przykrością musimy powiedzieć, żołnierze narodowości litewskiej z oddziału egzekucyjnego Ypatingas Burys. Rekrutowali sie przeważnie
Spośród członków paramilitarnej organizacji litewskiej
„Lietuvos Savliu Sajunga” (Zwiazek Strzelców Litewskich).
Organizatorem i komendantem tego znanego z niebywałego okrucieństwa „Sonderkommando”, oficjalnie przydzielonego do gestapo, był Niemiec – Martin Weiss. Na
początku, w lipcu 1941 roku, oddział liczył zaledwie 50
ochotników, jednak wkrótce rozrósł się do kilkuset. Jego
dowódcą był porucznik Wojska Litewskiego z Kowna –
Balys Norvaisa. Oddział ten charakteryzował sie wyjątkowym okrucieństwem i nienawiścią do Polaków.
Jaką polską młodzież tu mordowano, to przytoczymy
zachowany przekaz jednego z nich. Oto przekaz Piotra
Wróblewskiego, alumna Seminarium Duchownego w Wilnie, który przebywał w więzieniu w Łukiszkach w 1941 roku:

dział, jakby z dala, a jednak zrozumiały szept – Jesteśmy z Ligi
Wolnych Polaków, przeważnie uczniowie Gimnazjum. Co
z Wami? – pytałem, informując, kim jestem. Jakieś szmery i po
chwili młodzieńczy głos: Słuchaj, jeśli uda ci się wydostać
z więzienia, powiedz naszym bliskim i krewnym, ze otrzymaliśmy wyroki, byliśmy torturowani, lecz nikt nikogo nie zdradził.
Bóg to widzi, zachowaliśmy się godnie... – Nie boicie się śmierci? Nie żal wam życia? Kim ty jesteś? – pytałem. Padło nazwisko, bodajże Kowalewicza, i głos po chwili milczenia spokojnie,
odważnie przekazał coś w rodzaju testamentu: – Słuchaj, kimkolwiek jesteś, wiedz, że wyrok śmierci nie pokonał żadnego
z nas. Solidarni i świadomi wagi chwili, oddajemy życie za Boga i ojczyznę. Wierzymy, że to, o co walczyliśmy, nie zginie.
Sprawę podejmą inni... Polska powstanie wolna i niepodległa...
Powiedz to innym. Nie załamał sie nikt. Wierzymy, ze naszym
życiem, naszą śmiercią rozporządza Opatrzność, więc jesteśmy spokojni i ufni.

Polska i Polacy pamiętają i będą pamiętać tę
straszną zbrodnię po wsze czasy. Nikomu i nigdy nie
uda się jej zamazać. Niech Pan Bóg to rozliczy. A my
starajmy sie przebaczyć naszym oprawcom. Dlatego
dziś poświęcamy tę tablicę w tej, jakże ważnej dla naszego narodu, Katedrze Drohiczyńskiej.

Ukląkłem przy ścianie i zastukałem parę razy w rurę. Z sąsiedniej celi odpowiedziało podobne pukanie. Przywarłszy usta
do rury i ściany, pytałem – Kim jesteście i skąd? – Odpowie-

www.radiomaryja.pl [20.06.2012]



 Maria Jazownik, Leszek Jazownik

CHODZI TYLKO PRAWDĘ…
7 października 2012 r. na zaproszenie środowisk
kresowych oraz przedstawicieli Klubu Inteligencji Polskiej
po raz czwarty już z rzędu gościł w Zielonej Górze oraz
podzielonogórskiej Łężycy Ks. Tadeusz IsakowiczZaleski. Dostojny Gość w Muzeum Ziemi Lubuskiej wygłosił prelekcję „Polska po śmierci Jana Pawła II”, osnutą
na kanwie wywiadu-rzeki udzielonego przez niego Tomaszowi Terlikowskiemu i niedawno opublikowanego
w postaci książki Chodzi mi tylko o prawdę.

Prelekcja ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Obok: Ryszard Dużyja (Klub Inteligencji Polskiej) i Jan Tarnowski
(prezes Zielonogórskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich).

Swoją prelekcję krakowski kapłan podzielił na trzy
części. W pierwszej mówił o przeszłości. Powrócił myślą
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do pamiętnych dni, w których świat obiegła wieść, że
Kardynał Karol Wojtyła został powołany na tron Stolicy
Apostolskiej. Mówca zwrócił uwagę, że wybór ten był nie
tylko ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła, ale także
doniosłym wydarzeniem politycznym. Pierwsza pielgrzymka papieska do Polski odegrała kluczową rolę
w zainicjowaniu ruchu solidarnościowego. Karol Wojtyła
z miejsca stał się więc wrogiem nr 1 ówczesnego aparatu partyjno-państwowego. Obawy władz nie były bezpodstawne. Okazało się, że Papież w istotny sposób
przyczynił się do zapoczątkowania przemian ustrojowych
w naszym kraju. Nie byłoby upadku komunizmu, gdyby
nie Jan Paweł II.
W części drugiej swej wypowiedzi Ks. IsakowiczZaleski podjął refleksję nad tym, co Papież Jan Paweł II
zrobił dla Kościoła w Polsce. Mówca podkreślił, że Ojciec
Święty wywarł istotny wpływ na kształt życia religijnego
w naszym kraju. Wprowadził on zmiany w strukturze Kościoła, powołał nowe diecezje. Pod jego wpływem nastąpił znaczny wzrost powołań kapłańskich. Po roku 1989
nastąpiło wzmocnienie Kościoła, do szkół wprowadzona
została religia. Po śmierci Ojca Świętego powstało wiele
jego pomników (co notabene nie spotyka się z uznaniem
prelegenta), wielu szkołom, szpitalom, dziełom charytatywnym nadano imię Jana Pawła II.
Ks. Isakiewicz-Zaleski zwrócił uwagę, że dzieło Jana
Pawła II godnie kontynuowane jest przez Benedykta XVI.
Ten ostatni bywał postrzegany jako „papież przejściowy”.
Tymczasem wprowadził on wiele istotnych reform. Odważnie też podjął się spraw bardzo trudnych, zmierzających do oczyszczenia Kościoła. Nie wszystkim się to po-
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doba w Rzymie, stąd afera z wynoszeniem dokumentów
papieskich. Jej sprawcą jest kamerdyner, ale stoi za nią,
oczywiście, wiele innych postaci z otoczenia Benedykta
XVI, które absolutnie nie akceptują tego, co on robi.
Część trzecią swej wypowiedzi Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poświecił sytuacji Kościoła w Polsce po
śmierci Jana Pawła II. Stwierdził m.in., że na tle Europy
Zachodniej Kościół w Polsce jest Kościołem kwitnącym.
Wbrew czarnym scenariuszom kondycja Kościoła w Polsce nie jest zła. Spadła wprawdzie liczba powołań kapłańskich, niemniej co czwarty kapłan w Europie jest Polakiem. Diametralnie natomiast spadła liczba powołań
zakonnych. Trudnym problemem Kościoła w Polsce jest
sprawa katechezy. Część kapłanów wspaniale ją prowadzi, część jednak najwyraźniej sobie z nią nie radzi. Do
szczególnie trudnych problemów, przed którymi staje
polski Kościół, należy – zdaniem Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego – kwestia lustracji oraz problem skandali
obyczajowych. Najlepszym sposobem uporania się z tymi problemami nie jest ich tuszowanie, lecz – przeciwnie
– ujawnianie, wyjaśnianie przyczyn ich powstawania
oraz uzmysławianie opinii publicznej rzeczywistej (z reguły dość znikomej) skali zjawiska. Analogicznie wygląda
sprawa finansów Kościoła. Część parafii nie ujawnia
swoich dochodów, co powoduje powstawanie mitów
o niezmiernym ich bogactwie. Wielkim problemem jest
to, że w ojczyźnie Jana Pawła II nie ukształtowało się
przynajmniej kilka silnych mediów katolickich. Kościół
nie znajduje się w kryzysie, ale jest na wirażu. Przyszłość pokaże, jak wiraż ten zostanie pokonany.
Prelekcja Ks. Isakowicza-Zaleskiego wywołała duże
zainteresowanie i żywą dyskusję.
W godzinach popołudniowych w Łężycy odbyły się
uroczystości upamiętniające ofiary Ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich przez bandy OUN-UPA.
Rozpoczęła je recytacja wierszy w wykonaniu Jolanty
Rabendy. Następnie odbyła się msza św. koncelebrowana przez Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, Ks. Henryka Nowika (wywodzącego się z wołyńskiej miejscowości o wdzięcznej nazwie Dębowa Karczma) oraz Ks.
Władysława Obacza (Kresowianina ocalałego z rzezi
urządzonej przez UPA w Mariampolu na Podolu, który
mimo choroby i konieczności jazdy w sążnistym deszczu
przyjechał na łężyckie uroczystości aż ze Słupska).
Księża wielokrotnie akcentowali – wciąż marginalizowaną przez władze państwowe – potrzebę odsłania prawdy
o zbrodniach dokonanych OUN-UPA i upamiętniania
ofiar tych zbrodni.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy łężyckim
Pomniku, który z wolna przekształca się w kresową nekropolię. Jak co roku, odsłonięte zostały tu dwie nowe
tablice upamiętniające osoby pomordowane na Kresach.
Pierwsza z nich, ufundowana przez Piotra Szelągowskiego z Poznania, poświęcona została – jak głosi wygrawerowany na niej napis – Dzieciom Kresów okrutnie
pomordowanym, a w szczególności Stasi Stefaniak (lat
ok. 5), Córki Polaka Stanisława i Ukrainki Marii z Bojarczuków, bestialsko zamordowanej w czasie napadu
bandy UPA w nocy z 7 na 8 maja 1943 r. na kolonię Katerynówka (gm. Rożyszcze, pow. Łuck).

Piotr Szelągowski z Poznania – fundator tablicy
poświęconej Dzieciom Kresów

Tablica druga – ufundowana przez Władysława Starczewskiego – poświęcona jego ojcu chrzestnemu, żołnierzowi AK, przedwojennemu oficerowi WP – Tadeuszowi Kasztelewiczowi, który zginął zamordowany przez
UPA w Stanisławowie w 1943 roku. W czasie uroczystości przemawiali fundatorzy tablic, a także współfundator
tablicy odsłanianej w ubiegłym roku Stanisław Obacz
(brat Ks. Władysława Obacza). Kwiaty złożyli przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego – Stanisław
Szymkowiak, Wójt Gminy Zielona Góra – Mariusz Zalewski, mieszkańcy Łężycy, a także licznie przybyli goście z innych miejscowości. Uroczystości zakończyły się
spotkaniem mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości
w łężyckiej świetlicy.


Procesja pod Pomnik po mszy św. za pomordowanych w Ludobójstwie
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 Tadeusz Gerstenkorn

RADIO EREWAŃ ZNOWU NADAJE?
Słynne są pocieszne odpowiedzi tak zwanego „Radia
Erewań” na kierowane (niby) do niego pytania. Przypomniano mi jedno z takich pytań i odpowiedzi. „Czy człowiek niepiśmienny, analfabeta, może zostać członkiem
Akademii Nauk?” Odpowiedź: „Może, ale nie członkiemkorespondentem”. Ta zabawna parodia pseudonaukowców skojarzyła mi natychmiast całkiem nieśmieszną historię z bardzo niedalekiej przeszłości, gdy nasi dziekani
i rektorzy prześcigali się w organizowaniu doktoratów
honorowych dla pewnej osobistości życia publicznego
odznaczającego się nowomową, a właściwie bełkotem
intelektualnym. Był czas, że nie tylko wypadało, ale należało stanowić doktoraty honorowe przede wszystkim
dla znakomitości ze Wschodu, a teraz jest moda na nic
ogółowi nie mówiące nazwiska z Zachodu. Czy to jakiś
prikaz? Nie mamy własnych uczonych, którym się ten
zaszczyt należy?
Polska The Times – „Dziennik Łódzki” ze środy
9 maja br. (nr 107 – 23.111) w czołówce gazety podał
frapującą wiadomość: Uczniowie budują kaplicę w szkole. Sprawa rzeczywiście zdawała się być niezwykła, bo –
proszę – nie kto inny, ale uczniowie(!) stali się, jak się to
teraz mówi – deweloperami niebywałego przedsięwzięcia. Gdy wczytamy się jednak w ten artykuł, to dowiemy
się, podobnie jak to bywało w Radiu Erewań, że uczniowie wcale nie budowali, ale remontowali, i to nie kaplicę,
ale małe pomieszczenie w piwnicy, w którym dotąd składowano nosze i maski gazowe. Ale, o zgrozo! – w publicznej szkole „uczniowie i katecheta własnoręcznie
zamieniają je w miejsce modlitwy. I od czerwca Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego
w Łodzi ma być pierwszą w Łodzi publiczną szkołą
z własną kaplicą”. Jak się dowiadujemy z gazety, „młodzież sama pomalowała ściany, jeden uczeń kończy malować ikonę Trójcy Świętej Rublowa. Mają tam być trzy
ławki, freski i dywan. Kaplicę poświęcą wspólnie ksiądz
katolicki oraz ewangelicko-augsburski”. Pani Małgorzata
Ircha, dyrektor szkoły, nie widziała przeszkód, jeśli uczniom kaplica jest potrzebna. Kaplica ma być ekumeniczna, Msze nie będą tam odprawiane. Z inicjatywą wyszli
sami uczniowie, bo do tej pory modlili się w salach lub na
korytarzu.
Pomieszczenie nazwane szumnie kaplicą jest tak
małe, ze może pomieścić co najwyżej 10 osób, a wywołało wielki alarm, można powiedzieć alert w obozie
obrońców specjalnie rozumianej tolerancji. Natychmiast
zabrał głos znany SLD-owiec Dariusz Joński. Zapowiedział, że napisze w tej sprawie do Ministerstwa Kultury,
bo szkoła publiczna nie jest miejscem na kaplicę. Argumentem dodatkowym ma być to, że szkoła ma inne ważniejsze obiekty, na które trzeba wydać dużo pieniędzy.
Rzecz w tym jednak, że koszt remontu dużej sali szkolnej w porównaniu z klitką piwniczną jest w ogóle nieporównywalny, biorąc przy tym pod uwagę, że prace uczniowie deklarowali wykonać bezpłatnie we własnym zakresie. Żeby było bardziej poważnie, głos w sprawie
szkolnej kaplicy zabrał nawet konstytucjonalista Piotr
Winczorek: „Wystarczy, że w szkołach wiszą już krzyże.
Opierając się na przepisach konstytucji uznaję, że każde
miejsce, gdzie wykonywana jest jakaś cząstka władzy
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publicznej, powinno zachować charakter neutralny światopoglądowo. Szkoła publiczna też jest takim miejscem”.
Również Edmund Wittbrodt, były minister edukacji,
stwierdził: „szkoła powinna być neutralna światopoglądowo”. Prof. Krzysztof Skotnicki, konstytucjonalista z Łodzi,
również jest przeciwny tworzeniu kaplicy w szkole. Oczywiście musiał zabrać głos także ks. Boniecki, który orzekł,
że tak jak w przypadku krzyża w sejmie, tak i z kaplicą
w szkole „nie ma dobrej odpowiedzi”, czyli iście salomonowe stanowisko reklamowanego duchownego.
Uderza mnie tu utworzenie dla potrzeb walki z polską
kulturą, tradycją i religią chrześcijańską (niekoniecznie
tylko katolicką) wirtualnego pojęcia „neutralności światopoglądowej”. Moim zdaniem nic takiego nie istnieje.
Każde zabranie głosu w jakiejś, zwłaszcza społecznej,
sprawie ma podłoże światopoglądowe. Jeżeli, np., panu
Dariuszowi Jońskiemu przeszkadza kaplica w szkole publicznej, a więc takiej, do której w Polsce w ogromnej
większości uczęszczają chrześcijanie, to wyraża on tym
samym jakiś wcale nie neutralny, ale – być może – kubański, a w każdym razie ateistyczny pogląd na życie społeczne. I tutaj przypominają mi się słowa premiera Australii, których dosłownie nie pamiętam, ale wyrażają one
myśl, że jeśli komuś kultura, tradycja i powszechnie wyznawana religia się nie podobają, i nie chce tego co nam
drogie uszanować, to może skorzystać z tego, że nie ma
przymusu życia w kraju o takiej właśnie obyczajowości.
Może ten kraj spokojnie i bez przeszkód opuścić.
Gdy miałem napisać ten felieton, sięgnąłem do tomiku wierszy pt. Radość poranka (Szczecin 2010) mego
zacnego kolegi z dawnych studenckich lat śp. Tadeusza
Zwilnian-Grabowskiego, któremu życie zmarnowała władza, uzurpująca sobie prawo do tylko jedynego słusznego podanego do wyznawania światopoglądu, a wynikającego z rozdymanej pychy jego twórców. W utworze pt.
Autoapoteoza (s. 27) pisał:
być bogiem – to takie proste
fascynować tłumy
hipnotyzować jak węże fletem
to naprawdę bardzo łatwe
znacznie trudniej być człowiekiem.
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 Dorota Szagun

[Rec.:] Józef Szostakowski, Wilno i okolice. Przewodnik literacki, Wilno 2012.

Wilno i okolice. Przewodnik po Wilnie liczący 168
kart to najnowsza książka Józefa Szostakowskiego, autora wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych
dotyczących prasy polskiej na Litwie, ze szczególnym
uwzględnieniem rejonu wileńskiego, artykułów, zbiorów
poetyckich: Nie ucz się domu, Czerwone gile, Wiersze
z listów. Józef Szostakowski – naukowiec, dziennikarz,
poeta to niewątpliwie znawca tematu, autorytet łączący
w tej książce swą szeroką i wszechstronną wiedzę na
temat Wilna, historii i historii literatury z wrażliwością literacką i poetycką świadomością sztuki słowa.
Przewodnik... J. Szostakowskiego jest książką wyjątkową pod wieloma względami: przez podjętą próbę pokazania piękna ziem w kontekście tradycji literackiej,
przez wartki tok narracji prowadzonych opowieści, a także erudycyjną, bogatą w szczegóły zawartość. Przewodnik ten nie jest bowiem zwykłą publikacją turystyczną jakich wiele, ale fascynującą podróżą tak po Wilnie i okolicach, jak i po literaturze wzbogaconej o szeroki kontekst
historyczny.
Jako czytelnik Przewodnika zachęcona zostałam do
rewizji swojej wiedzy literackiej, ale stałam się także autentyczną turystką, podejmując niektóre zaproponowane
w książce wycieczki literackie po Wilnie. Okazuje się
bowiem, że czym innym jest znajomość historii i literatury
wyniesiona z najlepszych nawet opracowań, czym innym
przewędrowana wraz z nowym Przewodnikiem po uliczkach Wilna, ścieżkach okolic, których dotykały stopy
zwykłych, a przecież niezwyczajnych ludzi.
Przewodnik ujęty został w formie 17 wycieczek śladami pisarzy związanych mniej lub bardziej z ziemią wileńską od XVI wieku po II wojnę światową. Kluczem pre-
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zentowanych wędrówek wydaje się zarówno osoba twórcy, jak i okolica, po której śladami literatury prowadzi nas
autor – aż po wieńczące podróż (w wymiarze realnym
i symbolicznym) wileńskie cmentarze. Znajdujemy
w książce ślady życiorysu literackiego połączonego
z konkretną przestrzenią lub trop odwołań literackich do
konkretnych miejsc. W ten sposób buduje się obszar realny, fizyczny Wileńszczyzny opisywany w przewodniku
i przestrzeń mentalna, odnajdowana tyleż w Wilnie, co
w literaturze. Poznajemy Wilno dzisiejsze i Wilno historyczne, dwie formy wprowadzanych nazw ulic podtrzymują tę świadomość czytelnika, a i przytaczane losy budynków, zmiany architektoniczne wraz ze zmieniającymi
się właścicielami i mieszkańcami dopełniają ten obraz.
Możemy szukać literackich śladów wielu literatów, kolejno: Kazimierza Sarbiewskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Szymona Konarskiego, Anny Mostowskiej i daniela Naborowskiego, Władysława Syrokomli, Ignacego Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Jana Kochanowskiego, Adama Naruszewicza (i ponownie
Sarbiewskiego), Czesława Miłosza, Kazimiery Iłłakowiczówny, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa
Mackiewicza, Tadeusza Konwickiego, a także: Fiodora
Dostojewskiego, Tarasa Szewczenki, Anny Achmatowej,
Gilberta Keitha Chestertona, Romaina Gary’ego, Liudasa
Giry, Juozasa Kėkštasa, Rapolasa Mackonisa, a przy
okazji także i wielu innych znakomitych ludzi: artystów,
poetów, naukowców, profesorów uniwersyteckich.
J. Szostakowski proponuje fascynującą przygodę
zwiedzania miejsc utożsamionych w przewodniku w jedną fizyczno-literacką przestrzeń. Możemy liczyć kroki
pomiędzy zaułkiem Bernardyńskim (Bernardinų) 11,
gdzie podobno Mickiewicz przepisywał Grażynę, a ul.
Zamkową (Pilies) 8, gdzie mieszkał Edward Odyniec,
który w tym poecie pomagał, czy wreszcie ul. Zamkową
(Pilies) 22, dokąd Mickiewicz wędrował na spotkanie
z Salomeą Bécu – matką Juliusza Słowackiego. Przy
odrobinie wyobraźni odnajdziemy okno, przez które piorun kulisty dotarł ze śmiertelnym ciosem do Augusta
Bécu, czyli Doktora z III cz. Dziadów. Nie trudno także
dzięki przewodnikowi odnaleźć budynek drukarni Józefa
Zawadzkiego przy ul. Świętojańskiej (Šv. Jono) 4, skąd
Mickiewicz „otrzymał pachnące jeszcze świeżą farbą
drukarską egzemplarze swych Poezyi”, czy budynek
przy Świętojańskiej 2, w którym mieściła się szczególna
dla Polaków księgarnia Elizy Orzeszkowej. Wędrujemy
wraz z autorem pod mieszkanie w zaułku Literackim (Literatų) 5, skąd aresztowanego Mickiewicza prowadzono
do celi w klasztorze oo. Bazylianów, a gdzie dziś znajduje się ekspozycja celi Mickiewicza zwanej celą Konrada.
I w tym miejscu znów rzeczywistość nierozłącznie splata
się z literaturą – więzienie poety staje się celą Gustawa –
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Konrada z Dziadów części III. Niedaleko wileńskiej katedry przy ul. B. Radziwiłłówny (B. Radvilaitės) znajdujemy
dom, w którym „zakończył żywot”, jak głosi tablica, „Władysław Syrokomla 3/15 września 1862 r.” Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wileńskich rodaków możemy
zwiedzić Muzeum Władysława Syrokomli (wł. Ludwika
Kondratowicza), wspaniale zachowany dworek drewniany z czarowną okolicą. Tam możemy odetchnąć pięknem wileńskiej ziemi i atmosferą sielskości, będącą natchnieniem „Lirnika wioskowego”. Na koniec proponuje
nam autor chwile zadumy na cmentarzu na Rossie. Wymienione wędrówki to zaledwie przedsmak tego, co możemy odnaleźć w niezwykle ciekawej książce Szostakowskiego. Prowadzi nas autor Przewodnika, dzięki niezwykle frapującym opowieściom, starannie wybranym
faktom, ciekawostkom, anegdotom i fragmentom literackim przepięknymi ulicami Wilna i okolicznymi miejscowościami, które są także ścieżkami wielonarodowej historii
i literatury. Nie zabrakło więc w nim miejsca na wędrówki
duktami pisarzy i poetów rosyjskich, ukraińskich, litewskich, pochodzenia żydowskiego czy angielskich. Zebrane w poszczególnych częściach literackie wędrówki
przypominają fakty historyczne, przywracają pamięci
utwory literackie, a czasem odkrywają zagubione i nieznane literackie związki Wileńszczyzny.
Przewodnik, jak przystało tego typu publikacjom, wydany został bardzo starannie: na dobrym papierze, bogato ilustrowany (zarówno zdjęciami oddającymi stan
współczesny, jak i fotografiami archiwalnymi, czasem
kopiami dokumentów, zdjęciami tablic pamiątkowych)
z licznymi graficznie wyróżnionymi egzemplifikacjami literackimi. Widać w tym wielką precyzję, staranność
i ogromny wkład pracy autora w poszukiwanie i odzyskiwanie literackich materiałów. Publikacja opatrzona jest
także bogatą bibliografią i – co szczególnie cenne – indeksem osób, pozwalającym dotrzeć do najdrobniejszej

wzmianki, najmniejszego nawet śladu uczestników przestrzeni wileńskiej.
Nie bez przesady można powiedzieć, że publikacja
powinna wejść do podstawowego kanonu literatury nauczycieli, uczniów i studentów, a zwłaszcza filologów zaczynających przygodę z literaturą romantyczną, której
Wilno jest niekwestionowanym źródłem. Dzięki książce
ludzie i wydarzenia tamtego okresu przestają być postaciami papierowymi i wyblakłymi, a stają się istotami
z krwi i kości, barwnymi uczestnikami życia kulturowego
swego czasu i tego miejsca. Autor harmonijnie łączy
w opisie barwną anegdotę, fakt historyczny i literacki
i choć w założeniu książka nie jest dyskursem naukowym, ale barwną opowieścią o miejscach, ludziach
i czasach, to rzetelność opracowania i bogactwo danych
daje uczucie kompletności faktów. Zapewne Autor zmuszony został do dokonywania wyborów pomiędzy wersjami rekonstruowanych już przecież wydarzeń, ale na
szczęście dla odbiorcy książki, jako wytrawny przewodnik wprowadza jedną ich wersję, za którą bez obciążeń
może pobiec wyobraźnia czytelnika. Mozaika nazwisk,
miejsc i literatur jest więc przebogata, a przecież i tak
wciąż otwarta, co uświadamia nam nieustannie, że Autor
musiał dokonywać trudnych wyborów w proponowanych
wycieczkach literackich. Zaprezentowany wybór nie pozostawia jednak niedosytu, tworzy pełną, zwartą i homogeniczną propozycję intelektualnej przygody.
W trakcie pisania recenzji miałam zaszczyt przeżyć
szóstą wędrówkę Przewodnika pt. „Lirnik wioskowy”
Władysław Syrokomla i posłuchać fascynującej opowieści o Syrokomli z ust samego Autora. Autor książki
i Przewodnik mówią tym samym pełnym zaangażowania,
budzącym zainteresowanie i emocje pięknym językiem literackim. Ze wszech miar warto przeczytać niezwykłą
książkę, by choć w ten sposób zetknąć się także ze
szczególną osobowością twórczą.


 Maria Jazownik, Leszek Jazownik

CZARNA KSIĘGA KRESÓW BARWNYM SŁOWEM MALOWANA

J. Wieliczka-Szarkowa, Czarna księga Kresów,
Wydawnictwo AA, Kraków 2012, s. 375 i 3 nlb.
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Znakomity prozaik Stanisław Srokowski częstokroć
podkreśla, że nie sposób zrozumieć dziejów Polski, jeśli
nie pojmie się historii Kresów. I w rzeczy samej, bez poznania tej historii nie można np. zrozumieć źródeł serwilizmu część
i polskich polityków wobec Moskwy, nie można uchwycić
genezy absurdalnej w swym charakterze polityki ustępstw
części hierarchów rzymskokatolickich wobec kościoła
greckokatolickiego oraz cerkwi prawosławnej czy też pojąć rosyjskiej tradycji lekceważenia śmierci i bezczeszczenia zwłok Polaków. Bez zrozumienia historii Kresów niepodobna pojąć przyczyn współczesnej kondycji duchowej
Narodu Polskiego.
O tym, jak doniosłe znaczenie ma znajomość historii
ziem kresowych dla zrozumienia dziejów naszego Narodu, łatwo można się przekonać w toku lektury wydanej
niedawno książki Dr Joanny Wieliczki-Szarkowej Czarna
księga Kresów. Jest to publikacja niezwykła i wyjątkowa
w swym charakterze. Stanowi ona nostalgiczną wyprawę
w głąb dziejów i ukazuje z polskiej perspektywy (co się
naszym historykom za często nie zdarza) tragiczne losy
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Rodaków zamieszkujących na wschodnich krańcach Rzeczypospolitej.
Pracę otwiera wstęp Prof. Andrzeja Nowaka, zatytułowany Elegia kresowa. Wybitny znawca historii rubieży
kresowych zauważa, że w książce Joanny WieliczkiSzarkowej Kresy ukazane są „z tragicznej perspektywy,
w której dominują zbrodnie. To Kresy są tu ofiarą zbrodni” /s. 7/.
Świadom, że ziemie kresowe zostały oderwane od
Polski na mocy milcząco przyjętego przez polityków zachodnich bezprawnego dyktatu satrapy i zbrodniarza wojennego – Józefa Stalina – Prof. Nowak podkreśla:
Tak, tych Kresów, które były, już nie ma. Przynajmniej na
żadnej współczesnej mapie. Zdaje się, że nadszedł ich kres.
Jak to się stało? Jak się ta tragedia dokonała? Czyja to wina?
Czyje zaniedbanie? Czy mogło być inaczej? O tym, o czym
często nie mają siły mówić wydziedziczeni z tamtej ziemi, mówi
ta książka /s. 12/.

Monografia autorstwa J. Wieliczki-Szarek ukazuje
w sposób chronologicznie uporządkowany dzieje ziem
kresowych, począwszy od czasów Kazimierza Wielkiego,
kiedy to do Królestwa Polskiego przyłączona została Ruś
Halicka, aż po czasy współczesne. Pierwotnie tereny położone na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej zwane były nie „kresami”, ale ziemiami ukrainnymi. Unia polsko-litewska w Krewie (1385) i w Lublinie (1569) trwale
związały tereny te z państwem polskim.
Na kartach Czarnej księgi… szybko przesuwają się
obrazy walk rycerstwa podejmowanych w obronie ludności kresowej przed atakami Turków, Tatarów, Rusinów
i Szwedów. Dzięki barwnej narracji Autorki czytelnik staje
się świadkiem krwawych zmagań, branek w tatarski jasyr, rosyjskiego i kozackiego okrucieństwa, szwedzkiego
potopu.
„Wojny prowadzone przez Rzeczpospolitą w XVII
wieku – pisze Wieliczka-Szarkowa – pozostawiły ją mocno osłabioną i spustoszoną. W całym Księstwie Litewskim od roku 1648 do 1667 ubyło połowę ludności” /s.
49/. Bezwzględnie wykorzystały to państwa ościenne,
pozbawiając nasz kraj suwerenności. Dalsze fragmenty
snutej przez Autorkę opowieści przenoszą więc czytelnika w mroczne czasy rozbiorów. Przed jego oczyma stają
obrazy prześladowań polskich powstańców, kibitek ciągnących nocami na Sybir, wściekle zaciętej polityki wynaradawiania Polaków i depolonizacji Kresów. Powołując
się na rosyjskie dokumenty i wspomnienia Polaków, badaczka przedstawia ogrom represji, które stały się udziałem naszych Rodaków w czasach, gdy państwo polskie
zniknęło z map Europy. Represje te nie zmalały po
upadku caratu i przejęciu władzy przez komunistów.
Zanim jeszcze Lenin stanął na czele państwa sowieckiego podsycane przez niego bojówki bolszewickie
zaczęły „wymierzanie sprawiedliwości dziejowej” polskiej
burżuazji. Sygnałem do rozpoczęcia pogromów właścicieli ziemskich był przemarsz przez prawobrzeżną Ukrainę olbrzymich rzesz pijanych i zdemoralizowanych żołnierzy II Korpusu Gwardii Rosyjskiej. Rozboje, palenie
i dewastacja dworów, torturowanie i zabijanie ich właścicieli, niszczenie bibliotek, palenie książek, rozkradanie
i zabijanie zwierząt gospodarczych, okradanie spichlerzy, niszczenie sadów, plądrowanie kościołów, cmentarzy i grobów – wszystko to łącznie stało się symbolem
nowych porządków.
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Po pierwszej wojnie światowej część ziem kresowych powróciła do Polski, część jednak na mocy traktatu
ryskiego stała się łupem Rosji. Władze sowieckie upokorzone klęską warszawską uznawały Polaków za swych
największych wrogów oraz za wyjątkowo niebezpiecznych
szpiegów i dywersantów. W czasie „Wielkiej Czystki” z lat
1937-1938 przeprowadzono więc szeroko zakrojono operację NKWD, której celem było unicestwienie „polskich
grup szpiegowsko-dywersyjnych”. Nasi Rodacy ginęli zatem nie tylko na skutek wywołanego przez Stalina Wielkiego Głodu, ale także w rezultacie prześladowań: w trybie doraźnym wydawanych wyroków śmierci, przetrzymywania w nieludzkich warunkach więziennych oraz wywózek w głąb Rosji. Ogółem w okresie II RP represje dotknęły ok. 250 tys. Polaków-obywateli sowieckich.
U progu odzyskania niepodległości Polska znalazła
się też w stanie wojny z Zachodnioukraińską Republiką
Ludową. Kresy znowu stały się teatrem ludzkiego zezwierzęcenia:
Żołnierze ukraińscy zbezcześcili kościoły m.in. w Zbarażu,
Fradze, Samborze, Niemirowie. Niszczyli figury świętych, urządzali w świątyniach tańce i zabawy, znęcali się nad duchownymi. Księdza Rysia z Wisniowa zakopano żywcem głową
w dół. W klasztorach gwałcono zakonnice i mordowano. Znane
są liczne przypadki bezprzykładnego okrucieństwa ukraińskich
bojówek. W Stanisławowie zamordowano siedmiu małoletnich
chłopców, którzy dostali się do niewoli, wykłuto im oczy, obcięto języki i uszy. W Chodaczkowie Wielkim koło Tarnopola zamordowano cztery młode polskie dziewczyny. Obcięto im piersi
i grano nimi jak piłkami /s. 128/.

W późniejszym okresie wrogą działalność w stosunku do Polaków zamieszkujących Kresy prowadziła Ukraińska Organizacja Wojskowa (UWO) z Jewhenem Konowalcem na czele. Od 1920 r. polską ludność nękali
członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN), którzy planowali przeprowadzić zamach m.in. na
Józefa Piłsudskiego przebywającego we Lwowie we
wrześniu 1921 r. Dziesięć lat później z rąk ukraińskich
nacjonalistów zginął polski poseł, zwolennik dialogu polsko-ukraińskiego Tadeusz Hołówko. Z kolei w 1934 r.
ofiarą zamachu został minister spraw wewnętrznych płk
Bronisław Pieracki.
17 września 1939 r. rozpoczęła się agresja Związku
Radzieckiego na Polskę. W jej wyniku pod okupacją sowiecką znalazło się 13 mln ludzi, z czego 40% stanowili
Polacy. Misją sowieckich żołdaków stało się „wyzwolenie
Białorusinów, Ukraińców i ludu pracującego Polski”.
W istocie, jednak żołdacy ci – wspierani przez Litwinów,
Ukraińców i Żydów – sami przeżyli swoiste wyzwolenie.
Oto – jak wynika ze wspomnień jednego z Kresowian –
Wyzwalają się krępowane od wieków w piersiach ludzkich
złe instynkty, pękają wewnętrzne więzy i to, co do dziś zwało
się niegodziwością, kłamstwem, brakiem etyki i honoru – przybiera znamiona cnót obywatelskich i wylewa się z ludzi burzliwym strumieniem. Religia, wróg bolszewizmu numer jeden,
staje się pośmiewiskiem, grzech – wymysłem, miłość człowieka
– uczuciem szkodliwym dla państwa. A za to fałszywe świadczenie przeciw bliźniemu, krzywdzenie bezbronnego to uczynki, które stają się zasługami. Całkowity odwrót od chrześcijaństwa, jego antyteza. Umiera śmiercią naturalną opinia publiczna, a z nią przygniatające swobodę ludzką balasty: wstyd, honor, moralność, rzetelność, dobre obyczaje, poszanowanie tradycji, uprzejmość, grzeczność, schludność w mowie, w ubraniu, w mieszkaniu itp., itp. Za te hojnie ofiarowane swobody na-
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rzucony jest jeden przymus: bezwzględna służba państwu (bolszewickiemu).

Dla zobrazowania poczynań sowieckiej dziczy Autorka przedstawia nie tylko sceny ociekające krwią, ale też
groteskowe obrazy zawarte we wspomnieniach Profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie – Karoliny
Lanckorońskiej. Przedstawicielka wielce zasłużonego dla
kultury polskiej rodu pisała:
Bolszewików zjeżdżało tymczasem coraz więcej, mężczyzn i niezwykle brzydkich kobiet. Kupowali wszystko, co im
podpadało pod rękę. W każdym sklepie było ich pełno. Ponieważ zaś przeznaczenie wielu przedmiotów nie zawsze było im
znane, przeżywali i pewne niepowodzenia, jak na przykład
ukazanie się towarzyszek w teatrze w powłóczystych jedwabnych koszulach nocnych, nabywanie hegarów do podlewania
kwiatów itd. Z ich zachłannością w zdobywaniu towaru dziwnie
nie licowało ciągle opowiadanie o zasobności Rosji, o tym, że
w Sowietach jest wszystko, czego dusza zapragnie. Na zapytanie lwowian: A czy Kopenhaga jest?, zapewnili, że jest, i to
milionami. A pomarańcze są? Jeszcze i ile! Zawsze było dużo,
ale teraz, gdyśmy zbudowali tyle nowych fabryk, to jest jeszcze
więcej! /s. 212/

Z chwilą rozpoczęcia się agresji hitlerowskiej na
Związek Sowiecki władze bolszewickie zarządziły pospieszną likwidację więzień i obozów jenieckich. W atmosferze popłochu dokonano masowych egzekucji.
Rozstrzeliwano więźniów i jeńców, masowo ich truto, zakatowywano przy użyciu narzędzi tortur, zagładzano
i zamurowywano w celach. Nadto zaś organizowano
słynne marsze śmierci.
Okupacja niemiecka przyniosła nowe ofiary. Ich liczba zwiększyła się na skutek działalności nacjonalistycznych bojówek. Spośród mordów, których ofiarami byli
Polacy, Wieliczka-Szarkowa wymienia m.in. masakrę
w Nalibokach z maja 1943 r. dokonaną przez żydowskich partyzantów z oddziału braci Bielskich oraz rzeź
wołyńską, której nastąpiła w lipcu 1943 r.
W okresie powojennym dokonano masowej wywózki
Polaków, cynicznie nazwanej przez bolszewików „repatriacją” (choć w istocie była ekspatriacją). W latach 19441946 z Galicji Wschodniej przesiedlono na Zachód ok.
620 tys. Polaków, z Wołynia – 134 tys., z tzw. Białorusi
Zachodniej (woj. nowogródzkie, część wileńskiego, poleskie, część białostockiego) – 226 tys., z Litwy – 148 tys.
Deportowanych ładowano do bydlęcych wagonów, zmuszano do pozostawiania większości dobytku i zabierania
tylko najniezbędniejszych rzeczy, poddawano ich drobiazgowym rewizjom (w praktyce – okradaniu z precjozów),
skazywano ich na wielotygodniową podróż bez zapewnienia opieki medycznej i wystarczających środków żywnościowych, a wreszcie – narażano na rozboje i grabieże
dokonywane przez szabrowników oraz powracających
z frontu żołnierzy sowieckich. Po zamordowanych i ekspatriowanych Polakach natychmiast zacierano wszelkie
ślady. Niszczono i niszczy się do dziś wszystko, co mogłoby przypominać istnienie Rzeczypospolitej.
Według spisu z 1959 r. w granicach Związku Sowieckiego pozostało prawie 1,4 mln Polaków (w tym na
Białorusi – 540 tys., na Ukrainie – 360 tys., na Litwie 230
tys. na Łotwie 60 tys.). 30 lat później liczba ta zmalała
o 250 tys., przy czym Polacy wciąż stanowili większość
np. w rejonie wileńskim (64%). Sytuacja naszych Rodaków w byłych republikach Związku Sowieckiego jest
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wręcz tragiczna. Przy biernej postawie polskiego rządu
poddawani są coraz dalej idącej depolonizacji.
Joanna Wieliczka-Szarkowa zauważa, że część ludności zamieszkującej ziemie kresowe długo zachowała
(a być może nawet do dziś) żywą pamięć Rzeczpospolitej i szacunek do niej. Świadczy o tym choćby przytoczona przez badaczkę anegdota. Oto gdy ksiądz
Dzwonkowski jako dziecko uczęszczał na Podolu w latach 60. na potajemną katechezę, z ust prowadzących ją
starszej kobiety usłyszał znamienne słowa:
Ot, detyno, my tut hriszni i bidni ludi, romawlajemo na namuzyckij mowi, a Boh w niebie z anhelami tylki po polski rozmawlajet (Widzisz, dziecko, my grzeszni i biedni ludzie rozmawiamy tu po chłopsku, a Bóg w niebie z aniołami tyko po
polsku mówi) /s. 25/.

Doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa opowiada historię Kresów niezwykle barwnym i sugestywnym językiem.
Przedstawia wielkie procesy dziejowe przez pryzmat losów jednostkowych. Nie stroni więc – jak widzieliśmy –
od materiału wspomnieniowego, anegdotycznego, a także od przytaczania celnych przysłów i porzekadeł. Badaczka stara się dotrzeć swą opowieścią do możliwie
szerokiego gremium czytelników, nie „dociąża” więc swej
książki balastem przypisów i terminów, wystrzega się też
naukowej „nowomowowy”. To wielki walor pracy, która
stawia sobie za cel przywracanie społeczeństwu polskiemu – zacieranej w okresie PRL-u i zacieranej dziś –
pamięci Kresów. Stając się strażnikiem tej pamięci, Autorka przytacza niezmiernie celne słowa tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej – Janusza Kurtki:
Musimy /…/ pamiętać, że mamy prawo do pamięci. Nie
można dopuścić do tego, żeby odmawiano nam prawa do pamiętania o Wilnie, Grodnie, Lwowie, Żółkwi, Krzemieńcu, Kamieńcu Podolskim itd. O tym, że Polska ma prawo uznawać
tamtejsze symboliczne zabytki za swoje, bo są to dzieła wytworzone przez naszą cywilizację z czasów Rzeczypospolitej,
i mamy prawo domagać się, żeby ten fakt był uznawany /s. 2930/.
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DO KOGO ŚWIAT NALEŻY
– ROZWAŻANIA NOAMA CHOMSKY’EGO
Kiedy Anglia była największą potęgą na świecie
głównymi twórcami jej polityki byli kupcy i fabrykanci –
wówczas najbogatsi ludzie w tym państwie. Ludzie ci
chcieli zawładnąć światem. Brytania dominowała na początku XX wieku ale była w stadium powolnego upadku,
tak że z końcem Drugiej Wojny Światowej w 1945 roku
USA było bezpieczne i posiadało połowę zasobów świata, jak też kontrolowało w sposób bezprzykładny w historii Zachodnią Półkulę oraz Oceany Spokojny i Atlantycki.
Planiści Roosevelta w czasie Drugiej Wojny Światowej planowali powojenną „wielką przestrzeń” zajmującą
całą Zachodnią Półkulę, cały Daleki Wschód, wszystkie
byłe kolonie brytyjskie i centra handlowe i przemysłowe
Eurazji i Europy Zachodniej za pomocą siły wojskowej
i dominacji ekonomicznej, jednocześnie zapewniając sobie ograniczenie suwerenności państw, które mogłyby
w tych planach przeszkadzać.
Tak jak Roosevelt miał nadzieję już w 1937 roku,
w czasie Drugiej Wojny Światowej amerykańska produkcja przemysłowa czterokrotnie wzrosła, wyprowadziła
USA z depresji, w czasie kiedy rywale byli niszczeni
i osłabiani. Obecnie sformułowane zasady są nadal stosowane mimo osłabienia USA „wojną na kredyt” przeciwko Irakowi.
Pismo Foreign Affairs opublikowało niedawno jako
główny artykuł, tekst prof. Chomsky’ego, pod tytułem
„Czy Ameryka wykończyła się” („Is America Over?”).
Stwierdzano w nim, że „potęga rośnie w Chinach i w Indiach które prawdopodobnie będą hegemonami globu
w przeszłości”.
Profesor Chomsky uważa że w niedalekiej przyszłości będzie inaczej. Mianowicie Chiny i Indie są ubogimi
państwami w stosunku do zaludnienia ich. Według ONZ
Chiny są na 90. miejscu, a Indie na 120 miejscu według
indeksu „rozwoju człowieka”. Mają one kolosalne problemy demograficzne, biedy, kontrastów stanu posiadania i zatrucia środowiska. Chiny stały się wielkim ośrodkiem przemysłowym zasilanym częściami produktów wysokiej technologii pochodzących z Japonii, USA, Europy,
Tajwanu, Korei Południowej, Singapuru i Europy. Wartość towarów dodana w Chinach jest jak dotąd stosunkowo mała.
Od czasu kiedy Chiny odzyskały niepodległość
w późnych latach 1940., kiedy “Amerykanie stracili Chiny” w czasie kiedy wielu Amerykanów wierzyło, że USA
jest właścicielem całego globu. W latch 1950. „Amerykanie stracili Azję Południowo Wschodnią”, gdzie uwikłali
się w wojnę w Wietnamie i gdzie w 1965 roku pucz Soharto w Indonezji i mordy masowe otworzyły nowy teren
dla eksploatacji Zachodu w Azji.
Henry Kissinger mówił w 1965 roku o skutecznym
zwalczaniu “wirusa niepodległości” z pomocą Suharto
w Indonezji i Marcom na Filipinach oraz dyktaturach
w Tajlandii i Południowej Korei.
Ameryka Łacińska oswobodziła się w czasie ostatnich 10 lat z kontroli USA trwająej blisko 500 lat od czasu
Conquistadorów i ostatnio rządów białej elity rządzącej
masami nędzarzy a zorientowanej w kierunku Europy
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i w kierunku USA. W ostatnich 10 latach państwa łacińskie zaczęły działać bardziej solidarnie w kierunku niepodległości, mimo problemów wewnętrznych. Obecnie
USA nie ma baz wojskowych a Ameryce Łacińskiej,
z wyjątkiem Guantanamo na Kubie.
Wiosna Arabska stanowi nowe zagrożenie interesów
USA strategicznie ważniejsze niż straty w Południowo
Wschodniej Azji i w Ameryce jako Południowej. W latach
1940. Departament Stanu oceniał Bliski Wschód jako
„największą materialną zdobycz w historii świata” i spektakularne źródło strategicznej potęgi potrzebnej do kontrolowania globu.
Pucz USA do spółki Brytanią w Iranie w 1953 roku
rzuca cień na dzień dzisiejszy mimo tego, że nie ma już
Zimnej Wojny. Był to objaw nacjonalizmu, który przeszkadzał w kontrolowaniu świata przez USA. Obecnie
Wiosna Arabów została siłą opanowana przy pomocy
rządu Arabii Saudyjskiej. Egipt natomiast jest ważnym
państwem, w którym USA na początku broniło posłusznego dyktatora, póki armia nie zwróciła się przeciwko
niemu i wtedy pozwolono inteligentom mówić o ich miłości dla demokracji, tak jak było wcześniej w Nikaragui,
Haiti, na Filipinach, Korei Południowej. W Kongo Mobutu,
etc., gdzie dla USA prawdziwa demokracja jest niewygodna według Chomsky’ego, w świecie w którym istnieje
gwarantowane obopólne zniszczenie nuklearne obok katastrof środowiska powodowanych ocieplaniem się atmosfery ziemskiej oraz topieniem się lodowców do roku
2020, a nie 2050. Politycy szkodzą ochronie środowiska,
tak w ograniczaniu gazów cieplarnianych jak w wydobywaniu ropy naftowej bez ograniczeń.
Sprawa obrony monopolu nuklearnego Izraela przed
Iranem natrafia na to, że nie ma sposobu udowodnienia
faktu, że nie ma tam budowy broni nuklearnej i dlatego
Iranowi trzeba zabronić prawa do wzbogacania uranu –
prawa gwarantowanego dla państw członkowskich Traktatu „Non-Proliferation” – mimo członkostwa w nim Iranu,
Iranowi ma być zabronione korzystanie z tego prawa
mimo poparcia większości mieszkańców kuli ziemskiej,
którzy uważają, że obecnie największe zagrożenie nuklearne stanowi Izrael i na drugim miejscu USA – wspomina o tym profesor Noam Chomsky w swoich rozważaniach na temat „Do Kogo Świat Należy”.
http://www.pogonowski.com/?p=2770
[28.10.2012]
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MORDERCZY I PRZESTĘPCZY SYSTEM FINANSOWY
Co oznacza pojęcie „życie ekonomiczne”? Jest to
sfera działalności polegającej na dostosowywaniu dóbr
materialnych do potrzeb człowieka.
Człowiek jest stworzony przez Stwórcę, ale dobra
materialne są wykonywane przez człowieka. Musimy dostosować dobra materialne do potrzeb człowieka, a nie
podporządkowywać tych potrzeb wyssanym z palca
ograniczeniom dóbr materialnych.
Człowiek ma doczesne potrzeby: do życia potrzebuje
żywności, odzieży, ciepła, schronienia, itd. Bóg umieścił
na ziemi wszystko, co człowiek musi mieć, aby mógł zapewnić sobie podstawowe środki do życia. Nie wszystko
jest w stanie gotowym, ale otrzymał człowiek siłę fizyczną i rozum, żeby inteligentnie uprawiać, produkować
i przekształcać wiele rzeczy.
Nasz świat ma więcej ludzi niż było ich tysiąc lat temu, a ziemia wciąż daje do dyspozycji człowieka wystarczająco dużo zasobów, które są zróżnicowane i obfite.
Nasi przodkowie byli nękani przez głód, gdy plony
upraw zostały zrujnowane w niektórych regionach. Nie
mieli takiego transportu, jaki mamy my dzisiaj.
Dzisiaj mamy obfitość dóbr, ale czy zostanie to godziwie wykorzystane, zależy to od nas samych.
Zadziwiające jest to, jak wielka obfitość dóbr w naszych czasach może być wytwarzana przy bardzo małym nakładzie pracy ludzkiej. Para, elektryczność, paliwa
i chemia są na służbie człowieka. Człowiek zaprzągł siły
natury, aby mu służyły i tworzy coraz więcej produktów
przy jednoczesnym eliminowaniu pracy ludzkiej; nie jest
już konieczny jego bezpośredni udział w produkcji. Mimo
to nadal utrzymujemy prawo, które stwierdza, że ci, którzy nie uczestniczą w produkcji, nie powinni mieć prawa
do jej owoców.
Postęp powoduje wzrost produkcji i jednocześnie redukuje liczbę zatrudnionych w produkcji, a my stale orzekamy, że tylko ci zatrudnieni powinni mieć prawo do produktów. To idiotyczna i barbarzyńska ekonomia.
Ponieważ obecnie obfitość produkcji jest możliwa do
osiągnięcia przy bardzo małym nakładzie pracy ludzkiej,
to wydaje się, że nareszcie ludzie będą mogli mieć i obfitość dóbr i dużo czasu wolnego. Ale jak dotychczas, nie
znaleźliśmy nawet sposobu, aby zapewnić każdemu
środki niezbędne do życia.
Mamy mnóstwo w produkcji, a niedostatek w dystrybucji. Dlaczego?
W nowoczesnym systemie w celu uzyskania towarów
lub usług musimy posiadać tytuł do tych dóbr. Ten tytuł –
to pieniądz. Jeśli nie masz pieniędzy, nie możesz uzyskać
niczego. Pieniądz stał się zezwoleniem na życie.
A w jaki sposób można zdobyć pieniądze? Aby dzisiaj uzyskać pieniądze, musimy brać udział w produkcji.
To jest sytuacja absurdalna: postęp eliminuje pracę
w produkcji; postęp odbiera ci prawo do pieniędzy i prawo do produktów, których całe sterty piętrzą się przed tobą. Tak, jesteś biedny w obliczu obfitości.
Skoro jest na świecie tak duży postęp w technologii
produkcji, to przecież nie można uważać, że tylko jeden
człowiek na stu, ten, który produkuje dobra, ma być jedynym na stu posiadaczem pieniędzy – dzięki swoim za-
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robkom – a dziewięćdziesięciu dziewięciu pozostałych
miałoby umrzeć z głodu.
Czy to jest prawo naturalne?
Nie, nie jest to żadne prawo, a tylko norma ustanowiona przez człowieka. Jest to norma, która powinna
i która musi zostać zmieniona, aby dostosować dziedzinę ekonomii do obecnego klimatu historycznego.
Ta norma wprowadzona jako obowiązujące prawo
przez władców pieniądza oraz przez tych, którzy czerpią
korzyści z systemu, jest skierowana przeciwko postępowi. Jest antyludzka, ponieważ podporządkowuje człowieka pieniądzu i utrzymuje go w niedostatku. Jest ona
przyczyną ogromnych cierpień fizycznych i moralnych.
A czy nie jest to tyrania, która w ten właśnie sposób
ma trzymać ludzkość w ubóstwie, mimo obfitości ziemi,
trzymać ludzi w niezadowoleniu i cierpieniu, gdy pokój
i radość życia powinny być owocem panowania człowieka nad siłami natury? Oczywiście, jest to tyrania i jest
ona dziełem tyranów. Jest to finansowa tyrania, a tyranami są ci, którzy mają władzę nad finansami.
W jaki sposób sprawują oni tę tyranię? Poprzez kontrolę przepływu i emisji pieniądza.
Papież Pius XI, w encyklice Quadragesimo anno, demaskuje władców pieniądza i kredytu, „krwi gospodarczej krajów”, która będąc w ich rękach czyni całe życie
gospodarcze „potwornie trudnym, nieubłaganym i okrutnym... że nikt nie może wbrew ich woli oddychać”.
Jest to międzynarodowa tyrania, która jest sprawowana nad wszystkimi cywilizowanymi krajami – demokratycznymi i dyktatorskimi. Ta tyrania jednoczy wszystkie swoje siły, aby chronić się przed ludźmi, którzy pragną jej upadku.
Co można powiedzieć o ludziach, którzy prowadzą
ten system?
Ludzie, którzy kierują tym systemem, a także ci, którzy go ochraniają, są zdolni do kradzieży z użyciem przemocy i morderstwa do tego stopnia, jakiego ludzkość do
tej pory nie doświadczyła. Niezależnie, jakie zalety posiadają ci ludzie w życiu prywatnym lub w wypełnianiu
swoich funkcji publicznych, wykonują oni robotę kryminalistów najgorszego rodzaju.
Jak ma przebiegać konfrontacja z nimi? Choć czujemy śmiertelną nienawiść do ich systemu, winniśmy
działać dla dobra wspólnego, dla dobra tych ludzi, nas
samych i całej ludzkości, aby odsunąć ich od władzy tak
szybko, jak to możliwe.
Artykuły publikowane w MICHAELU konsekwentnie
ujawniają, gdzie jest twierdza złoczyńców i przekazują
ludziom naukę Kredytu Społecznego. Ukazują nam
prawdziwą ekonomię, która zapewnia bezpieczeństwo
socjalne każdemu członkowi społeczeństwa.
„Michael”, maj-czerwiec-lipiec 2012, s. 46-47
www.michael.org.pl
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KONGRES EUCHARYSTYCZNY W DIECEZJI ŁUCKIEJ
Na przełomie maja i czerwca w Ukrainie odbyło się
doniosłe wydarzenie religijne, jakim był I Ogólnoukraiński
Kongres Eucharystyczny. W tych dniach dziękowano Jezusowi Chrystusowi w postaciach eucharystycznych,
przepraszano Go i proszono o potrzebne łaski dla rozwoju naszego życia duchowego. W ramach tego wydarzenia odbyły się także uroczystości w wyznaczonych
miejscach diecezji łuckiej, gdzie gromadzili się wierni
wokół swego pasterza i kapłanów.
Bp Marcjan Trofimiak był głównym organizatorem
kongresu eucharystycznego nie tylko w diecezji łuckiej,
ale w całej Ukrainie.
W poniedziałek, 28 maja 2012 r., takiemu nabożeństwu przewodniczył bp Marcjan Trofimiak w parafii pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem. We wtorek, 29
maja świętowano w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu, gdzie na zakończenie liturgii złożono życzenia miejscowemu proboszczowi ks. Witoldowi Józefowi Kowalowowi z okazji jego 45. urodzin.
W środę, 30 maja 2012 r. Msza św. kongresowa odbyła się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Samach. Przewodniczył jej, pod nieobecność ordynariusza,

wikariusz generalny diecezji łuckiej ks. Jan Buras.
W czasie uroczystości dziewięcioro młodych osób przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej oraz rozpoczęto
peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej, która potrwa
do października 2012 roku.
Kolejnym miejscem wspólnej modlitwy w ramach
kongresu była parafia pw. świętych Joachima i Anny we
Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie zebrano się pod przewodnictwem bpa Marcjana Trofimiaka w czwartek, 31
maja. W piątek, 1 czerwca, miało być nabożeństwo
w Kowlu, które z jakichś przyczyn nie odbyło się w wyznaczonym terminie.
Kulminacją modlitw kongresowych w diecezji łuckiej było nabożeństwo w katedrze łuckiej odprawione pod przewodnictwem ordynariusza w sobotę, 2 czerwca 2012 roku.
To wielkie wydarzenie duchowe, jakim był I Ogólnoukraiński Kongres Eucharystyczny, pogłębiło naszą wiarę, miłość i wdzięczność względem Chrystusa, który pozostaje z nami pod postaciami chleba i wina. Były to dni
Jego szczególnego uwielbienia.
„Wołanie z Wołynia” nr 4 (107), lipiec-sierpień
2012, s. 10. 

 Agnieszka Sawicz

CZY POLSCE POTRZEBNI SĄ POLACY NA WSCHODZIE?
Zadano mi pytanie tyleż frapujące, co trudne –
czy Polsce w ogóle potrzebni są Polacy na Wschodzie? Powstrzymałam odruchowo nasuwającą się
odpowiedź „ależ tak, oczywiście!” i zastanowiłam się
nad tym, czy aby na pewno tak jest.
A jeśli nawet są potrzebni, to co za tym może się
kryć? Wydawać by się mogło, iż rodacy, którzy w wyniku
zawieruch XX wieku stali się obywatelami innych państw,
wciąż przy tym pozostając na swej ojczystej ziemi, znajdują się nadal pod szczególną opieką władz Polski. Tyle
tylko, że nad Wisłą już mało kto wierzy w to, że rządzący
opiekują się kimkolwiek, poza samymi sobą. Co za tym
idzie, coraz częściej pomijają w swoich działaniach
mniejszość polską, która poza chwilami, gdy można ją
wykorzystać dla celów politycznych, nikogo specjalnie
nie interesuje.
Nie tak dawno polscy dyplomaci w Irkucku otwarcie
powiedzieli, że pieniądze, które mogłyby być przeznaczone dla dzieci z Syberii na wakacje w Polsce, zostały wydane na organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Nie da się ukryć – za Euro 2012 sponsorzy płacili znaczne
sumy, a dzieci? Czym mogłyby się odwdzięczyć?
Niewiele osób chyba zauważa, że inwestycja
zwłaszcza w młodych ludzi – to inwestycja długofalowa,
lecz bez wątpienia opłacalna. Przecież logicznie rozumując, osoby, którym okażemy swą pomoc, które poprowadzimy krętą drogą kolejnych stopni edukacji, wspomożemy je stypendiami, ułatwimy dostęp polskiej kultury
i zapewnimy kontakty z krajem ich przodków zyskają
świadomość wagi dobrych relacji ich ojczyzny z ojczyzną
duchową, jaką jest Polska. Jako ludzie światli, pracujący
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na rzecz własnego kraju, lecz dokładający przy tym starań o kształtowanie wzorowej współpracy z przyszłymi
rządami w Warszawie, staną się orędownikami tej idei,
co przyniesie wszystkim korzyści.
Tymczasem w dobie poszukiwania oszczędności
gdzie tylko można (choć nie tam gdzie powinno się ich
szukać) finansowanie organizacji polonijnych, mediów
czy szkolnictwa stało się balastem dla Warszawy. Oczywiście pozory trzeba zachowywać. Mniejszość zawsze
może się przydać – kiedy nadchodzą wybory jest doskonałym adresatem kampanii i odbiorcą wyborczej kiełbasy. Świetnie też wówczas sprzedaje się wizerunek polityka, który otoczony dziećmi z polskiej szkoły rozdaje im
upominki. A że jest to jednorazowa akcja nie niosąca za
sobą stałej, efektywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy – o tym już dziennikarze raczej nie wspomną.
Odrębną możliwość autopromocji kosztem rodaków
za granicą tworzą potencjalne konflikty, których podmiotem są przedstawiciele mniejszości na Wschodzie. Problemy z jakimi borykają się Polacy na Białorusi, nieuregulowane sprawy językowe czy majątkowe na Litwie,
kwestia domu polskiego we Lwowie, znane są chyba
każdemu, kto w Polsce śledzi prasowe doniesienia. Jest
to często doskonały pretekst by ukazać w dobrym świetle decydentów, którzy a jakże, zabiegają o to, aby rodakom za granicami działo się jak najlepiej i gotowi są
wejść nawet w otwarty spór z miejscowymi władzami,
aby tylko poprawić sytuację Polaków. Jest to też sposób
by załatwić polityczne porachunki bądź to z sąsiednim
krajem, bądź oponentami w granicach własnego.
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Niemniej polska mniejszość w byłym Związku Radzieckim nie jest „dochodowa” dla polityków. Bywa
„opłacalna”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawia
wrażenie, jak gdyby nie było zainteresowane pomocą w
rozwiązywaniu jej problemów. Dopóki jeszcze można,
eksploatuje się odchodzące pokolenie kombatantów II
wojny światowej i tych, którzy przyczyniali się za czasów
słusznie minionego ustroju do krzewienia polskości na
Wschodzie. Kiedy jest ku temu możliwość sięga się po
dzieci ubrane w stroje trącące Cepelią, bo dzieci przecież zawsze budzą pozytywne emocje. W okresie świątecznym media karmią odbiorców obrazkami paczek
wręczanych najuboższym. I na tym, jak się wydaje, kończy się znaczenie Polaków na Wschodzie dla Polski.
Nie widać troski o sprawy tak ważne, jak środki pieniężne na promocję kultury, działalność medialną, dydaktykę czy choćby opłaty bieżące w polskich ośrodkach, gdyż system ich przydzielania czy finansowania
długoterminowych projektów organizacji polonijnych nie
daje obecnie większych szans na kontynuację tak ważnej działalności. Szans na pozyskanie wsparcia od władz
własnego państwa także nie ma zbyt dużych, gdyż albo
blokadą jest zła sytuacja ekonomiczna kraju, albo też
przepisy prawne, warunkujące dotacje na przykład zagwarantowaniem dofinansowania z zewnątrz bądź wkładu własnego. A te uzależnione są dla wielu środowisk
polonijnych od Warszawy. Powstaje błędne koło.

Polsce tak naprawdę potrzebna jest młodzież, która
garnie się do polskich zespołów, organizacji, stowarzyszeń i jest nadzieją na ich rozwój, propagowanie wiedzy
o kraju ich pochodzenia i w przyszłości może stać się
gwarantem dobrych dwustronnych kontaktów. Potrzebni
są ludzie w średnim wieku i starsi, zaangażowani emocjonalnie i twórczo w życie mniejszości polskiej. I potrzebne jest właśnie to życie, aby polskość szeroko rozumiana była pełna, bo Polonia to także część narodu
polskiego, niejednokrotnie ostoja jego tradycji i opiekun
korzeni.
Tylko że mało kto pamięta o tym wszystkim. Na co
dzień widzimy, że Polacy ze Wschodu są potrzebni tym
z Warszawy, aby móc się wypromować, zabezpieczyć
partykularne interesy. Gdyby jeszcze kierowano się przy
tym zasadą „coś za coś” można by mówić o pewnej uczciwości. Tymczasem, polscy politycy nie dają od siebie
niemal nic. Kreowanie własnego wizerunku kosztem rodaków na pewno nie jest uczciwe. Ale jako że jest skuteczne, pewnie nadal będzie doskonale funkcjonować,
a ludziom myślącym pozostanie refleksja – czy wreszcie
ktoś przejrzy na oczy i dostrzeże, ileż może nam dać
mniejszość polska, jeśli tylko pomożemy jej w ogóle
przetrwać.
http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/polskaukr/1161-czy-polscepotrzebni-s-polacy-na-wschodzie.


WALDEMAR TOMASZEWSKI: TO WIELKI SUKCES NAS WSZYSTKICH
Rozmowa Roberta Mickiewicza z Przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, posłem
do Parlamentu Europejskiego Waldemarem Tomaszewskim.

– Jak Pan ocenia minione wybory z punktu widzenia społeczności polskiej na Litwie?
– Jednoznacznie za udane. To wielki sukces nas
wszystkich. Przez wiele lat na przeciągu trzech kadencji
AWPL miała w Sejmie zaledwie dwóch posłów, w mijającej kadencji powiększyliśmy naszą reprezentacje do
trzech posłów. Teraz po upływie 16 lat po raz pierwszy
będziemy mieli własną ośmioosobową frakcję. Napawa
optymizmem na przyszłość geografia naszego sukcesu.
Mimo, że nie udało nam się zdobyć mandatów w Wilnie to
AWPL zdobyła wśród wszystkich partii biorących udział w
wyborach drugie miejsce w stolicy. Z kolei na Wileńszczyźnie byliśmy pierwsi w 5 okręgach wyborczych. To jest
bardzo ważne na przyszłość. Sukces zawdzięczamy w
pierwsza kolej Opatrzności Bożej oraz wysiłkowi całej naszej społeczności. Bezpośrednio w tych wyborach na sukces pracowało ponad 3 tysiące osób.
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– Jak Pan ocenia sytuację polityczną na Litwie po
minionych wyborach?
– Sytuacja jest bardzo zagmatwana. Do parlamentu
wybrano 7 partii politycznych, jeszcze jedna partia będzie miała w Sejmie jednego posła. Oprócz tego będzie
tam trzech posłów niezależnych. Wszystko to na pewno
mocno skomplikuje tworzenie nowej koalicji rządzącej.
– Czy AWPL jest gotowa do udziału w rządzącej
koalicji?
– 8 mandatów, które zdobyliśmy, to nie jest mało, ale
nie jest i dużo. Udział w koalicji rządzącej oczywiście
umożliwiłby nam realizację naszego programu wyborczego, ale muszę powiedzieć, że my nie dążymy do władzy za każda cenę. Najważniejszym dla na jest właśnie
możliwość realizacji naszych postulatów programowych.
Oczywiste jest, że kandydatem na premiera jest jedna
osoba to Algirdas Butkevičius. Współpracujemy z socjaldemokratami w samorządzie Wilna, mamy doświadczenie a w sprawie innych partii trudno coś powiedzieć. Nie
musimy się spieszyć, mamy jeszcze czasu. Chciałbym
przypomnieć, że po ostatnich wyborach samorządowych
w Wilnie przez pierwsze 3 miesiące AWPL było w opozycji, jednak po powstałym kryzysie w koalicji i po tym,
jak partnerzy po koalicji zgodzili się na spełnienie naszych postulatów weszliśmy w skład rządzącej Wilnem
koalicji. W każdym wypadku mając 8 mandatów w Sejmie będziemy wpływową siłą polityczną.
http://kurierwilenski.lt/2012/10/29/to-wielki-sukces-dla-nas-wszystkich/

 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

GRODNO
Na początku XV wieku z polecenia księcia Witolda
na miejscu starego drewnianego zamku zbudowano tu
zamek murowany, który, mimo wielu zniszczeń i przebudów, częściowo dotrwał do naszych czasów. W grodzieńskim zamku w 1484 roku zmarł patron Litwy św.
Kazimierz, a w osiem lat później jego ojciec Kazimierz
Jagiellończyk. W 1580 roku, z inicjatywy króla Stefana
Batorego, nastąpiła generalna przebudowa zamku na
renesansową rezydencję, a dawny drewniany most zastąpiono kamiennym o konstrukcji arkadowej.
Batory, który zamek i miasto Grodno bardzo polubił,
często tu bywał i tu także zmarł w 1586.
W 1655 roku zamek został zdobyty i niemal zupełnie
zniszczony przez wojska moskiewskie. Jego odbudowy,
z przeznaczeniem na siedzibę sejmu i senatu, podjął się
wielki kanclerz litewski Krzysztof Pac. Od 1678 roku odbywało się tu co trzecie posiedzenie sejmu Rzeczpospolitej.
W 1708 roku, podczas wojny północnej, zamek został zniszczony przez Szwedów i mimo wielu jeszcze
napraw i przebudów nie wrócił już do dawnej świetności,
tym bardziej, że w 1730 roku nastąpiło osunięcie się
zamkowej skarpy z częścią murów. Wiek XVIII to stopniowe popadanie tej starej warowni w ruinę.
W połowie tego stulecia na miejscu dawnego tzw.
„zamku dolnego” usytuowanego po przeciwnej stronie
mostu i fosy zbudowano „nowy zamek” będący zamkiem
królewskim i jednocześnie siedzibą sejmu i senatu. To
właśnie tutaj w 1793 roku odbyło się ostatnie posiedzenie sejmu Rzeczpospolitej, na którym podpisano traktat
rozbiorowy z Prusami i Rosją. W 1795 roku abdykował tu
ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, który
potem mieszkał jeszcze w zamku do 1797 roku.
Dziś w starym i nowym zamku mieszczą się muzea
i instytucje związane z działalnością kulturalną.
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NOWOGRÓDEK
W miejscu, w którym dziś znajdują się skromne
resztki ruin dawnego zamku już w XIII i XIV wiekach była
drewniana warownia. Była ona wielokrotnie zdobywana i
niszczona, lecz równie często wytrzymywała oblężenia,
zwłaszcza tatarskie. W 1314 roku nie potrafili jej zdobyć
Krzyżacy dowodzeni przez komtura von Plotzke.
Na początku XV wieku murowany zamek, w miejscu
dawnego drewnianego, postawił książę Witold.
Wielkim wydarzeniem w historii miasta Nowogródka
i zamku był z pewnością ślub króla Władysława II Jagiełły
z księżniczką Sofią Holszańską w 1422 roku w kościele
farnym leżącym u stóp zamkowego wzgórza. Można sądzić, że wrażenie sprawiał także fakt, iż król liczył sobie
wtedy 71 lat, podczas gdy jego wybranka zaledwie 17.
W XVI wieku zamek w Nowogródku przeżywał wiele
ciężkich chwil. Na początku tego stulecia został zniszczony przez Tatarów, lecz potem odparł wiele kolejnych
oblężeń, głównie tatarskich.
W 1662 roku został zdobyty i zniszczony przez wojska moskiewskie a w 1710 powtórnie zniszczony i spalony przez Szwedów. Potem, nie sprawował już funkcji
obronnych i stopniowo popadał w ruinę.
Dziś z dawnej warowni pozostały tylko szczątki dawnej północnej wieży bramnej, baszty Kościelnej i część
murów obwodowych po wschodniej stronie zamkowego
wzgórza.
Nowogródek to miasto o bogatej historii i dużym
znaczeniu. Począwszy od 1556 roku był stolicą województwa odwiedzany przez wiele koronowanych głów.
Dla Polaków, ale także Białorusinów i Litwinów kojarzy
się z postacią Adama Mickiewicza, który spędził tu dzieciństwo i który do Nowogródka często myślami wracał
i o którym pisał. We wspomnianym kościele farnym był
ochrzczony, w nim także był słynący cudami obraz Matki
Boskiej, przed którym się modlił i któremu, jak głosił, zawdzięczał cudowne ozdrowienie. Dziś w miejscu tego
obrazu jest jego kopia, gdyż oryginał zrabowali w 1915
roku Rosjanie.
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Zbigniew Szczepanek, Grodno. Zamek „Stary” od strony rzeki Niemen. Rysunek ołówkiem 30 × 41 cm

Zbigniew Szczepanek, Nowogródek. Pozostałości północnej wieży bramnej. Rysunek ołówkiem 31 × 42 cm
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Zbigniew Szczepanek, Grodno. Most i zamek, widok z kierunku wschodniego. Akwarela 34 × 47

Zbigniew Szczepanek, Nowogródek. Rekonstrukcja zamku według Wiktara Staszczaniuka.
Akwarela 49 × 68 cm

Muzeum W. Syrokomli w Borejkowszczyźnie,
widok od strony ogrodu. Fot. D. Szagun
Zob. J. Szostakowski, Muzeum Władysława
Syrokomli w Borejkowszczyźnie, s. 44

Witold Stański i Nikolaus Arndt, prezes Historycznego
Stowarzyszenia Wołynia.
Zob. W. Stański, Historyczne Stowarzyszenie Wołynia T.z.
w Niemczech, s. 80

Ks. Prymas J. Glemp podpisuje Akt Erekcyjny pomnika „Matki
i Syna” w Okrzei 5 IX 2012; obok prof. L. Ludorowski.
Fot. W. Krupa
Zob. Z. Miszczak, Na większą chwałę Boga. Odsłonięcie
pierwszego religijnego pomnika Sienkiewiczowskiego w Okrzei,
s. 38

Najnowsza książka Prof. Andrzeja Nowaka.
Zob. B. Wodzińska, Dzień dzisiejszy naszej
trudnej historii, s. 29

