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OD REDAKCJI
Chrzest Mieszka I przed 1050 laty stał się kolebką narodzin państwa i Kościoła. Jubileusz zaś Chrztu Polski był
wezwaniem do odrodzenia duchowego Polski.
W X wieku państwo Polan obejmowało już duży obszar, bo od Wielkopolski, aż ku krańcom Rusi po Przemyśl.
Państwo swą organizację zawdzięcza przodkom Mieszka I. Początek dynastii dał Ziemowit, po nim księstwem władali
Leszek (dziadek) i Ziemomysł, ojciec Mieszka. Księstwo Mieszka toczyło nieustanne walki z Wieletami i Czechami.
Niemcy rozpoczęli podbój Połabian, chrystianizując ich mieczem.
Idea chrześcijańska nie była obca Mieszkowi, gdyż od wielu lat docierali na Morawy wysłannicy Apostołów
Słowiańszczyzny: św. Cyryl i Metody. Nie były mu też obce obawy, związane z wcielaniem Chrześcijaństwa w plemiona
pogańskie, o przychylnej religii świętych gajów, z tajemną mową bogów, w poruszaniu się liści sędziwych drzew, wiary
w opiekuńczych bożków o łagodnej twarzy (np. światowid). Jednak w tej tak przychylnej religii nie widział Mieszko
organicznej siły jednoczącej rody, i plemiona. Wierzenia pogańskie były za słabe, mnogością bóstw, wielością wróżbitów,
wieszczków i kapłanów, by zmierzyć się z sąsiadami. Zrozumiał Książe, że zamiast ciągle walczyć z sąsiadami, lepiej
z nimi się połączyć na bazie ich wiary. Wchodziło w grę chrześcijańskie małżeństwo: z Niemiec, zagrażających Mieszkowi,
lub z Czech, prowadzącymi walki z Polanami. Rodowód słowiański przeważył, ale ryzyko wejścia do Chrześcijańskiej
Europy jednak pozostało, wieść niosła o tragicznych losach władców, opuszczających religię pogańską. Heroiczna
wiara w słuszność sprawy przezwyciężyła jednak wszystkie obawy. I oto dwoje ludzi: czterdziestoletni Mieszko –
władca Polan i trzydziestoletnia Dobrawa – córa Kościoła spotkali się w Gnieźnie. Mieszko jak najwcześniej chciał
przyjąć chrzest, ksiądz Jordan jednak zażądał roczny katechumenat, jako wtajemniczenie edukacyjno-formacyjne,
wraz z budową kościoła i baptysterium. Tylko wielka miłość obojga stron, może wytłumaczyć ten trud przygotowania
do chrztu i małżeństwa chrześcijańskiego. Przypuszczalnie w Gnieźnie 14 kwietnia 966 roku polała się woda na głowę
Mieszka z łacińskimi słowami: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Po Władcy Polan cały dwór
został ochrzczony. Tym świętym aktem Polska weszła w krąg cywilizacji łacińskiej i stała się chrześcijańskim krajem
Europy.
Chrześcijańskie małżeństwo zaowocowało, synem Bolesławem, zwanym Chrobrym dla jego męstwa i córką
Sygrydą Świętosławą – żoną króla Szwecji, następnie Danii. Korzystny był sojusz z Czechami, dzięki któremu ze
spokojem Mieszko podbił Wolinian i Wieletów oraz rozprawił się z wojskami Hodona pod Cydzyną (Cedynią)
i mógł zająć się sprawami wewnętrznymi. W Gnieźnie przy pierwszym kościele, Jordan założył szkołę dla chłopców
z najznakomitszych rodów, na przyszłych dostojników Kościoła i państwa. Decyzją cesarza niemieckiego ustanowiono
biskupstwo w Poznaniu. Pierwszym biskupem polskim został ksiądz Jordan.
Mieszko I, wchodząc w chrześcijański związek małżeński uczynił sakramentalny chrzest Polski aktem
politycznym, państwowym, Europejskim i misyjnym. „Polska – pisze ks. Czesław Bartnik - stała się równoprawnym
członkiem Rei Publicae Christianae w Europie. Było to najwyraźniejsze wzmocnienie swej tożsamości. Za papieża
Jana XV w 990 r. Mieszko […] ofiarował swoje państwo „na własność św. Piotra” (dokument „Dagome iudex”), aby
je związać z uniwersalną historią, zabezpieczyć przed sąsiadami, zwłaszcza germańskimi, oraz posiąść prawo do
prowadzenia własnych misji chrześcijańskich” (Idea Polskości, s.20). Władca Chrześcijański zabiegał o utrwalenie
naszej państwowości, o wprowadzenie najlepszych tradycji największych państw, o wymianę kultur międzyplemiennych
i o ochronę Kościoła przed żywiołem pogańskim. Tą ideą państwowości „Polonia” mogła promieniować na cały świat
słowiański oraz na Bałtów i Ugrofinów.
Małżeństwo chrześcijańskie Mieszka I z Dobrawą, zwaną Dąbrówką, przyniosło obfity owoc w obszarze
powstania ponad tysiąc letniej państwowości, której suwerenem był pierwotnie wieloplemienny lud, a następnie
niezłomny naród, o świętych początkach, o własnej kulturze na kanwie odwiecznego Kościoła, z odpowiedzialnością za
Europę. To w niej właśnie pokolenia Polaków stanęły przy Matce Chrystusa.
Pierwszy bowiem hymn państwowy to dziejowa pieśń przynależności narodu do „Bogurodzicy”. W Królewskich
zaś Ślubach Lwowskich (1656), nazwano Ją „Królową Polski”. Natomiast w milenijnej odnowie Ślubów Jana Króla
Kazimierza (1956), Prymas Tysiąclecia obwołał Maryję „Matką Zawierzenia”. I wreszcie w 1050 rocznicy Chrztu
Polski, Milenijnie uznano Ją za Matkę Nadziei Narodu. W Maryjnych tych stacjach dziejowych pokoleń Lud Polski
wzywał i po dzień dzisiejszy nie przestaje wołać o Jej wstawiennictwo do Chrystusa Króla Wszechświata, by nasza
niepodległość duchowa i polityczna opierała się na ładzie prawa naturalnego, Objawionego i stanowionego prawa
człowieka i narodu.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ojciec Święty Franciszek

LUMEN FIDEI c.d.
tyle innych świec. Wiara przekazywana jest, można
powiedzieć, od osoby do osoby, podobnie jak płomień
zapala się od innego płomienia. Chrześcijanie w swym
ubóstwie sieją tak urodzajne ziarno, że staje się ono
wielkim drzewem, zdolnym napełnić świat owocami.

III. Przekazuję wam to, co przejąłem (por. 1 Kor 15, 3)
Kościół, matka naszej wiary
37. Ten, kto się otworzył na miłość Boga, usłyszał
Jego głos i otrzymał Jego światło, nie może zatrzymać tego
daru dla siebie. Skoro wiara jest słuchaniem i widzeniem,
to przekazywana jest również jako słowo i jako światło.
Przemawiając do Koryntian, apostoł Paweł posłużył się
tymi właśnie dwoma obrazami. Z jednej strony mówi: «A że
mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano:
Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, my także wierzymy
i dlatego mówimy» (2 Kor 4, 13). Przejęte słowo staje się
odpowiedzią, wyznaniem i w ten sposób rozbrzmiewa dla
innych, zachęcając ich, by uwierzyli. Z drugiej strony, św.
Paweł mówi także o świetle: «wpatrujemy się w jasność
Pańską jakby w zwierciadle [...], coraz bardziej jaśniejąc,
upodabniamy się do Jego obrazu» (2 Kor 3, 18). Odbicie
tego światła przenosi się z jedngo oblicza na drugie,
tak jak Mojżesz nosił w sobie odblask chwały Bożej po
rozmowie z Nim: «[Bóg] zabłysnął w naszych sercach,
by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na
obliczu Chrystusa» (2 Kor 4, 6). Światło Jezusa jaśnieje
jak w zwierciadle na obliczach chrześcijan i tak się
rozchodzi, i tak dociera do nas, abyśmy i my mieli udział
w tym widzeniu i odzwierciedlali innym Jego światło, tak
jak światło paschału, które w liturgii wielkanocnej zapala
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38. Przekazywanie wiary, jaśniejącej dla
wszystkich ludzi w każdym zakątku, odbywa się również
w czasie, z pokolenia na pokolenie. Skoro wiara rodzi się
ze spotkania, do którego dochodzi w historii, i oświeca
naszą drogę w czasie, musi być ona przekazywana
przez wieki. Właśnie dzięki nieprzerwanemu łańcuchowi
świadectw dociera do nas oblicze Jezusa. Jak to
możliwe? Jak możemy być pewni, że przez wieki
dosięgamy «prawdziwego Jezusa»? Gdyby człowiek był
odosobnioną jednostką, gdybyśmy wzięli za punkt wyjścia
tylko jednostkowe «ja», pragnące w samym sobie znaleźć
pewność swego poznania, to przeświadczenie byłoby
niemożliwe. Nie mogę sam zobaczyć tego, co wydarzyło
się w tak bardzo odległej ode mnie epoce. Jednakże nie
jest to jedyny sposób, w jaki człowiek poznaje. Osoba
żyje zawsze w relacji. Pochodzi od innych, należy do
innych, jej życie staje się większe w spotkaniu z innymi.
Również poznanie siebie, sama świadomość siebie ma
charakter relacyjny i jest powiązana z innymi, którzy
nas poprzedzili: przede wszystkim z naszymi rodzicami,
którzy nam dali życie oraz imię. Sam język, słowa,
którymi interpretujemy nasze życie i naszą rzeczywistość,
docierają do nas przez innych, są zachowane w żywej
pamięci innych. Poznanie samych siebie możliwe jest
tylko wtedy, gdy mamy dostęp do większej pamięci. Dzieje
się tak również z wiarą, doprowadzającą do pełni ludzki
sposób pojmowania. Przeszłość wiary, dzieło miłości
Jezusa, które zrodziło w świecie nowe życie, dociera do
nas w pamięci innych, świadków, jest zachowane i żywe
w tym jedynym podmiocie pamięci, jakim jest Kościół.
Kościół jest Matką uczącą nas mówić językiem wiary. Św.
Jan podkreślał ten aspekt w swojej Ewangelii, łącząc ze
sobą wiarę i pamięć oraz wiążąc obie z działaniem Ducha
Świętego, który – jak mówi Jezus – «przypomni wam
wszystko» (J 14, 26). Miłość, którą jest Duch i która trwa
w Kościele, jednoczy ze sobą wszystkie epoki i czyni nas
współczesnymi Jezusa, stając się tym samym naszym
przewodnikiem na drodze wiary.
39. Nie można wierzyć samemu. Wiara nie jest
tylko indywidualnym wyborem dokonującym się we
wnętrzu wierzącego, nie jest odizolowaną relacją między
«ja» wiernego i «Ty» Boga, między autonomicznym
podmiotem i Bogiem. Ze swej natury otwiera się ona
na «my», wydarza się zawsze we wspólnocie Kościoła.
Przypomina nam o tym dialogowana forma Credo
w liturgii chrzcielnej. Wiara wyraża się jako odpowiedź
na zaproszenie, na słowo, którego należy słuchać i które
nie pochodzi ode mnie, i dlatego włącza się w dialog, nie
może być jedynie wyznaniem, które płynie od jednostki.
Można odpowiedzieć w pierwszej osobie: «wierzę»,
tylko dlatego, że należy się do wielkiej wspólnoty, tylko
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dlatego, że mówi się również «wierzymy». To otwarcie
na eklezjalne «my» dokonuje się zgodnie z otwarciem
cechującym miłość Bożą, która nie jest tylko relacją
między Ojcem i Synem, między «ja» i «ty», lecz w Duchu
jest także «my», wspólnotą osób. Dlatego właśnie ten, kto
wierzy, nie jest nigdy sam, i dlatego wiara dąży do tego, by
się rozpowszechniać, zapraszać innych do swej radości.
Człowiek otrzymujący wiarę odkrywa, że poszerzają się
przestrzenie jego «ja» i nawiązują się nowe relacje, które
wbogacają życie. Tertulian dobrze to wyraził mówiąc
o katechumenie, że «po obmyciu nowego narodzenia»
zostaje przyjęty w domu Matki, aby wyciągnąć ręce i wraz
z braćmi modlić się Ojcze nasz, niejako przyjęty w nowej
rodzinie34.
Sakramenty i przekaz wiary
40. Jak każda rodzina, Kościół przekazuje swoim
dzieciom to, co przechowuje w swojej pamięci. Jak sprawić,
aby nic nie przepadło, lecz – przeciwnie – wszystko coraz
bardziej się pogłębiało w dziedzictwie wiary? Właśnie dzięki
Tradycji apostolskiej, przechowywanej w Kościele pod
opieką Ducha Świętego, mamy żywy kontakt z początkową
pamięcią. To, co zostało przekazane przez Apostołów –
jak stwierdza Sobór Watykański II – «obejmuje wszystko,
co pomaga Ludowi Bożemu prowadzić święte życie oraz
przyczynia się do wzrostu jego wiary. W ten sposób
Kościół w swojej doktrynie, w życiu i kulcie przedłuża
i przekazuje wszystkim pokoleniom wszystko, czym jest
i w co wierzy»35. Wiara potrzebuje bowiem środowiska,
w którym można o niej świadczyć i ją przekazywać,
a winno być ono odpowiednie i proporcjonalne do
tego, co się komunikuje. Do przekazania treści czysto
doktrynalnej, pewnej idei, być może wystarczyłaby
książka albo powtarzanie ustnego przesłania. Lecz tym,
co przekazuje się w Kościele, tym, co przekazuje się
w jego żywej Tradycji, jest nowe światło, rodzące się ze
spotkania z Bogiem żywym, światło, które sięga centrum
osoby, jej serca, angażując jej umysł, jej wolę oraz jej
życie uczuciowe, otwierając ją na żywe relacje w komunii
z Bogiem i innymi ludźmi. Do przekazywania takiej pełni
istnieje specjalny środek, obejmujący całą osobę, ciało
i ducha, wnętrze oraz relacje. Tym środkiem są sakramenty,
sprawowane w liturgii Kościoła. W nich przekazywana jest
pamięć wcielona, związana z miejscami i okresami życia,
zespolona ze wszystkimi zmysłami; osoba jest w nich
włączona, jako członek żywego podmiotu, w tkankę relacji
wspólnotowych. Dlatego, jeśli jest prawdą, że sakramenty
są sakramentami wiary36, to trzeba również powiedzieć,
że wiara ma strukturę sakramentalną. Rozbudzenie wiary
łączy się z rozbudzeniem nowego sakramentalnego sensu
życia człowieka i egzystencji chrześcijańskiej, ukazując,
że pierwiastek widzialny i pierwiastek materialny otwierają
się na tajemnicę tego, co wieczne.
41. Przekaz wiary dokonuje się najpierw przez
chrzest. Mogłoby się wydawać, że chrzest jest tylko
okazją do symbolicznego wyznania wiary, pedagogicznym
aktem dla osób potrzebujących obrazów i gestów, który
w gruncie rzeczy można by jednak pominąć. Słowo św.
Pawła na temat chrztu przypomina nam, że tak nie jest.
Twierdzi on, że «przez chrzest zanurzający nas w śmierć
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zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy
i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał
z martwych dzięki chwale Ojca» (Rz 6, 4). W chrzcie
stajemy się nowym stworzeniem, przybranymi synami
Bożymi, uczestnikami Boskiej natury, członkami Ciała
Chrystusa. Apostoł stwierdza następnie, że chrześcijanin
został poddany «formie nauczania» (typos didachés),
któremu jest posłuszny sercem (por. Rz 6, 17). Człowiek
otrzymuje w chrzcie także naukę, którą ma wyznawać,
oraz konkretną formę życia, która wymaga zaangażowania
całej jego osoby i kieruje go w stronę dobra. Zostaje
przeniesiony do nowego otoczenia, umieszczony
w nowym środowisku, nowym sposobie wspólnego
działania, w Kościele. Chrzest zatem przypomina nam,
że wiara nie jest dziełem żyjącej w izolacji jednostki, nie
jest aktem, którego człowiek może dokonać, licząc tylko
na własne siły, ale musi być ona przyjęta poprzez wejście
do wspólnoty kościelnej, przekazującej Boży dar: nikt
sam nie udziela sobie chrztu, podobnie jak nikt sam nie
rodzi się do życia. Zostaliśmy ochrzczeni.

42. Jakie elementy chrzcielne wprowadzają nas
w tę nową «formę nauczania»? Nad katechumenem
przyzywa się najpierw imienia Trójcy: Ojca, Syna i Ducha
Świętego. W ten sposób od samego początku ukazana
zostaje zwięźle droga wiary. Bóg, który wezwał Abrahama
i chciał nazywać się jego Bogiem; Bóg, który objawił
swoje imię Mojżeszowi; Bóg, który dając nam swego
Syna, objawił nam w pełni tajemnicę swego Imienia,
nadaje ochrzczonemu nową synowską tożsamość.
W ten sposób odsłania się sens aktu, który się dokonuje
w chrzcie, zanurzenia w wodzie: woda jest jednocześnie
symbolem śmierci, zapraszającym nas do nawrócenia
swojego «ja», aby otworzyło się ono na większe «Ja»,
ale i symbolem życia, łona, w którym się odradzamy,
naśladując Chrystusa w Jego nowej egzystencji.
I tak, przez zanurzenie w wodzie, chrzest mówi nam
o wcielonej strukturze wiary. Działanie Chrystusa dotyka
nas w naszej rzeczywistości osobowej, przemieniając
nas radykalnie, sprawiając, że stajemy się przybranymi
synami Bożymi, uczestnikami Jego Boskiej natury;
modyfikuje w ten sposób wszystkie nasze relacje, naszą
konkretną sytuację w świecie i wszechświecie, otwierając
ją na swoje życie w komunii. Ta dynamika przemiany
cechująca chrzest, pomaga nam zrozumieć doniosłość
katechumenatu, który dzisiaj, także w społeczeństwach
o starożytnych korzeniach chrześcijańskich, gdzie wzrasta
liczba dorosłych, przystępujących do sakramentu chrztu,
nabiera szczególnego znaczenia dla nowej ewangelizacji.
Jest to droga przygotowania do chrztu, do przemiany
całego życia w Chrystusie.

Do zrozumienia związku między chrztem i wiarą
może być pomocne przypomnienie tekstu proroka
Izajasza, który w starożytnej literaturze chrześcijańskiej
został złączony z chrztem: «twierdze na skałach będą
jego schronieniem; [...] wody mu nie zabraknie» (Iz 33,
16)37. Ochrzczony, uratowany z wód śmierci, mógł stanąć
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na «twardej skale», ponieważ znalazł moc, na której mógł
się oprzeć. I tak woda śmierci przemieniła się w wodę
życia. Tekst grecki opisywał ją jako wodę pistós, wodę
«wierną». Woda chrztu jest wierna, ponieważ można jej
się zawierzyć, ponieważ jej strumień włącza w dynamikę
miłości Jezusa, źródło pewności dla naszej drogi życia.
43. Struktura chrztu przedstawia go jako
odrodzenie, w którym otrzymujemy nowe imię i nowe
życie, pomaga nam zrozumieć sens i wagę chrztu
dzieci. Dziecko nie jest zdolne do wolnego aktu przyjęcia
wiary, nie może jeszcze samo jej wyznawać, dlatego
w jego imieniu wyznają ją jego rodzice i chrzestni. Wiarę
przeżywa się w obrębie wspólnoty Kościoła, jest ona
wpisana we wspólne «my». Dlatego dziecko może być
wspierane przez innych, przez rodziców i chrzestnych,
i może być włączone w ich wiarę, która jest wiarą
Kościoła, symbolizuje ją światło, które ojciec zapala od
paschału podczas liturgii chrzcielnej. Ta struktura chrztu
uwydatnia doniosłość współdziałania Kościoła i rodziny
w przekazywaniu wiary. Jak wyraził się św. Augustyn,
rodzice są powołani nie tylko do dania dzieciom życia,
ale też do prowadzenia ich do Boga, aby przez chrzest
odrodziły się jako dzieci Boże i otrzymały dar wiary38.
W ten sposób razem z życiem zostaje im dane zasadnicze
ukierunkowanie oraz pewność dobrej przyszłości;
ukierunkowanie, które następnie zostanie potwierdzone
w sakramencie bierzmowania przez szczególne znamię
Ducha Świętego.
44. Sakramentalna natura wiary ma swój
najwyższy wyraz w Eucharystii. Jest ona cennym
pokarmem dla wiary, spotkaniem z Chrystusem, obecnym
w sposób realny przez najwyższy akt miłości, dar samego
siebie, rodzący życie. W Eucharystii krzyżują sie dwie
osie, na których wspiera się wiara. Z jednej strony – oś
historii: Eucharystia jest aktem pamięci, aktualizacją
tajemnicy, w której przeszłość, jako wydarzenie śmierci
i zmartwychwstania, ukazuje swą zdolność otwarcia na
przyszłość, antycypowania ostatecznej pełni. Liturgia
przypomina nam o tym przez swoje hodie – «dzisiaj»
tajemnic zbawienia. Z drugiej strony, jest tu również oś
biegnąca od świata widzialnego ku niewidzialnemu.
W Eucharystii uczymy się dostrzegać głębię rzeczywistości.
Chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa,
który uobecnia się w swej paschalnej drodze do Ojca: ten
dynamizm wprowadza nas z ciałem i duszą w dążenie
całego stworzenia ku swej pełni w Bogu.
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45. Sprawując sakramenty, Kościół przekazuje
swoją pamięć, w szczególności przez wyznanie
wiary. Chodzi w nim nie tyle o przyjęcie zbioru prawd
abstrakcyjnych. Przeciwnie, w wyznaniu wiary całe życie
zmierza ku pełnej komunii z Bogiem Żywym. Możemy
powiedzieć, że w Credo człowiek wierzący jest wezwany
do zagłębienia się w wyznawaną tajemnicę, do pozwolenia,
by go przemieniło to, co wyznaje. Żeby zrozumieć sens
tych słów, pomyślmy przede wszystkim o treści Credo.
Ma ono strukturę trynitarną: Ojciec i Syn jednoczą się
w Duchu miłości. W ten sposób wierzący stwierdza, że
centrum istnienia, najgłębszą tajemnicą wszystkiego
jest Boska komunia. Ponadto Credo zawiera również
wyznanie chrystologiczne: wymieniane są tajemnice
życia Jezusa aż do Jego Śmierci, Zmartwychwstania
i Wniebowstąpienia, w oczekiwaniu na Jego ostateczne
przyjście w chwale. Mówi się więc, że ten Bóg-komunia,
wzajemne darzenie się miłością Ojca i Syna w Duchu,
jest zdolny ogarnąć historię człowieka, wprowadzić
go w swoją dynamikę komunii, mającą w Ojcu swój
początek i ostateczny cel. Wyznający wiarę dostrzega,
że jest zaangażowany w prawdę, którą wyznaje. Nie
może wypowiadać z prawdą słów Credo, nie będąc tym
samym przemienionym, nie włączając się w obejmującą
go historię miłości, która poszerza jego istnienie, czyniąc
go częścią wielkiej wspólnoty, ostatecznego podmiotu
wypowiadającego Credo, którym jest Kościół. Wszystkie
prawdy, w które wierzymy, mówią o tajemnicy nowego
życia wiary jako drodze komunii z Bogiem żywym.

Przypisy:
34. Por. De Baptismo, 20, 5: CCL 1, 295.
35. Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 8.
36. Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o Liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium, 59.
37. Por. Epistula Barnabae, 11, 5: SC 172, 162.
38. Por. De nuptiis et concupistentia, I, 4, 5: PL 44, 413: «Habent quippe
intentionem generandi regenerandos, ut qui ex eis saeculi filii nascuntur
in Dei filios renascantur».
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Ojciec Święty Jan Paweł II

HOMILIA JANA PAWŁA II W CZASIE MSZY ŚW.
ODPRAWIONEJ NA WZGÓRZU LECHA, 3 CZERWCA 1979, GNIEZNO
wieczerniku — i równocześnie jesteśmy obecni tutaj:
w tym wieczerniku naszego polskiego millenium, gdzie
przemawia do nas z jednaką zawsze mocą tajemnicza
data tego początku, od której liczymy historię Ojczyzny
i Kościoła zarazem w dziejach Ojczyzny. Historię Polski
zawsze wiernej.
Oto w dniu Pięćdziesiątnicy w wieczerniku jerozolimskim
dopełnia się obietnica przypieczętowana krwią Odkupiciela
na Kalwarii: ,,Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane” (J 20, 22-23). Kościół ostatecznie rodzi
się z mocy tych słów. Rodzi się z mocy tego tchnienia.
Przygotowany przez całe życie Chrystusa rodzi się
definitywnie, przychodzi na świat jak dziecko, wówczas gdy
apostołowie otrzymują od Chrystusa Dar Pięćdziesiątnicy
— gdy przejmują od Niego Ducha Świętego. Zesłanie
Ducha Świętego oznacza początek Kościoła, który poprzez
wszystkie pokolenia ma wprowadzać ludzi: ludzkość —
ludy i narody — do jedności Ciała, Mistycznego Ciała
Jezusa Chrystusa. Zesłanie Ducha Świętego oznacza
początek i trwanie tej tajemnicy. Trwanie bowiem jest
stałym powracaniem do początku.

Najdostojniejszy i umiłowany Prymasie Polski,
Drodzy Bracia, Arcybiskupie poznański,
Biskupi gnieźnieńskiej, prymasowskiej metropolii,
Czcigodni Goście!
1. Pozdrawiam was pasterzy i cały Lud Boży, żyjący na mojej ojczystej ziemi! Pozdrawiam kapłanów, rodziny zakonne,
braci i siostry, pozdrawiam świeckich. Wszystkich!
Pozdrawiam Polskę, ochrzczoną tutaj przed tysiącem
z górą lat!
Pozdrawiam Polskę wprowadzoną w tajemnice życia
Bożego przez sakramenty chrztu i bierzmowania.
Pozdrawiam Kościół na ziemi moich praojców w jego
wspólnocie i jedności hierarchicznej z następcą św. Piotra.
Pozdrawiam Kościół w Polsce, który od początku prowadzą
święci biskupi i męczennicy, Wojciech i Stanisław,
zjednoczeni u boku Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani!
Pozdrawiam was wszystkich, drodzy bracia i siostry,
braterskim pocałunkiem pokoju. Pozdrawiam każdego
wśród was, od sędziwego starca do maleńkiego dziecka,
stając wśród was jako pielgrzym wielkiego jubileuszu.
2. Oto znowu nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, a my
znajdujemy się równocześnie duchem w jerozolimskim
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I oto słyszymy, jak w wieczerniku jerozolimskim napełnieni
Duchem Świętym apostołowie ,,zaczęli mówić obcymi
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 4). Języki
obce stały się swoimi, stały się własnymi, dzięki tajemniczej
sprawczości Ducha Świętego, który ,,wieje tam, gdzie
chce” (J 3, 8) i odnawia ,,oblicze ziemi” (Ps 103, 30).
I chociaż autor Dziejów Apostolskich nie wylicza wśród
języków, którymi wówczas zaczęli przemawiać apostołowie,
naszego języka — nadejdzie czas, gdy następcy apostołów
z wieczernika zaczną przemawiać również językiem
naszych praojców i głosić Ewangelię ludowi, który w tym
języku tylko może ją zrozumieć i przyjąć.

3. Znamienne są nazwy tych piastowskich grodów,
w których dokonało się owo historyczne przeniesienie
Ducha, a zarazem zapalenie znicza Ewangelii na ziemi
naszych praojców. Wraz z tym język apostołów odezwał
się po raz pierwszy jakby w nowym przekładzie, w naszym
brzmieniu, które zrozumiał lud żyjący nad Wartą i Wisłą
i które my do dziś rozumiemy.
Grody zaś, z którymi związały się początki wiary na
ziemi Polan, naszych praojców — to Poznań, gdzie od
najdawniejszych czasów, bo już dwa lata po chrzcie
Mieszka osiadł biskup — oraz Gniezno, gdzie w roku
tysięcznym dokonał się wielki akt o charakterze kościelnopaństwowym. Oto przy relikwiach św. Wojciecha spotkali
się wysłannicy papieża Sylwestra II z Rzymu z cesarzem
rzymskim Ottonem III i pierwszym królem polskim
(wówczas jeszcze tylko księciem) Bolesławem Chrobrym,
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synem i następcą Mieszka, ustanawiając pierwszą polską
metropolię, a przez to samo kładąc podwaliny ładu
hierarchicznego dla całych dziejów Ojczyzny. W ramach
tej metropolii znalazły się w roku tysięcznym: Kraków,
Wrocław i Kołobrzeg jako biskupstwa zespolone jedną
organizacją kościelną.
Ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, musimy
widzieć na nowo otwarty wieczernik Zielonych Świąt.
I musimy słyszeć mowę praojców, w której zaczęły być
przepowiadane ,,wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11).
Tutaj też Kościół w Polsce w roku 1966 rozpoczął swoje
dziękczynne Te Deum na tysiąclecie chrztu, w którym
miałem szczęście brać udział jako ówczesny metropolita
krakowski. Pozwólcie, że dzisiaj — jako pierwszy
z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności papież z rodu
Polaków — wyśpiewam raz jeszcze z wami to milenijne Te
Deum. Niezbadane i przedziwne są wyroki Boże, kreślą
drogi prowadzące od Sylwestra II do Jana Pawła II na tym
miejscu.
4. Otwarł się po stuleciach na nowo jerozolimski wieczernik
i zdumiały się już nie ludy z Mezopotamii i Judei, z Egiptu
czy Azji, czy wreszcie przybysze z Rzymu, ale zdumiały się
ludy słowiańskie i inne zamieszkujące w tej części Europy,
iż apostołowie Jezusa Chrystusa mówią ich językami, że
w rodzimej mowie opowiadają ,,wielkie dzieła Boże”.
Kiedy pierwszy historyczny władca Polski zamierzył
wprowadzić do Polski chrześcijaństwo i związać się
ze Stolicą św. Piotra, zwrócił się przede wszystkim do
pobratymców. Wziął za żonę Dąbrówkę, córkę księcia
czeskiego Bolesława, która sama już będąc chrześcijanką,
stała się matką chrzestną swego małżonka i wszystkich jego
poddanych. A wraz z tym zaczęli przybywać do Ojczyzny
misjonarze pochodzący z różnych narodów Europy:
z Irlandii, z Italii, z Niemiec (jak święty biskup-męczennik
Bruno z Kwerfurtu). W pamięci Kościoła na ziemi Bolesławów
utrwalił się najwymowniej św. Wojciech, znów syn i pasterz
pobratymczego narodu czeskiego. Znane są jego dzieje
na stolicy biskupiej w Pradze, jego pielgrzymowania do
Rzymu, nade wszystko jednak znana i droga nam jest
gościna na dworze gnieźnieńskim Bolesława, która miała
go przygotować do ostatniej podróży misyjnej na północ.
W pobliżu Bałtyku ten biskup-wygnaniec, ten niestrudzony
misjonarz stał się owym ziarnem, które wpadłszy w ziemię
musi obumrzeć, aby wiele przynieść owocu (por. J 12,
24). Świadectwo śmierci męczeńskiej, świadectwo krwi,
przypieczętowało w sposób szczególny chrzest, jaki
przed tysiącem lat przyjęli nasi praojcowie. Męczeńskie
zwłoki apostoła, biskupa Wojciecha, legły u fundamentów
chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi.
I dlatego dobrze, że widzę tutaj przed oczyma ten napis:
Otče... w siostrzanym języku, w języku św. Wojciecha:
Pamatuj Otče na své české deti. Niegdyś te bliskie sobie
słowiańskie języki brzmiały jeszcze podobniej. Historia
językoznawstwa wykazuje to, jak rosły ze wspólnego pnia
słowiańszczyzny, ze wspólnego pnia chrześcijaństwa, pnia
Wojciechowego. Pamatuj Otče na své české deti. Nie może
ten papież, który nosi w sobie spuściznę Wojciechową,
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zapomnieć tych dzieci! I nie możemy my wszyscy, drodzy
bracia i siostry, którzy nosimy w sobie to samo Wojciechowe
dziedzictwo, zapomnieć tych naszych braci!
5. Kiedy dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Roku Pańskiego 1979, sięgamy do tych fundamentów, nie
możemy nie słyszeć — obok języka naszych praojców
— także innych języków słowiańskich i pobratymczych,
którymi wówczas zaczął przemawiać szeroko otwarty
wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza nie słyszeć tych
języków pierwszy w dziejach Kościoła papież-Słowianin.
Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to prowadził
go Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła
wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów
i języków, które wciąż jeszcze brzmią obco, daleko, dla
ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich,
anglosaskich, celtyckich. Czyż Chrystus nie chce, czyż
Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół-Matka u końca
drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze
szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością
ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą
we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które
— mimo wiadomych różnic (nawet w pisowni) — brzmią
wzajemnie dla siebie blisko i swojsko?
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego
nie rozrządza, ażeby ten papież, który nosi w swojej
duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego
narodu od samego jego początku, ale także i dziejów
pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób
szczególny nie ujawnił i nie potwierdził w naszej epoce ich
obecności w Kościele? Ich szczególnego wkładu w dzieje
chrześcijaństwa. Ażeby odsłonił te profile, które właśnie
tutaj, w tej części Europy, zostały wbudowane w bogatą
architekturę świątyni Ducha Świętego.
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie
rozrządza, ażeby ten papież-Polak, papież-Słowianin,
właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej
Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje:
Zachodu i Wschodu? My, Polacy, którzy braliśmy przez
całe tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, podobnie jak
nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze
tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Nasze
ziemie były gościnne dla tych tradycji, sięgających swych
początków w Nowym Rzymie — w Konstantynopolu. Ale
też pragniemy prosić gorąco naszych braci, którzy są
wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby
pamiętali na słowa Apostoła: ,,Jedna wiara, jeden... chrzest.
Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa” (por. Ef 4, 5-6). Ażeby o tym pamiętali.
I żeby teraz, w dobie szukania nowej jedności chrześcijan,
w dobie nowego ekumenizmu, wspólnie z nami przykładali
rękę do tego wielkiego dzieła, które tchnie Duch Święty!
Tak. Chrystus tego chce. Duch Święty tak rozrządza, ażeby
to zostało powiedziane teraz, tutaj w Gnieźnie, na ziemi
piastowskiej, w Polsce, przy relikwiach św. Wojciecha
i św. Stanisława, wobec Wizerunku BogarodzicyDziewicy, Pani Jasnogórskiej i Matki Kościoła. Trzeba,
ażeby przy sposobności chrztu Polski była przypomniana
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chrystianizacja Słowian: Chorwatów i Słoweńców, wśród
których pracowali misjonarze już około 650 r. i z którymi
niedawno w Bazylice św. Piotra w ich chorwackim języku
dziękowałem Bogu za więcej niż 1000 lat, za 1100, 1300
lat ich wiary i wierności dla Stolicy Apostolskiej. I trzeba,
żeby tutaj była przypomniana chrystianizacja Bułgarów,
których książę Borys I przyjął chrzest w 864 lub 865 r.,
Morawian i Słowaków — do nich docierali misjonarze przed
850 r., a potem umocnili tam wiarę święci apostołowie
Słowian: Cyryl i Metody, którzy przybyli do Państwa
Wielkomorawskiego w 863 r., Czechów, których księcia
Bořivoja ochrzcił w 874 r. św. Metody. W zasięgu działalności
św. Metodego i jego uczniów znajdowali się także Wiślanie
oraz Słowianie zamieszkujący Serbię. Trzeba też, aby był
przypomniany chrzest Rusi w Kijowie w 988 r. Wreszcie
trzeba przypomnieć ewangelizację Słowian Połabskich:
Obotrytów (Obodrzyców), Wieletów i Serbołużyczan.
Chrystianizację Europy, tę oficjalną, ukończył chrzest Litwy
w latach 1386 i 1387, który to, za sprawą błogosławionej
naszej królowej Jadwigi, umocnił wcześniejszy o sto lat
chrzest księcia Mendoga. Papież Jan Paweł II — Słowianin,
syn narodu polskiego, czuje, jak głęboko wrastają w glebę
historii korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta.
Ile wieków liczy ta mowa Ducha Świętego, którą on dzisiaj
sam przemawia i z watykańskiego wzgórza świętego
Piotra, i tutaj w Gnieźnie ze Wzgórza Lecha, i w Krakowie
z wyżyn Wawelu.
Ten papież — świadek Chrystusa, miłośnik Jego Krzyża
i Zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby
dać świadectwo Chrystusowi żyjącemu w duszy jego
własnego narodu, Chrystusowi żyjącemu w duszach
narodów, które kiedyś przyjęły Go jako Drogę, Prawdę
i Życie (por. J 14, 6). Przychodzi więc wasz rodak, papież,
aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych
często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać
wołaniem wielkim. Przychodzi ukazywać te drogi, które na
różny sposób prowadzą z powrotem w stronę wieczernika
Zielonych Świąt, w stronę Krzyża i Zmartwychwstania.
Przychodzi wszystkie te narody i ludy — wraz ze swoim
własnym — przygarnąć do serca Kościoła: do serca Matki
Kościoła, której ufa bezgranicznie.
6. Za niedługo skończy się tutaj, w Gnieźnie, nawiedzenie
Ikony! Obraz Pani Jasnogórskiej, Obraz Matki,
w szczególny sposób wyraża Jej obecność w tajemnicy
Chrystusa i Kościoła, żyjącego od tylu wieków na ziemi
polskiej i na ziemiach ludów pobratymczych. Ten Obraz,
który od dwudziestu przeszło lat nawiedza poszczególne
kościoły, diecezje, parafie, na tej ziemi za niedługo kończy
swe nawiedzenie w prymasowskim Gnieźnie i przechodzi
na Jasną Górę, aby rozpocząć nawiedzenie diecezji
częstochowskiej.

dziejów, którym tylokrotnie wędrowałem: od Gniezna do
Krakowa poprzez Jasną Górę, od świętego Wojciecha
do świętego Stanisława poprzez Bogarodzicę Dziewicę,
Bogiem sławioną Maryję.
Główny szlak naszych duchowych dziejów, na który
wchodzą wszyscy Polacy, zarówno ci, co mieszkają na
Zachodzie, jak i ci, co mieszkają na Wschodzie, jak też
ci, co mieszkają poza Polską, wśród różnych narodów, na
tylu kontynentach... Ufam, że mnie słyszą! Ufam, drodzy
bracia, że nas słyszą. Ufam, że mnie słyszą. Trudno by mi
było pomyśleć, żeby jakiekolwiek polskie czy słowiańskie
ucho, w jakimkolwiek zakątku globu, nie mogło usłyszeć
słowa papieża Polaka i Słowianina.
Moi drodzy, ufam, że nas słyszą. Ufam, że mnie słyszą,
żyjemy przecież w epoce tak zdecydowanie zadeklarowanej
wolności wymiany. Wymiany informacji, wymiany dóbr
kultury! A przecież my tutaj sięgamy do samego korzenia
tych dóbr!
Tak więc znajdujemy się na głównym szlaku naszych
duchowych dziejów. Jest to zarazem jeden z głównych
szlaków duchowych dziejów całej Słowiańszczyzny. I jeden
z głównych szlaków duchowych dziejów Europy.
Opatrzność Boża zrządziła, że w tych dniach po tym szlaku
po raz pierwszy kroczyć będzie papież, biskup rzymski,
następca świętego Piotra, pierwszego wśród tych, którzy
wyruszyli z wieczernika Zielonych Świąt w Jerozolimie,
śpiewając:
,,O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki!
Odziany we wspaniałość i majestat,
światłem okryty jak płaszczem.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Ty wszystko mądrze uczyniłeś:
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha
i odnawiasz oblicze ziemi”(Ps 104 [103] 1-2. 24. 30).
Tak będzie śpiewał wraz z wami, umiłowani rodacy, ten
papież, krew z waszej krwi i kość z kości. I będzie razem
z wami wołał:
,,Niech chwała Pańska trwa na wieki:
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech chwała Pańska trwa na wieki:
niech miła Mu będzie pieśń nasza” (Ps 104 [103] 31. 34).
Pójdziemy razem tą drogą naszych dziejów. Na Jasną
Górę, w stronę Wawelu, w stronę świętego Stanisława.
Pójdziemy ku przeszłości.
Nie pójdziemy jednakże w przeszłość.
Pójdziemy ku przyszłości!

Umiłowany Księże Prymasie!

„Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22).

Drodzy Bracia i Siostry!

Amen.

Jest moją ogromną radością, że ten etap mojego
pielgrzymowania mogę odbyć wspólnie z Maryją. Że
wspólnie z Nią mogę znaleźć się na tym wielkim szlaku
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Pius X

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS
w działaniu swym znajduje się wewnątrz człowieka, więcej
jeszcze, aniżeli człowiek wewnątrz jest siebie; jeśli to
trafnie się rozumie, nie zasługiwałoby wcale na naganę.
Wedle innych polega ona na tym, że działalność Boża nie
różni się od działalności natury jako przyczyna pierwsza
złączona z przyczyną drugą; zapatrywanie takie znosi
w rzeczywistości porządek nadprzyrodzony. Jeszcze inni
tak ją tłumaczą, że budzą podejrzenie, jakby o panteizmie
myśleli a pogląd taki zgadzałby się więcej z innymi ich
poglądami.
b. Permanencja Boża

III. Modernista jako teolog
a. Immanencja i symbolizm teologiczny
Przechodzimy teraz, Czcigodni Bracia, do
modernistów w dziedzinie teologicznej. Przedmiot to pełen
trudności, ale w krótki załatwimy się z nim sposób. – Chodzi
o pogodzenie wiary z nauką, nie inaczej, jedno przez
zależność jednej od drugiej. W tym względzie posługuje
się modernista-teolog zasadami, których, jak widzieliśmy,
używa filozof i stosuje je do człowieka wierzącego: mamy
na myśli zasady immanencji i symbolizmu. Załatwia się zaś
z sprawą w sposób nadzwyczaj łatwy. Filozof głosi: zasada
wiary tkwi wewnątrz (immanens); człowiek wierzący
dodaje: zasadą tą jest Bóg i wnioskuje sam: więc Bóg
tkwi w człowieku. Tak powstaje immanencja teologiczna.
Po wtóre: Filozof uważa za pewnik, że wyobrażenia
przedmiotu wiary są tylko symboliczne; człowiek wierzący
podobnież uważa za pewnik, że przedmiotem wiary
jest Bóg sam w sobie: stąd wnosi teolog: wyobrażenia
rzeczywistości Bożej są symboliczne. W ten sposób
powstaje symbolizm teologiczny. – Potworne to zaiste
błędy a z konsekwencji okaże się, jak jeden i drugi jest
niebezpieczny. – Rozpocznijmy zaraz od symbolizmu.
Ponieważ symbole te symbolami są ze względu na
przedmiot, a narzędziami ze względu na wierzącego,
strzec się winien wedle ich zdania człowiek wierzący,
żeby nie zawierzał zbytnio formule jako formule, lecz
posługiwał się nią, aby osiągnął prawdę zupełną; formuła
odsłania ją, ale i zasłania równocześnie i usiłuje ją wyrazić
bez skutku. Nadto używać winien, jak objaśniają, człowiek
wierzący, tych formuł, o ile mu one przynoszą pomoc; dla
korzyści bowiem dane są, nie dla przeszkody: naturalnie
czynić to winien bez ujęcia czci, która ze względu na
dobro ogółu należy się formułom, odpowiadającym wedle
uznania publicznego urzędu nauczycielskiego wyrażeniu
ogólnej samowiedzy, dopóki tenże urząd nauczycielski
inaczej nie rozporządzi. – O immanencji trudno podać
rzeczywiste modernistów zapatrywania, bo nie wszyscy
na jedno się godzą. Niektórzy upatrują ją w tym, że Bóg
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Z zasadą immanencji łączy się druga zasada,
którą permanencją Bożą nazwać możemy; obydwie różnią
się pomiędzy sobą tak mniej więcej, jak doświadczenie
osobiste od doświadczenia, przekazanego przez tradycję.
Przykład rzecz wyjaśni; weźmy jako przykład Kościół
i Sakramenty. Wedle ich nauki, nie należy wcale wierzyć,
że Chrystus ustanowił Kościół i Sakramenty. Przestrzega
przed taką wiarą agnostycyzm, który w Chrystusie uznaje
jedynie człowieka, którego samowiedza religijna rozwinęła
się jak samowiedza innych ludzi, powoli; przestrzega
przed nią prawo immanencji, które odrzuca wpływy jak
mówią, zewnętrzne; przestrzega również prawo rozwoju,
które domaga się czasu do rozwinięcia roślinki i pewien
szereg okoliczności, następujących po sobie; przestrzega
w końcu i historia, która wykazuje, że rzeczywiście
w ten sposób rzecz się działa. Mimo to przyjąć należy, że
Chrystus ustanowił pośrednio Kościół i Sakramenty. W jaki
sposób? Głoszą, że wszelkie samowiedze chrześcijańskie
jakby w zarodku, jak roślina w nasieniu, w samowiedzy
Chrystusa się znajdowały. Ponieważ roślinki czerpią
życie z nasienia, rzec można, że chrześcijanie wszyscy
żyją życiem Chrystusa. A życie Chrystusa Bożym jest
wedle wiary, więc Bożym jest i życie chrześcijan. Jeśli
więc to życie zapoczątkowało w ciągu wieków Kościół
i Sakramenty, słusznie zupełnie powiedzieć można, że ten
początek od Chrystusa pochodzi i jest Boży. W ten sposób
Bożym jest wedle nich i Pismo św., Bożymi dogmaty. –
W tych poglądach mieści się prawie teologia modernistów.
Niewielki to zaprawdę skarb; ale aż nadto bogaty dla tego,
który wyznaje, że wszelkim nauki przepisom należy się
bezwzględne posłuszeństwo. – Zastosowanie wywodów
naszych dotychczasowych do uwag następnych każdy
z łatwością dostrzeże.
c. O dogmacie
Mówiliśmy dotąd o początku wiary i jej istocie.
Wiara wiele jednakże posiada latorośli, przede wszystkim
Kościół, dogmat, obrządki święte, księgi święte; zbadać
należy również zapatrywania na nie modernistów.
Rozpocznijmy z dogmatem. Rozwiedliśmy się już powyżej
o jego powstawaniu i jego istocie. Powstaje z jakiegoś
popędu albo konieczności człowieka wierzącego, który
zapatrywania swoje opracowuje, aby i jego własna
samowiedza i samowiedza innych ludzi więcej się
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wyjaśniła. Opracowanie to polega na pogłębieniu
i udoskonaleniu pierwszego ujęcia myśli (formula mentis),
jednakże nie na podstawie logicznego rozumowania,
lecz jak okoliczności poddadzą, czyli, jak niejasno się
wyrażają, w sposób żywotny (vitaliter). Stąd tworzą się
powoli, jak już nadmieniliśmy, wokoło onego pierwszego
ujęcia myśli jakieś formuły dalsze: w jeden system zebrane
albo w jeden gmach naukowy a przez publiczny urząd
nauczycielski jako odpowiadające ogólnej samowiedzy
zatwierdzone, zowią się one dogmatem. Od dogmatu
wyraźnie odróżnić należy rozprawy teologów; lubo nie
wynikają z życia wiary, przyczynić się mogą wielce do
pogodzenia wiary z wiedzą, do usunięcia nieporozumień
pomiędzy nimi, do wyjaśnienia i obrony wiary na zewnątrz;
może też i tę przynoszą korzyść, że przygotowują materiał
do przyszłego jakiegoś a nowego dogmatu.
d. O kulcie
Z kultem krótko można by się załatwić, gdyby
tym mianem nie oznaczano także Sakramentów; pełne
błędów o nich zapatrywania modernistów. Utrzymują,
że kult z podwójnego popędu albo podwójnej powstaje
konieczności; wszystko bowiem przypisuje się w ich
systemie, jak widzieliśmy, tajemniczym popędom albo
koniecznościom. Pierwszy popęd usiłuje nadać wierze
szatę zewnętrzną; drugi pragnie wiarę rozszerzyć, czego
bez jakiejś formy zewnętrznej i uświęcających czynności,
które nazywamy Sakramentami, dokonać nie można.
Dla modernistów jednakże są Sakramenty zwykłymi
symbolami albo znakami, lubo nie pozbawionymi siły.
Aby ją określić, porównują je z pewnymi wyrazami;
wyrazów tych ogólnie się używa, ponieważ nabrały
siły do szerzenia pewnych poglądów potężnych
a wstrząsających niesłychanie duszami. Jak one wyrazy
wpływają na poglądy, tak Sakramenty na uczucie religijne:
to wszystko. Jaśniej wyraziliby się zaprawdę, gdyby
oświadczyli, że Sakramenty jedynie do wzmocnienia
wiary zostały ustanowione. Ale takie orzeczenie potępił
Sobór Trydencki: "Jeśliby ktoś twierdził, że te sakramenty
ustanowione zostały jedynie dla wzmocnienia wiary, niech
będzie wyklęty" (13).
e. O księgach św. i inspiracji
O istocie i powstaniu ksiąg św. mówiliśmy już
nieco. Wedle zasad modernistów można by je słusznie
określić jako zbiór doświadczeń, nie nasuwających się
wszędzie każdemu człowiekowi, ale nadzwyczajnych
i wybitnych, które zachodziły w każdej religii. – Taka
to po prostu nauka modernistów o naszych księgach
Starego i Nowego Testamentu. Z wielką jednakże
chytrością dorzucają do poglądów swoich uwagę: lubo
doświadczenie obejmuje teraźniejszość, może przecież
materiał czerpać z przeszłości albo przyszłości; w ten
sposób naturalnie człowiek wierzący odczuwa zdarzenia
minione, przez wspomnienie, zdarzenia przyszłe
przez zajęcie się nimi uprzednie, jakby zachodziły
w teraźniejszości. To zaś jest wyjaśnieniem rozdzielania
ksiąg św. na historyczne i apokaliptyczne. – Bóg więc
mówi w tych księgach przez człowieka wierzącego, ale,
jak uczy teologia modernistów, jedynie przez immanencję
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i permanencję żywotną. – Nasuwa się pytanie, co sądzić
wtedy o inspiracji? Nie różni się ona, odpowiadają, wcale,
chyba większą tylko siłą, od onego popędu, który zniewala
wierzącego do wyjawienia wiary swej słowem i pismem.
Podobne zjawisko zachodzi się w inspiracji poetyckiej;
stąd powiedział ktoś: Bóg znajduje się wśród nas; skoro
On działa, ogarnia nas zapał. W ten sposób Boga uważać
należy za źródło inspiracji ksiąg św. – O inspiracji uczą
moderniści nadto, że ona wszystko w ogóle w księgach
św. obejmuje. Wobec takiego twierdzenia, można by ich
uważać za prawowierniejszych jeszcze, aniżeli nowszych
teologów niektórych, którzy inspirację nieco zacieśniają,
wprowadzając np. tzw. cytacje niezaznaczone. Ale puste
to tylko dźwięki i udawanie. Jeśli bowiem Pismo św.
wedle zasad agnostycyzmu uważa się za dzieło ludzkie,
przez ludzi i dla ludzi utworzone, lubo teolog z powodu
immanencji słusznie świętym je nazwie: w jaki sposób
można inspirację zacieśnić? Moderniści przyznają co
prawda ogólną inspirację ksiąg św.: nie uznają jej jednakże
w znaczeniu katolickim.
f. O Kościele
Jeszcze
bujniejsze
są
fantazje
szkoły
modernistów o Kościele. – Twierdzą, że Kościół
z podwójnej powstał konieczności; pierwsza w każdym
przejawia się człowieku, zwłaszcza, skoro pozyskał
jakieś pierwotne, szczególne doświadczenie, a przejawia
się w dążności, aby wiarą podzielić się z innymi ludźmi;
druga konieczność występuje, skoro wiara ogólną
stała się własnością, w większym zgromadzeniu (in
collectivitate), aby zrzeszyć się i wspólny skarb zachować,
powiększyć, rozszerzyć. Czymże więc jest Kościół?
Owocem samowiedzy kolektywnej czyli zrzeszenia się
poszczególnych samowiedz, które wedle permanencji
żywotnej od pierwszego człowieka wierzącego zależą,
dla katolików naturalnie od Chrystusa. – Dalej potrzeba
stowarzyszeniu każdemu autorytetu rządzącego, którego
zadanie na tym polega, aby członków wszystkich
wiódł do wspólnego celu i roztropnie stawał w obronie
poszczególnych czynników całego organizmu, czynników,
składających się w zgromadzeniu religijnym z nauki
i obrzędów. Stąd potrójna w Kościele katolickim władza:
dyscyplinarna, dogmatyczna i liturgiczna. – W końcu
należy istotę tej władzy wywnioskować z jej powstania;
z istoty zaś onej władzy wysnuć jej prawa i przywileje.
W wiekach dawniejszych mniemano błędnie, że Kościół
zewnątrz, bezpośrednio od Boga, otrzymał władzę, stąd
słusznie uważano ją za autokratyczną. Ale obecnie pogląd
to przestarzały. Jak Kościół wedle ich zapatrywań powstał
z zespolenia samowiedz, tak podobnie wypłynęła władza
z Kościoła samego. Władza więc, jak Kościół, dźwiga się
z samowiedzy i stąd od niej zależy; jeśli zależnością tą
gardzi, zamienia się w samowładztwo. Żyjemy przecież
obecnie w czasie, w którym poczucie wolności najzupełniej
się rozwinęło. W państwie świeckim wprowadziła
samowiedza publiczna rządy nad ludami. A samowiedza
jest jedna w człowieku, jak jedno jest w nim życie. Jeśli
więc Kościół w sumieniach ludzkich nie chce rozbudzić
i rozpłomienić walki wewnętrznej, winien demokratyczny
przybrać ustrój, tym więcej, że zagraża mu zguba, jeśli
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tego nie uczyni. Bo trzeba by zaprawdę być z rozumu
obranym, aby sądzić, że w poczuciu wolności, istniejącym
obecnie, nastąpi zwrot kiedykolwiek. Skrępowane
i powstrzymywane przemocą, wybuchnie tym gwałtowniej
i zburzy Kościół i religię równocześnie. – Wszystko to
wnioski modernistów, którzy usilnie szukają dróg, aby
pogodzić władzę Kościoła z wolnością wierzących.
g. Kościół i państwo
Ale Kościół winien nie tylko w obrębie własnej
swojej dziedziny, ale i na zewnątrz przyjazne utrzymywać
stosunki. Nie obejmuje bowiem świata sam jeden;
obejmują go również inne stowarzyszenia, z którymi musi
się stykać i obcować. Określić więc także należy prawa
i obowiązki Kościoła wobec stowarzyszeń świeckich,
a określić należy je jedynie na podstawie istoty Kościoła,
jak nam ją przedstawiali moderniści. – W tym względzie
posługują się zupełnie tymi samymi zasadami, które
przytoczyliśmy wyżej, kiedy rozwijaliśmy poglądy ich
o wiedzy i wierze. Tam mowa o przedmiotach, tu o celach.
Jak więc ze względu na przedmiot wiara i wiedza wedle ich
zapatrywań się wykluczają, tak wykluczą się wzajemnie
państwo i Kościół ze względu na przyświecające im
cele; państwo ze względu na cel doczesny, Kościół ze
względu na cel duchowy. Kiedyś podporządkowano
co prawda sprawy doczesne sprawom duchowym;
rozprawiano o sprawach mieszanych, w których Kościół
występował jako pan i król, nauczano bowiem, że Kościół
ustanowił Bóg, jako twórca porządku nadprzyrodzonego,
bezpośrednio. Ale taki pogląd odrzucają już filozofowie
i historycy. Państwo więc rozdzielić należy od Kościoła,
katolika od obywatela. Stąd ma katolik, ponieważ jest
zarazem obywatelem, prawo i obowiązek, z pominięciem
powagi Kościoła, z nieuwzględnieniem jego życzeń,
wskazówek i przykazań, nawet z podeptaniem jego
nagan, pełnić to, co wedle jego mniemania przyczynia
się do pożytku państwa. Nadużyciem władzy kościelnej,
które wszelkimi siłami należy usunąć, byłoby podawanie
z jej strony obywatelowi normy działania. – A zasady te,
Czcigodni Bracia, z których one wnioski się wysnuwa,
zgadzają się najzupełniej z tymi, które poprzednik
nasz, Pius VI, w konstytucji apostolskiej Auctorem fidei,
uroczyście potępił (14).
Ale szkole modernistów nie wystarcza rozdział
państwa od Kościoła. Jak wiara co do zjawiskowych,
jak mówią, czynników, wiedzy poddać się winna, tak
Kościół ulegać winien państwu w sprawach doczesnych.
Zapatrywania tego nie głoszą oni dotąd otwarcie;
zniewala ich jednak do niego ścisły wniosek logiczny.
Przypuściwszy bowiem, że w sprawach doczesnych
włada jedynie państwo a człowiek wierzący, nie
zadowolony wewnętrznymi aktami religijnymi, wkracza
w sferę aktów zewnętrznych, np. w sprawowanie
i przyjmowanie Sakramentów, wtedy akty te podlegają
zwierzchnictwu państwa. Cóż stanie się natenczas
z władzą kościelną? Ponieważ aktami zewnętrznymi
jedynie się objawia, zależeć będzie najzupełniej od
państwa. Pod wpływem bowiem takiego wniosku znosi
wielu z protestantów liberalnych wszelkie zewnętrzne
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obrządki święte a nawet wszelkie religijne zjednoczenie
zewnętrzne i usiłuje wprowadzić tzw. religię indywidualną.
– Jeśli moderniści otwarcie do tych konsekwencyj nie
dochodzą, domagają się jednak, aby Kościół dobrowolnie
za ich poszedł wskazówkami i do państwowego dostroił
się organizmu. To ich pogląd o władzy dyscyplinarnej.
– Zapatrywania ich bowiem o władzy doktrynalnej
i dogmatycznej daleko są gorsze i zgubniejsze. Urząd
nauczycielski Kościoła w następujący przedstawiają
sobie sposób. Zjednoczenie religijne może jedynie
w jedną skupić się całość, jeśli jedna jest zjednoczonych
samowiedza i jedna formuła (wyznanie), którą się
posługują. Podwójna ta jedność wymaga jednakże jakby
powszechnego umysłu, którego zadaniem odszukanie
i określenie formuły, odpowiadającej dokładniej ogólnej
samowiedzy; umysł ten winien dostateczną posiadać
władzę, aby formułę ustanowioną narzucił ogółowi.
W tym połączeniu i jakby zlaniu: i umysłu wybierającego
formułę, i władzy przepisującej ją, upatrują moderniści
pojęcie urzędu nauczycielskiego Kościoła. Ponieważ
urząd nauczycielski powoli wzrasta z poszczególnych
samowiedz i publiczną posiada władzę na korzyść tychże
samowiedz, wynika logicznie, że od samowiedzy zależy
i stąd do organizmu ludności zastosować się winien. Jeśli
się tedy samowiedzom poszczególnych ludzi zabrania,
aby nowych uczuć jawnie i otwarcie nie wyznawali,
a krytyce zamyka drogę, po której dogmat wiedzie do
koniecznych faz rozwoju, nie jest to użyciem powierzonej
ku ogólnemu pożytkowi władzy, ale jej nadużyciem. –
Podobnie w samym wykonaniu władzy rządzić się należy
taktem i umiarkowaniem. Potępienie i zakazanie jakiegoś
dzieła bez wiedzy autora, bez wyjaśnienia z jego strony,
bez rozprawy, graniczy zaprawdę z samowładztwem. –
Więc i tu pośrednią jakąś odnaleźć trzeba drogę, aby
nieskażone zachować prawa i władzy i równocześnie
wolności. Tymczasem katolik tak postępować winien,
aby publicznie wyrażał władzy najgłębszą cześć swoją,
nie przestając jednakże hołdować swojemu widzimisię.
– W ogólności taki wydają Kościołowi przepis: ponieważ
cel władzy kościelnej jedynie do spraw duchowych się
odnosi, należy usunąć wszelką okazałość zewnętrzną,
która ją w oczach widzów tym wspanialej przyozdabia.
Zapomina się przy tej sposobności zaprawdę o onym
fakcie, że religia, lubo do dusz się odnosi, jednak nie
w duszach jedynie się zamyka a cześć władzy oddana,
spływa na Chrystusa, jej Założyciela.
h. O ewolucji
Wreszcie, aby wyczerpać rzecz o wierze
i różnorodnym jej objawie, trzeba, Czcigodni Bracia,
przypatrzeć się pod koniec poglądom modernistów na
rozwój obojga. – Główna tu zasada: w religii żyjącej
nie ma nic niezmiennego i stąd zmieniać to trzeba. Na
podstawie tej zasady dochodzą do najgłówniejszego
prawie rozdziału swoich teorii, do ewolucji. Dogmat więc,
Kościół, obrządki św., księgi, które jako święte czcimy,
nawet wiara sama, poddać się winna prawom rozwoju, jeśli
nie ma skrzepnąć. I dziwnym się to wydawać nie może,
jeśli sobie uprzytomnimy, co moderniści o poszczególnych
tych prawdach nauczają. Przypuszczając więc, że istnieje
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prawo takiego rozwoju, określają moderniści sami sposób
tegoż rozwoju. Naprzód co do wiary. Pierwotna forma wiary
była wedle ich teorii niewyrobiona i wspólna wszystkim
ludziom, ponieważ z istoty ludzkiej i z ludzkiego powstała
życia. Rozwój życiowy posunął ją dalej; nie przez nowe
formy z zewnątrz wkraczające, lecz przez wzbierające
wciąż uczucie religijne w samowiedzy. W dwojaki sposób
dokonał się sam postęp: naprzód ujemnie, przez usunięcie
jakiego bądź czynnika zewnętrznego, wynikającego
np. z wpływów rodzinnych albo narodowych; następnie
dodatnio, przez udoskonalenie umysłowe i obyczajowe
człowieka. Wskutek tego udoskonalenia rozszerzyło
się i wyjaśniło pojęcie bóstwa, a uczucie religijne stało
się subtelniejsze. Jako przyczyny rozwijającej się wiary
przytoczyć trzeba te same, które przytoczyliśmy powyżej,
aby wytłumaczyć powstawanie wiary. Doliczyć jednakże
należy do nich niektórych ludzi nadzwyczajnych (których
nazywamy prorokami, a najpierwsze wśród nich miejsce
zajmuje Chrystus); doliczyć ich należy, już dlatego, że
w życiu i naukach otaczała ich pewna tajemniczość,
którą wiara przypisała bóstwu; już też dlatego, że
doszli do nowych, nieznanych przedtem doświadczeń,
odpowiadających potrzebie religijnej każdego wieku. –
Rozwój dogmatu z tego zwłaszcza powodu następuje,
że wiara przezwyciężać musi przeszkody, zwalczać
nieprzyjaciół, odpierać zarzuty. Dodać należy nieustanną
jakąś dążność do dokładniejszego zgłębiania tajemnic
wiary. W ten sposób, aby inne pominąć przykłady, stało
się z Chrystusem: ów czynnik jakiś Boży, który wiara
w nim upatrywała, rozrósł się powoli i stopniowo tak, że
Chrystusa uważano za Boga. – Do rozwoju obrządku
przyczynia się najwięcej potrzeba dostosowania się
do obyczajów i podań ludowych; przyczynia się także
potrzeba posługiwania się wewnętrzną siłą, uświęconą
zwyczajem niektórych czynności. – W końcu jako
przyczyna rozwoju Kościoła pojawia się ta okoliczność,
że Kościół pogodzić się musi z zjawiskami historycznymi
i ustrojami państwa świeckiego, wprowadzonymi
publicznie. – W ten sposób rozprawiają moderniści
o poszczególnych prawdach. Na tym miejscu jednakże
pragniemy, zanim podążymy dalej, podnieść dobitnie
tę teorię o koniecznościach albo nieodproszonych, jak
mówią wyraźniej, potrzebach; podstawą ona bowiem
i podwaliną nie tylko przedstawionych już zagadnień, ale
sławnej onej metody, którą zowią historyczną.
Pozostając jeszcze przy teorii rozwoju, zauważyć
nadto musimy, że, lubo potrzeba albo konieczność pobudza
do rozwoju, mógłby jednak on rozwój, podtrzymywany
jedynie przez te dwa czynniki, łatwo przekroczyć granice
tradycji a stąd oderwać się od pierwotnej zasady życiowej
i raczej do zguby wieść, aniżeli do postępu. Określmy
zatem, uwydatniając pogląd modernistów dokładniej,
rozwój jako wynik walki dwóch sił, z których jedna dąży
do postępu, druga pociąga do konserwatyzmu. – Siła
zachowawcza żyje w Kościele i zawiera się w tradycji.
Utrzymuje ją władza religijna; czyni ona to prawnie, bo
w istocie władzy leży obrona tradycji; czyni też faktycznie,
bo władza, wyniesiona ponad zmiany życia, nie odczuwa
popędu do postępu albo wcale albo częściowo tylko. Na
odwrót: siła rwąca do postępu i odpowiadająca potrzebom
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wewnętrznym, kryje się i działa w samowiedzach ludzi
prywatnych, zwłaszcza w samowiedzach tych ludzi, którzy
odczuwają, jak mówią, życie bezpośredniej i głębiej. – Tu
podnosi już, Czcigodni Bracia, głowę, jak widzimy, ona
zgubna bardzo teoria, która pokątnie wprowadza świeckich
ludzi do Kościoła jako czynniki postępu. – Z wspólności
pewnej i zgody pomiędzy tymi dwoma siłami, pomiędzy
siłą zachowawczą i postępową, pomiędzy władzą
a samowiedzami ludzi prywatnych, powstaje rozwój,
powstają zmiany. Bo samowiedze ludzi prywatnych, albo
niektóre z nich, oddziałują na samowiedzę zbiorową; ta
znowu oddziałuje na przełożonych, zniewalając ich do
zawarcia i dochowania układów. – Łatwo stąd zrozumieć,
czemu się moderniści tak dziwią, skoro się ich zgani albo
ukarze. Co im się poczytuje za winę, to oni za święty
swój uważają obowiązek. Nikt nie ma lepszej potrzeby
samowiedzy jak oni, bo bezpośredniej ją odczuwają, aniżeli
władza kościelna. Gromadzą więc niejako w sobie one
potrzeby i stąd zniewala ich obowiązek, aby podnosili głos
publicznie i pisali. Niech ich gani władza, jeśli się jej podoba;
oni na poczuciu obowiązku się opierają i z wewnętrznego
wiedzą doświadczenia, że nie zasługują na nagany, ale
na pochwały. Wiedzą dobrze, że rozwój niemożliwy bez
walki a walki niemożliwe bez ofiar: są więc sami ofiarami
jak prorocy i Chrystus. Nie zrażają się do władzy, choć
im sprawia przykrości: przyznają wprost, że spełnia
swój obowiązek. Skarżą się jedynie, że się ich wcale nie
słucha; w ten sposób wstrzymuje się ruch duchowy: ale
przyjdzie z całą pewnością godzina, że ustanie zwłoka,
bo prawa rozwoju można zacieśnić, ale nie można ich
zniszczyć. Postępują więc na obranej drodze: postępują
mimo nagan i kar, ukrywając niesłychaną zuchwałość pod
płaszczykiem udanej pokory. Uchylają karki pozornie,
ale ręką i sercem przeprowadzają tym zuchwalej swoje
zamysły. W ten sposób działają ze świadomością zupełną
i rozwagą: już to sądząc, że władzę należy podniecać,
ale nie burzyć; już też zostając w obrębie Kościoła
z konieczności, aby zmienić niepostrzeżenie samowiedzę
zbiorową: głosząc to jednakże przyznają, lubo tego nie
wiedzą, że samowiedza zbiorowa od nich się różni
i niepowołani narzucają się na jej tłumaczów.
W ten sposób więc, Czcigodni Bracia, nie
ma za wpływem modernistów istnieć w Kościele nic
stałego i niezmiennego. W poglądzie tym wyprzedzili
ich jednakże ci, o których już poprzednik nasz, Pius IX,
pisał: "Nieprzyjaciele ci objawienia Bożego najwyższymi
pochwałami obsypują postęp ludzki, usiłując go
nieopatrznie a świętokradzko zupełnie wprowadzić do
wiary katolickiej, jakby wiara sama nie Bożym, ale ludzkim
była dziełem albo wymysłem filozoficznym, który ludzką
siłą wytworzyć można" (15). – O objawieniu zwłaszcza
i dogmacie nie głoszą moderniści nic nowego, bo to ta
sama teoria, którą potępił Syllabus Piusa IX tymi słowy:
"Objawienie Boże jest niedoskonałe i stąd podlega
nieustannemu i nieskończonemu rozwojowi, który
odpowiada rozwojowi umysłu ludzkiego" (16); uroczyściej
zaś potępił tę teorię Sobór Watykański słowy: "Nauka
wiary, objawiona przez Boga, nie jest umysłom ludzkim
przedłożona jako wymysł filozoficzny, ale oddana jako
depozyt Boży oblubienicy Chrystusowej, aby ją strzegła
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wiernie i nieomylnie objaśniała. Stąd należy też zachować
zawsze to znaczenie dogmatów św., które Kościół św.,
Matka, określił, a nie wolno kiedykolwiek pod pozorem
albo płaszczykiem głębszego zrozumienia od niego
odstępować" (17). Tym sposobem zaprawdę nie tylko nie
powstrzymuje się zrozumienia prawd naszych, także co
do wiary, ale podtrzymuje się je i popiera. Stąd mówi dalej
Sobór Watykański: "Niech się więc krzewi i silnie rozwija
zrozumienie, wiedza, mądrość: i poszczególnych ludzi
i całej ludzkości, jednego człowieka i całego Kościoła,
ludzi rozmaitych lat i rozmaitych wieków, ale w swoim
jedynie obrębie, w tym samym dogmacie, w tym samym
znaczeniu, w tej samej wiedzy" (18).
IV. Modernista jako historyk i krytyk
a. Zastosowanie agnostycyzmu
Ukazawszy wśród popleczników modernizmu
filozofa, wierzącego i teologa, uwzględnimy teraz jeszcze
historyka, krytyka, apologetę i reformatora.
Niektórzy z modernistów, którzy się badaniem
dziejów zajmują, lękają się, jak się zdaje, niezmiernie,
żeby ich nie uważano za filozofów; wyznają nawet, że
zbywa im zupełnie na uzdolnieniu filozoficznym. Wyznanie
to niesłychanie podstępne: aby nikt nie sądził, że przejęci
są z góry poglądami filozoficznymi i stąd nie są wcale, jak
się mówi, obiektywni. W rzeczywistości jednak historia ich
i krytyka przesiąkły filozofią a rozprawy ich najzupełniej
wynikiem są ich zasad filozoficznych. Zrozumie to łatwo,
kto się metodzie ich przypatrzy. – Pierwsze trzy tzw. prawa
onych historyków i krytyków są to te same zasady, które
powyżej przytoczyliśmy z filozofii: agnostycyzm, teoria
zmiany (transfiguratio) zjawisk przez wiarę, oraz druga
teoria, którą nazwaliśmy teorią odmiany (defiguratio).
Podajemy teraz wnioski z praw poszczególnych. – Na
podstawie agnostycyzmu zajmuje się historia jak wiedza
ścisła, jedynie zjawiskami. Stąd należy i Boga i wszelki
wpływ Boży w sprawach ludzkich przydzielić wierze,
jako dziedzinie, do której jedynie należy. Jeśli więc
zajdzie jakieś zjawisko, z podwójnego składające się
czynnika, Boskiego i ludzkiego, jak Chrystus, Kościół,
Sakramenty i inne podobne zjawiska, należy je tak
rozłączyć i rozgraniczyć, że czynnik ludzki przydzieli się
historii, czynnik Boski wierze. Stąd rozpowszechnione
wśród modernistów rozróżnianie pomiędzy Chrystusem
historycznym a Chrystusem wiary, pomiędzy Kościołem
historycznym a Kościołem wiary, pomiędzy Sakramentami
historycznymi a Sakramentami wiary i inne podobne
często rozróżniania. – Dalej, ten sam czynnik ludzki, który
jako historyczny zagarniają jako swoją własność, i jaki
w pomnikach się pojawia, należy uważać jako wyniesiony
przez wiarę za pomocą zmiany (transfiguratio) ponad
warunki historyczne. Trzeba więc dodatki, wytworzone
przez wiarę, znowu odłączyć i wierze samej oraz historii
przekazać; w Chrystusie więc np. odrzucić należy
wszelkie objawy, które sięgają ponad stosunki ludzkie, czy
sięgają ponad naturę ludzką, jak ją ukazuje psychologia,
czy też ponad miejsce i czas, w których żył Chrystus.
– Na podstawie trzeciej zasady filozoficznej w końcu,
biorą nawet zdarzenia, które dziedziny historycznej
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nie przekraczają, na przetak, odłączając i przekazując
również wierze wszelkie te objawy, które w tzw. logice
faktów się nie mieszczą albo osobom nie odpowiadają.
Tak nie powiedział wedle ich widzimisię Chrystus słowa,
którego by tłum słuchający Go nie mógł zrozumieć. Stąd
wykreślają z rzeczywistej Jego historii i pozostawiają
wierze wszelkie alegorie, zachodzące w Jego mowach.
Nasuwa się może pytanie, jakim prawem podejmują te
rozróżniania? Na podstawie uzdolnienia ludzkiego, na
podstawie stanowiska, na podstawie ogółu warunków
jakiegoś faktu: jednym słowem, jeśli dobrze rozumiemy,
na podstawie zasady, która w końcu staje się subiektywną
tylko. Usiłują osobę Chrystusa wcielić w siebie
i w Jego osobie działać: a co by sami w podobnych czynili
warunkach, to przenoszą zupełnie na Chrystusa. – Tak
więc, aby sprawę tę zakończyć, głoszą z góry (a priori)
i na podstawie pewnych zasad filozoficznych, którymi się
posługują, acz, jak twierdzą filozofii nie znają, że w tzw.
rzeczywistej historii Chrystus nie jest Bogiem i nic Bożego
nie zdziałał; jako człowiek zaś czynił i mówił, co Mu oni,
przenosząc się w Jego czasy, czynić i mówić pozwalają.
Jak historia jednakże wnioski swe zapożycza
od filozofii, tak krytyka od historii. Krytyk bowiem, idąc
śladami historyka, dzieli pomniki przeszłości na dwa
rodzaje. Co z nich po onym potrójnym oddzieleniu
pozostaje, przeznacza dla rzeczywistej historii; resztę
odrzuca do historii wiary albo historii wewnętrznej. Dwie te
bowiem historie dokładnie rozróżniają; a historię wiary, co
podnosimy umyślnie, przeciwstawiają historii rzeczywistej,
jako rzeczywistej. Stąd, jak zaznaczyliśmy już, podwójny
Chrystus; jeden rzeczywisty, drugi, który w rzeczywistości
nigdy nie istniał, lecz do wiary należy; jeden, który
w pewnym żył miejscu i pewnym czasie, drugi, którego
znajduje się jedynie w pobożnych rozważaniach wiary:
takim np. jest Chrystus, którego przedstawia Ewangelia
św. Jana: jest ona, jak twierdzą, od początku do końca
rozmyślaniem.
b. Zastosowanie immanencji życiowej
Na tym nie ogranicza się jednakże panowanie
filozofii nad historią. Po rozdzieleniu pomników
dziejowych, jak wykazaliśmy, na dwa rodzaje, zbliża
się znowu filozof ze swoim dogmatem o immanencji
życiowej i wyrokuje, że wszystkie zdarzenia w historii
Kościoła wyjaśnić należy emanacją życiową. A ponieważ
powodu albo warunku wszelkiej życiowej emanacji
szukać należy w jakiejś konieczności albo potrzebie,
więc i zdarzenie uważać trzeba jako pojawiające się po
onej potrzebie i historycznie po niej musi nastąpić. – Jak
się wobec tego założenia zachowa historyk? Badając
na nowo pomniki dziejowe, uwydatnione w księgach
św. albo z innych pochodzące źródeł, zestawia na ich
podstawie poszczególne konieczności, odnoszące się to
do dogmatu i do obrządków św., to do innych spraw, które
się w Kościele po kolei pojawiały. Zestawienie to oddaje
krytykowi. Ten zajmuje się pomnikami, przeznaczonymi
dla historii wiary; rozdziela je na poszczególne wieki w ten
sposób, że każdy pomnik odpowiada onemu zestawieniu:
pamiętając zawsze o zasadzie, że zdarzenie następuje
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po potrzebie, opowiedzenie zaś zdarzenia po zdarzeniu
samym. Zdarzyć się może co prawda czasem, że niektóre
części Pisma św., np. Listy, są zdarzeniem, wytworzonym
potrzebą. Bądź co bądź, istnieje prawo, że wiek każdego
pomnika dziejowego oznaczyć należy jedynie na
podstawie czasu każdorazowej potrzeby, pojawiającej się
w Kościele.
c. Zastosowanie ewolucjonizmu
Odróżnić trzeba prócz tego powstanie jakiegoś
faktu od jego rozwoju: co w jednym dniu powstać może,
wzrasta jedynie w przeciągu czasu. Stąd winien krytyk
pomniki dziejowe, podzielone już, jak widzieliśmy,
dzielić po raz drugi, odróżniając te, które odnoszą się do
powstania faktu, od tych, które należą do jego rozwoju,
i znowu je uporządkować wedle czasu.
Wtedy na nowo występuje filozof, przykazując
historykowi, aby poszukiwaniami swymi tak kierował,
jak przepisują zasady i reguły ewolucji. W tym celu
winien historyk pomniki dziejowe zbadać raz jeszcze;
wnikać w okoliczności i warunki, wśród których Kościół
w poszczególnych znajdował się wiekach, w jego siłę
zachowawczą, w potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
które pobudzały do postępu, w przeszkody, które się
nasuwały, jednym słowem: w wszystkie te szczegóły,
które przyczynić się mogą do oznaczenia, w jaki sposób
prawa ewolucji się uwydatniały. Po tej historii rozwoju
kreśli historyk jakby szkic dziejów. Pomaga mu krytyk
i dobiera resztę pomników dziejowych. Historyk chwyta za
pióro i dzieje ukończone. – Komu, pytamy się, przypisać
należy tę historię? Historykowi czy krytykowi? Żadnemu
z nich; raczej filozofowi. Wszystko dzieje się tam przez
aprioryzm: a aprioryzm, w którym roi się od herezyj.
Szkoda naprawdę tych ludzi, o których powiedziałby
Apostoł: "Znikczemnieli w myślach swoich... Albowiem
powiadając się być mądrymi, głupimi się stali" (19), ale
gniew święty budzą, zarzucając Kościołowi, że pomniki
dziejowe tak miesza i ustawia, że przemawiają na jego
korzyść. Podsuwają Kościołowi to, co czują, że sumienie
im jak najwyraźniej wyrzuca.
d. Krytyka tekstu
Z tego rozdzielenia i ułożenia pomników
dziejowych w pewne okresy wynika bezpośrednio, że
ksiąg św. nie można tym autorom przydzielić, którym się
je w rzeczywistości przypisuje. Stąd bez wahania twierdzą
moderniści często, że one księgi, zwłaszcza Pięcioksiąg
i trzy pierwsze Ewangelie powstały stopniowo z krótkiego
opowiadania pierwotnego przez dodatki, tj. przez
uzupełnienia, wsunięte dla teologicznej czy alegorycznej
interpretacji, albo też przez wtręty, zamieszczone celem
połączenia zdań różnorodnych. – Uznać bowiem, aby
zwięźlej i jaśniej się wyrazić, należy ewolucję żywotną
ksiąg św., z rozwoju wiary powstającą i odpowiadającą
wierze. – Dodają zaś, że ślady tego rozwoju tak są
widoczne, że można by niemal historię jego napisać.
I piszą ją rzeczywiście, a piszą z taką pewnością siebie,
że zdawać by się mogło, iż patrzeli na poszczególnych
autorów, którzy w różnych wiekach do powiększenia
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ksiąg św. się przyczyniali. Aby poglądy swe udowodnić,
powołują się na tzw. krytykę tekstu; silą się na wykazanie,
że to lub owo zdarzenie albo słowo nie jest na miejscu
i inne tym podobne przytaczają powody. Można by słusznie
twierdzić, że utworzyli sobie jakby pewne wzory opowiadań
albo mów, na podstawie których z silnym przekonaniem
wykrywają, co na swoim a co nie na swoim znajduje się
miejscu. W jaki sposób na tej drodze przywłaszczać sobie
mogą prawo wyrokowania, niech osądzi, kto może. Ale
kto by ich słuchał rozprawiających o swoich uczonych
badaniach nad księgami św., w których tak wiele odnaleźli
nieścisłości, mógłby mniemać, że nikt przed nimi nie
przerzucał kart tych ksiąg a ona nieprzejrzana prawie
liczba Doktorów, którzy na pewno znacznie przewyższali
ich zdolnością, uczonością i życia świętością, nie zgłębiła
ich dokładnie. A przecież Doktorowie ci, bardzo uczeni,
nie tylko pod żadnym względem nie ganili ksiąg św., ale
im głębiej je badali, tym gorętsze składali dzięki Bogu, że
w ten sposób raczył mówić z ludźmi. Ale nasi Doktorowie
nie posługiwali się wobec ksiąg św. tymi środkami, jakich
używają moderniści! nie uczyła ich przecież i nie wiodła
filozofia, która rozpoczyna od negacji Boga, nie uważali
też samych siebie za wyrocznię.
e. Zakończenie
Sądzimy więc, że wyjaśniona już metoda
historyczna modernistów. Kroczy naprzód filozof; historyk
za nim podąża, potem oświadcza się po kolei krytyka
wewnętrzna i krytyka tekstu. A ponieważ pierwszej
przyczynie przysługuje prawo wpływania na przyczyny
następne, wynika, że taka krytyka nie jest krytyką jakąś,
ale słusznie krytyką agnostyczną, immanentystyczną,
ewolucjonistyczną się zowie: i stąd człowiek wyznający
i zastosowujący ją, wyznaje zawarte w niej błędy
i sprzeciwia się prawdzie chrześcijańskiej. – Dlatego
mogłoby się dziwną wydawać, że wśród katolików
poplecznicy takiej krytyki dziś tak wielkie posiadają
znaczenie. Ma ten objaw podwójną przyczynę: przede
wszystkim łączność, którą historycy i krytycy tego
rodzaju ściśle są ze sobą zespoleni bez względu na
narodowość i religię: następnie niesłychana zuchwałość,
z jaką orzeczenie jednego z nich wszyscy inni podnoszą
i sławią jako postęp wiedzy: skoro zaś ktoś orzeczenie
to wedle własnego ocenia zapatrywania, napadają na
niego zwartym szeregiem; jeśli mu przeczy, oskarżają
go o ignorancję; jeśli je przyjmuje i broni go, obsypują go
pochwałami. Stąd wielu uwiedzionych; gdyby dokładniej
sprawę rozważyli, ogarnęłoby ich przerażenie. – Pod
tym przemożnym wpływem błądzących a wskutek
nieoględnego przytakiwania słabych umysłów, powstaje
wokoło jakby zakażenie powietrza, które wnika wszędzie
i szerzy truciznę. – Ale przejdźmy już do apologety.
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Pius XII

ENCYKLIKA INVICTUS ATHLETĆ CHRISTI
w trzechsetną rocznicę chwalebnego męczeństwa św. Andrzeja Boboli
osobliwą cechę i dodała mu odwagi do mężnego podjęcia
męczeństwa.
W życiu jego całkiem osobliwie święci ta prawda,
którą Apostoł narodów ujął w słowa: "Sprawiedliwy
z wiary żyje" (Żyd. 10, 38). Cokolwiek bowiem, czy to do
wierzenia czy do pełnienia uczynkiem podaje Katolicki
Kościół, on całą siłą brał sobie do serca i jak najochotniej
starał się wykonać. Dlatego to od samego początku
usiłował poskromić i do ładu doprowadzić te nieporządne
skłonności, które po smutnym upadku pierwszego
rodzica zwykły mącić naszą naturę i do złego ją pociągać
a obok tego pracował nad tym z niesłabnącym nigdy
zapałem, żeby duszę swoją przyozdobić we wszystkie
chrześcijańskie cnoty.
I
Urodził się w roku 1591 w Sandomierskiej
ziemi z rodziców wybitnych szlachetnością rodu, ale,
znamienitszych jeszcze cnotą i stałością katolickiej
wiary. Obdarzony bystrym i skłonnym do dobrego
umysłem odebrawszy już w domu od najwcześniejszego
dzieciństwa zacne i chrześcijańskie wychowanie, oddany
został do szkół Towarzystwa Jezusowego, gdzie wnet
zabłysnął niewinnością i serdeczną pobożnością.

Czcigodnym Braciom, Patriarchom, Prymasom, Arcybiskupom, Biskupom i innym Zwierzchnikom
Diecezji żyjącym ze Stolicą Apostolska w pokoju
i jedności. PIUS PAPIEŻ XII przesyła pozdrowienie
i błogosławieństwo Apostolskie.
Jest naszym gorącym pragnieniem, żeby wszyscy
po całym świecie uczestnicy chlubnego miana katolików,
a zwłaszcza ci synowie ukochanej przez nas polskiej
ziemi, dla których Niezwyciężony Bohater Chrystusowy
Andrzej Bobola jest chlubą i wspaniałym wzorem
chrześcijańskiego męstwa w trzechsetletnią rocznicę
jego zgonu, pobożnym sercem i umysłem rozważyli jego
męczeństwo i jego świętość.
Nie chcemy więc pominąć tej pamiętnej chwili,
która złotymi zgłoskami zapisana jest w rocznikach
Kościoła, żeby nie powiedzieć czegoś o jego życiu i cnocie
i żeby, tak Wam, Czcigodni Bracia, jak wiernym waszej
pasterskiej pieczy zwierzonym przez to okólne pismo nie
wskazać w nim przykładu, który by każdy wedle swojego
stanu i zawodu mógł obrać za przedmiot naśladowania.
Wśród innych chlubnych przymiotów przede
wszystkim błyszczy w Andrzeju Boboli cnota wiary,
której moc, zasilana łaską Bożą, z biegiem lat tak w jego
duszy zakorzeniła się i rozrosła, że nadała życiu jego
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Że dla blasków i próżności światowych miał
w sercu tylko pogardę, zapragnął gorąco "lepszych
darów" (1 Kor. 12, 31) i niezadługo, jako dziewiętnastoletni
młodzieniec, wstąpił jak najochotniej w Wilnie do nowicjatu
Towarzystwa, by móc bezpieczniej postępować drogą
doskonałości ewangelicznej.
Mając w pamięci to tak ważne upomnienie
Chrystusowe: "Kto chce iść za mną, niech zaprze
samego siebie i biorąc krzyż swój na każdy dzień, niech
naśladuje mnie" (Łuk. 9, 23) zabrał się najgorliwiej do
nabycia chrześcijańskiej pokory przez wzgardę samego
siebie. A ponieważ z natury miał pewną skłonność do
wyniosłości i niecierpliwości oraz odrobinę uporu, wydał
samemu sobie nieubłaganą walkę. Przez tę walkę wziął
niejako krzyż Chrystusowy na ramiona i szedł z nim na
Kalwarię, aby u jej szczytu osiągnąć zarazem przy łasce
Bożej tę doskonałość upragnionej i gorącymi modlitwami
wyjednywanej pokory, przez którą dochodzi się do
wszystkich blasków świątobliwości chrześcijańskiej. Nosił
bowiem w sercu to przemądre zdanie św. Bernarda, że
"budowa duchowna nie może dźwignąć się inaczej, jak
na mocnym fundamencie pokory" (Kaz. 36 o Pieśni np. nr
5; ML 183, 969-D). Ponadto płonął najgorętsza miłością
Boga i bliźnich, toteż nie było dla niego większej rozkoszy,
jak spędzać, o ile tylko mógł, długie godziny przed Najśw.
Sakramentem i wszelkiego rodzaju nieszczęśliwym
przychodzić z pomocą. Boga a nie siebie miłował nade
wszystko i w myśl ustaw Założyciela swego zakonu,
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starał się wszystko wyłącznie kierować do Jego chwały.
Pojął on więc gorąco i w życie wprowadził zalecenie
wspomnianego wyżej świętego Doktora: "Tego tylko
pragnijmy, który sam jeden pragnienia zaspokaja" (Na
pośw. kość. kaz. IV nr 4; ML 183, 528-D).
Nic więc dziwnego, że ten szermierz Chrystusowy,
tylu darami niebieskimi ubogacony tak wielkie położył
zasługi na polu apostolskiej pracy i tak obfite a zbawienne
zbierał z niej owoce. A ponieważ wysiłki jego zmierzały
przede wszystkim do utrzymania, wzmocnienia
i zabezpieczenia katolickiej wiary, już jako wychowawca
młodzieży w Wilnie i potem w innych miastach oddawał
się cały nauczaniu podstaw wiary, przy czym rozbudzał
w młodych sercach kult Eucharystii i gorące nabożeństwo
do Najśw. Panny.
Kiedy zaś po kilku latach, w dzień uroczystej
kanonizacji świętego Ignacego i Franciszka Ksawerego,
otrzymał godność kapłańską, to sobie przede wszystkim
wziął do serca, żeby nie szczędząc żadnych trudów, przez
kazania i misyjne wyprawy wszędzie szerzyć katolicką
wiarę, i to wiarę żywą, w dobre uczynki bogatą.
A że we wschodnich zwłaszcza częściach
kraju, zagrażało wierze wielkie niebezpieczeństwo od
odszczepieńców, którzy usiłowali na wszelki sposób
oderwać wiernych od jedności Kościoła i swoimi
błędami ich zarazić, na rozkaz swoich przełożonych,
udał się Andrzej w te właśnie strony i tam po miastach,
miasteczkach i wioskach, już to przez kazania, już to
przez prywatne rozmowy, a zwłaszcza przez urok swej
świętości i przez płomienny zapał apostolski zachwianą
u wielu katolików wiarę od błędnych naleciałości oczyścił,
na mocnych podstawach oparł i na powrót doprowadził
do jedynej Chrystusowej owczarni. A nie poprzestając na
samym podźwignięciu i umocnieniu słabnącej lub upadłej
wiary, wszędzie gdzie tylko mógł rozbudzał żal za grzechy,
łagodził niezgody i rozterki, wprowadzał na powrót dobre
obyczaje tak, że miejsca, przez które, wzorem Boskiego
Mistrza "czyniąc dobrze" przechodził, zaczynały jakby
pod tchnieniem wiosny niebiańskiej wydawać śliczne
kwiaty i owoce cnoty. Dlatego też, jak to przechowało
się w pamięć, zarówno wierni, jak i schizmatycy nadali
mu charakterystyczną nazwę "duszochwata", czyli łowcy
dusz nieśmiertelnych.
Jak więc ten niestrudzony apostoł Chrystusowy
sam żył wiarą i jak najgorliwiej szerzeniu wiary się
oddawał, tak nie zawahał się dla obrony tej wiary ojczystej
życie swoje oddać.
Wśród niezliczonych prześladowań, z jakimi
spotykała się zawsze katolicka wiara, na szczególne
wspomnienie zasługuje ten gwałtowny a nieludzki ucisk
prawdziwego Kościoła, jaki zapanował koło połowy XVII
wieku we wschodnich stronach kraju nawiedzonych
najazdem kozackim. Cała wściekłość najeźdźców
zwróciła, się głównie na katolików i ich pasterzy oraz
na misyjnych pracowników, tak dalece, że w całym
kraju można było widzieć rozwalone kościoły, popalone
klasztory, ciała pomordowanych kapłanów i wiernych,
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ogólną ruiną i rozbicie wszystkiego co święte.
Andrzej Bobola, który mógł przyznać się śmiało do
tego wyznania św. Bernarda: "Nic mi nie jest obce z tego,
co jest Boże" (List 20 do Kard. Haimer; ML 182, 123 - B),
nie lękając się ani śmierci ani katuszy, zapalony miłością
Bożą i bliźnich wszedł dobrowolnie w te groźne stosunki,
aby na wszelki sposób ratować przed wyrzeczeniem się
wiary tych, których odszczepieńcy błędami swoimi starali
się usidlić, oraz by niezmordowanie umacniać wszystkich
w wyznaniu Chrystusowej prawdy. Stało się jednak, że
16 maja 1657 roku, w samo święto Wniebowstąpienia
Pańskiego, został pochwycony w okolicy Janowa przez
wrogów katolickiego imienia. Pojmanie to, jak domyślać się
można, nie wywołało w nim trwogi, ale raczej niebiańską
radość, wiemy bowiem, że zawsze męczeństwa
pragnął i nigdy nie tracił z pamięci tych słów Boskiego
Zbawiciela: "Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć
i prześladować was będą i mówić wszystko złe przeciwko
wam, kłamiąc, dla mnie. Radujcie się i weselcie się, bo
zapłata wasza obfita w niebiesiech, boć tak prześladowali
proroków, którzy byli przed wami (Mat. 5, 11 n.).
Wzdryga się dusza na wspomnienie wszystkich
tych mąk, które bohater Chrystusowy z niezłomnym
męstwem i nieugiętą wiarą przecierpiał. "Po obiciu kijami
i dotkliwych policzkach, przywiązany sznurem do konia,
ciągniony był przez jeźdźca na powrozie męczącą i krwawa
drogą aż do Janowa, gdzie czekała go ostatnia katusza".
W tej męce dorówna Męczennik polski najchlubniejszym
zwycięzcom, jakich czci katolicki Kościół. Zapytany,
czy jest łacińskim księdzem, odparł Andrzej: "jestem
katolickim kapłanem; w tej wierze się urodziłem i w niej też
chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia
prowadzi: wy powinniście żałować i pokutę czynić, bo
bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie.
Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga
i wybawicie dusze wasze" (z listu Piusa XI Ex aperto
Christi latere; AAS 30 (1938) 359).
Te słowa nie tylko nie pobudziły zbrodniarzy
do litości, ale wprawiły ich w taką wściekłość, że
z niesłychanym okrucieństwem zaczęli stosować do
żołnierza Chrystusowego najsroższe męki. "Powtórnie
obity biczami, na wzór Chrystusa uwieńczony został
dotkliwym spowiciem głowy, policzkami straszliwie
sponiewierany i zakrzywioną szablą zraniony, upadł.
Niebawem wyrwano mu prawe oko, w różnych miejscach
zdarto mu skórę, okrutnie przypiekając rany ogniem
i nacierając je szorstką plecionką, I na tym nie koniec:
obcięto mu uszy, nos i wargi, a język wyrwano przez
otwór zrobiony w karku, ostrym szydłem ugodzono go
w serce. Aż nareszcie niezłomny bohater około godziny
trzeciej po południu, dobity cięciem miecza doszedł
do palmy męczeńskiej, zostawiając wspaniały obraz
chrześcijańskiego męstwa" (Homilia Piusa XI, miana przy
kanonizacji św. Andrzeja w r. 1938; AAS 30, 1938, 152 153).
Jak niezwyciężony Męczennik w purpurze krwi
własnej z wielkim triumfem przyjęty został w niebie, tak i na
ziemi podany został przez Kościół do czci i naśladowania
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wszystkim wiernym, tak dla osobistego blasku jego
świętości, jak dla zadziwiających znaków, którym Bóg tę
świętość zaświadczał i stwierdzał. W roku bowiem 1853
czcigodnej pamięci Poprzednik Nasz Pius IX zaliczył go
w poczet Błogosławionych, a w roku 1938 bezpośredni
Nasz Poprzednik Pius XI uroczyście pomiędzy Świętych
go wprowadził.
II
Uważaliśmy za wskazane krótko i treściwie
przedstawić w tej encyklice główne zarysy świętości
Andrzeja Boboli, by wszystkie po całym świecie dzieci
Kościoła, nie tylko spoglądały na niego z podziwem, ale
z podobną wiernością starały się naśladować czystość
jego nauki katolickiej, niezłomną jego wiarę i to męstwo,
z jakim aż do męczeńskiego końca walczył o cześć
i chwałę Chrystusową. Niech wszyscy wedle waszych
Czcigodni Bracia, poleceń i wskazówek, wśród tych
zwłaszcza obchodów z trójwiekowa rocznicą męczeństwa
związanych, rozważają głęboko wzniosie jego cnoty
i budzą w sobie poczucie obowiązku wstępowania w jego
święte ślady.
Dziś, co jest dla Nas powodem wielkiego bólu,
w niejednym kraju wiara katolicka już to omdlewa
i podupada, już to prawie zupełnie wygasa. Nauka
Ewangelii niemałej liczbie ludzi jest nieznana, u innych
zaś, co gorsza, spotyka się z zupełnym odrzuceniem,
pod pozorem, że jest całkowicie obca tym, którzy idąc
z postępem czasu, urabiają sobie przekonanie, że na
ziemi, bez Boga tj. przez własny rozum i przez własne
siły wszystko, czym żyją i przez co działają posiąść
mogą, swoją mocą podbijając pod swoją wolą i władzę,
dla pożytku i rozwoju ludzkości, wszystkie pierwiastki
i żywioły tej ziemi. Inni znów do tego dążą, żeby z dusz
ludzi prostych i nieuczonych, albo też takich, którzy już
dotknięci są zarazą błędów, wyrwać do ostatka tę wiarą
chrześcijańską, która dla rozmaitych biedaków jest w tym
śmiertelnym życiu jedyną pociechą i w tym celu zwodzą
ich obietnicami jakiegoś nadzwyczajnego szczęścia,
które w tym ziemskim wygnaniu jest dla nas zupełnie
niedostępne. Dokądkolwiek bowiem oczy obróci i dążyć
zaczyna ludzka społeczność, jeżeli od Boga odchodzi, nie
tylko nie osiąga upragnionego spokoju i zgody, ale wpada
w taką rozterkę i niepokój, jak człowiek trawiony gorączką;
oddając się pogoni za bogactwem, za wygodnym
i przyjemnym życiem, które wyłącznie sobie ceni, chce
pochwycić coś, co przed nią ciągle ucieka i buduje na tym,
co się zapada. Albowiem bez uznania Najwyższego Boga
i Jego świętego prawa nie może istnieć wśród ludzi żaden
ład ani żadne prawdziwe szczęście, brakuje bowiem
podstawy zarówno do prywatnego, jak i do należycie
prowadzonego społecznego życia. A ponadto, jak Wam
dobrze wiadomo Czcigodni Bracia, tylko niebieskie
wiekuiste a nie znikome i przemijające dobra tej ziemi
mogą duszy przynieść pełne nasycenie.
I tego też twierdzić nie można, co wielu zuchwale
i lekkomyślnie rozpowiada, że nauka chrześcijańska
przygasza światło naturalnego ludzkiego rozumu, kiedy
przeciwnie dodaje mu blasku i siły, bo go od pozorów
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prawdy odwraca a kieruje na pole szerszych i wyższych
rozumień. Nie można więc mieć Boskiej ewangelii, tj.
nauki Chrystusowej, którą Kościół Katolicki z powołania
i obowiązku swego wykłada, za coś wstecznego
i pokonanego dzisiejszym postępem, ale za coś żywego
i żywotnego, co samo jedno może wskazać ludziom
pewną i prostą drogę do sprawiedliwości, do prawdy i do
wszelkiej cnoty oraz zabezpieczyć ich spokój i zgodę
wzajemną, dając ich prawom i instytucjom społecznym
silne i nienaruszalne podpory.
Kto to wszystko roztropnie rozważy, łatwo zda
sobie sprawę, czemu Andrzej Bobola chętnie i mężnie
podjął tyle prac, tyle cierpień, żeby wśród swoich ziomków
zachować nienaruszoną wiarę a obyczaje ich na takie
pokusy i niebezpieczeństwa narażone, od zgubnych
podstępów obronić i niezmordowanie według zasad
chrześcijańskiej cnoty urobić.
Skoro zaś, jak powiedzieliśmy już Czcigodni
Bracia, wiara katolicka i dzisiaj w wielu stronach
wystawiona jest na poważne niebezpieczeństwa, należy
ją wszelkimi siłami bronić, wykładać i szerzyć. W tej
wielkiej i tak doniosłej pracy powinni Wam być pomocą
nie tylko słudzy ołtarza, którzy to z obowiązku usilnie
czynić mają, ale i świeccy katolicy, na tyle szlachetni
i ofiarni, żeby nie lękali się stanąć do pokojowej walki
o Boża chwałę. Im zuchwałej ludzie nienawidzący Boga
i nauki chrześcijańskiej występują przeciw Chrystusowi
i założonemu przezeń Kościołowi, tym gorliwiej powinni
nie tylko kapłan ale wszyscy katolicy i żywym słowem
i przez pisma rozrzucane wśród ludu a najbardziej, przez
świetlany przykład życia swego im się przeciwstawiać,
zachowując zawsze poszanowanie dla osób, ale stając
mężnie w obronie prawdy. A choćby w tej pracy spotkać ich
miały różne przeciwności, oraz utrata czasu i mienia, niech
nigdy nie cofają się wstecz, chowając zawsze w pamięci to
słowo: mężne działanie i znoszenie cierpienia jest dziełem
tej cnoty chrześcijańskiej, której sam Bóg najwyższą
zapłatę, tj. wiekuiste szczęście obiecuje. A pamiętać
trzeba, że w tej cnocie, jeśli rzeczywiście chcemy ją coraz
to bardziej ku doskonałości kierować, zawsze znajdzie się
odrobina męczeństwa. Nie tylko bowiem krwi rozlewem
wydajemy Bogu świadectwo naszej wiary, ale i mężnym
a wytrwałym opieraniem się pokusom, oraz wielkoduszna
ofiarą ze siebie i ze wszystkiego co mamy, złożona Temu,
który tu jest naszym Stwórcą i Odkupicielem, a w niebie
będzie kiedyś nie kończącą się radością.
Niechże więc wszyscy jako we wzór wpatrują
się w męstwo świętego Męczennika Andrzeja Boboli,
niech nieugiętą jego wiarę i sami zachowują i na wszelki
sposób bronią, niech tak naśladują jego apostolską
gorliwość, żeby starali się najusilniej stosownie do swego
stanu Królestwo Chrystusowe na ziemi umacniać i we
wszystkich kierunkach rozszerzać.
Jeżeli zaś te ojcowskie Nasze zlecenia i pragnienia
kierujemy do wszystkich Pasterzy świętego Kościoła i do
ich owczarni, najbardziej zwraca się myśl nasza do tych,
co w polskich stronach życie pędzą. Skoro bowiem Andrzej
Bobola z ich narodu wyszedł i ich ziemię nie tylko blaskiem
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rozlicznych cnót, ale i krwią męczeńską uświetnił, jest on
dla nich wspaniałą ozdobą i chlubą. Niechże wiec idąc za
jego świetlanym przykładem nadal bronią ojczystej wiary
przeciw wszystkim niebezpieczeństwom, niech usiłują
obyczaje do norm chrześcijańskich dostosować, niech to
sobie mają mocnym przekonaniem za największą chwałę,
swojej Ojczyzny, jeżeli przez nieugięte naśladowanie
niezachwianej cnoty przodków to osiągną; żeby Polska
zawsze wierna była dalej "przedmurzem chrześcijaństwa".
Zdaje się bowiem wskazywać "historia, jako świadek
czasów, światło prawdy i nauczycielka życia" (Cic. De
Or. 2, 9, 36), że Bóg te właśnie role narodowi polskiemu
przeznaczył. Niechże więc mężnym i stałym sercem usiłują
tę rolę wypełnić, unikając wrogich podstępów i zwalczając
przy pomocy Bożej wszystkie przeciwności i próby. Niech
podnoszą oczy w górę ku tej nagrodzie, jaka Bóg obiecuje
tym wszystkim, co z zupełną wiernością, z ochotnym
sercem, z gorącą miłością żyją, działając i walcząc dla
zachowania i rozszerzenia na ziemi Bożego Królestwa
pokoju.
Przy tej sposobności nie możemy sobie tego
odmówić, żeby przez to okólne pismo zwrócić się wprost do
wszystkich, bardzo nam drogich synów Polski, zwłaszcza
do tych Zwierzchników diecezji, którzy dla imienia Jezusa
Chrystusa cierpienia i utrapienia ponieśli. Postępujcie
nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańska, która
idzie w parze z roztropnością i z tą mądrością, która umie
bystro patrzeć i przewidywać. Wiarę katolicką i jedność
zachowujcie. Wiara niech będzie "przepasaniem biódr
waszych" (por. Iz. 11,5); niech ona głoszona będzie po
całym świecie (por. Rzym. 1,8), niech wam będzie tym
"zwycięstwem, które zwycięża świat" (1. Jan. 4,4).
A czyńcie to wszystko patrząc na Jezusa, przodka
i kończyciela wiary, który mając przed sobą wesele, podjął
krzyż, wzgardziwszy sromotą i siedzi na prawicy Stolicy
Bożej" (Żyd. 12,2).

Tak postępując i to osiągniecie, żeby wszyscy
Święci, osobliwie ci, co z waszego rodu wyszli, z tego
wiekuistego szczęścia jakim się obecnie cieszą, wraz
z Królową Polski, Bożą Rodzicielką Maryją, na was
i na ukochaną Ojczyznę waszą łaskawie spoglądali, by
opiekować się nią i jej bronić.
Żeby się to szczęśliwie ziściło, pragniemy gorąco.
Czcigodni Bracia, byście wszyscy ze wszystkimi wiernymi
całego świata, zwłaszcza w czasie obchodu tej wiekowej
rocznicy, gorące do Boga zanosili prośby, by raczył
łaskawie obfitsze dary i pociechy osobliwie tym zsyłać,
którzy w większych niebezpieczeństwach żyć muszą
i cięższych na drodze Bożej doznają trudności.
Przez te same jednomyślne prośby starajmy
się i to u miłosierdzia Bożego wybłagać, żeby wreszcie
zapanował wśród wszystkich narodów upragniony
pokój i żeby święte prawa oraz zadania Kościoła, które
też prawdziwemu dobru ludzkiego społeczeństwa jak
najbardziej służą, znalazły u wszystkich należne uznanie
i na prawnej drodze wszędzie a szczęśliwie weszły
w życie.
By do tego wszystkiego jak najrychlej doszło,
z waszymi modłami łączymy nasze najgorętsze prośby
i udzielamy Wam, Czcigodni Bracia oraz całemu
chrześcijańskiemu ludowi, na zadatek łask Bożych i na
znak życzliwości Ojcowskiej, płynącego z głębi serca
Apostolskiego błogosławieństwa.
Dan w Rzymie, u św. Piotra 16 maja - tj. w rocznicę
tego dnia, w którym przed trzema wiekami św. Andrzej
Bobola palmę męczeństwa otrzymał - w roku 1957
a Pontyfikatu Naszego dziewiętnastym.
PIUS PP. XII
ѥ

Nic więc dziwnego, że ten szermierz Chrystusowy, tylu darami niebieskimi ubogacony
tak wielkie położył zasługi na polu apostolskiej pracy i tak obfite a zbawienne zbierał z niej owoce.
A ponieważ wysiłki jego zmierzały przede wszystkim do utrzymania,
wzmocnienia i zabezpieczenia katolickiej wiary, już jako wychowawca młodzieży w Wilnie
i potem w innych miastach oddawał się cały nauczaniu podstaw wiary,
przy czym rozbudzał w młodych sercach kult Eucharystii i gorące nabożeństwo do Najśw. Panny.

ROK XXVI, NR 4-6 (211-213) 2016.

19

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
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HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS UROCZYSTOŚCI
1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
Poznań, 16 kwietnia 2016
deckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski, i dziękuję mu za uprzejme zaproszenie. Pozdrawiam również Ich Eminencje Kardynałów, innych obecnych Biskupów, Nuncjusza Apostolskiego, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Przedstawicieli władz cywilnych
i wojskowych, księży, zakonników i zakonnice, każdego
z was.
“Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Na
wieki będę opiewał miłosierdzie Pana... (por. Ps 89 [88],
2). Te słowa przychodzą mi dziś na myśl, gdy podziwiam
ten stadion wypełniony wiernymi zgromadzonymi wokół
Słowa i ołtarza Pańskiego.
Wasza tak liczna i gorliwa obecność ukazuje, że
Pan żyje i działa, że Chrzest Polski, który miał miejsce
1050 lat temu, nadal wydaje swoje niezliczone owoce łaski. Historia waszego szlachetnego narodu, z jego dramatami i jego wspaniałym odrodzeniem świadczy, że Jezus
zmartwychwstał i nie opuszcza swych wiernych uczniów
oraz, że Maryja, Jego Matka, nieustannie wstawia się za
Polską. Mówią o tym całe dzieje waszej ojczyzny.

Eminencje,
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie Stanisławie Gądecki,
metropolito poznański i przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski,
Drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie,
Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,
Szanowni Przedstawiciele władz,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
“Misericordias Domini in aeternum cantabo”. Na wieki
będę opiewał miłosierdzie Pana... (por. Ps 89 [88], 2).
Cieszę się, że jestem tutaj z wami jako legat papieski z okazji 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Ojciec Święty
Franciszek – który bardzo oczekuje na osobiste przybycie
do waszego kraju w lipcu bieżącego roku z okazji XXXI
Światowego Dnia Młodzieży – poprzez swojego specjalnego przedstawiciela pragnie uczestniczyć w radości tych
obchodów, wzmocnić tę radość, okazać wam swoją miłość, zapewnić was o swojej modlitwie, przekazać swoje błogosławieństwo i wyrazić wam słowo wdzięczności,
gratulacji i zachęty.
W Jego imieniu pozdrawiam arcybiskupa metropolitę poznańskiego jego ekscelencję Stanisława Gą-
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Chrzest, jak ma to miejsce w przypadku każdej
duszy, która go przyjmuje, tak i dla narodu polskiego
oznaczał radykalny przełom mentalności i kultury, i dał
początek nowej drodze rozjaśnionej światłem Chrystusa
i nauczaniem Kościoła, która prowadzi do Chrystusa serca poszczególnych osób i losy narodów.
Tak mówił błogosławiony Paweł VI z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski: „Wiara chrześcijańska, język
i alfabet łaciński, sumienie obywatelskie świata zachodniego wspólnie dały początek całości nowej kultury narodu polskiego, która nieprzerwanie miała dawać później
poprzez swoje instytucje polityczne, religijne, edukacyjne
i artystyczne świadectwo swojej niewzruszonej żywotności moralnej, swojej charakterystycznej spójności z cywilizacją europejską i swojej wyjątkowej oryginalności etnicznej, przez tysiąc lat burzliwej i chwalebnej historii” (15
maja 1966).
Chcielibyśmy także zacytować słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II, gdy przyjmował pielgrzymów polskich podczas Jubileuszu Roku 2000 w Rzymie.
Przy tej okazji, odnosząc się do obchodów tysiąclecia
chrztu Mieszka I, powiedział: „Od tamtego polskiego milenium utrwaliła się w nas świadomość Ludu Bożego, który
z pokolenia na pokolenie pielgrzymuje poprzez ten świat
do domu Ojca. Tę właśnie, tak ukształtowaną świadomość przynosimy dzisiaj do bramy Wielkiego Jubileuszu,
poprzez którą przechodzą w pielgrzymce ludy i narody
całej ziemi” (6 lipca 2000).

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Cała Europa, rozważając szczerze i bez uprzedzeń swoją historię, odnajduje swoje głębokie korzenie
w kulturze, która wypływa z chrześcijaństwa. Polska może
to jednak stwierdzić z podwójnego tytułu, ponieważ sama
jej tożsamość jako narodu i jako podmiotu państwowego
jest ściśle związana z jej wiarą katolicką. Nie można zanurzyć się w historii, sztuce, literaturze, w wydarzeniach
społecznych i politycznych Polski, nie uznając, że na
wszystkie te dziedziny głęboki wpływ wywarła i ukształtowała je wasza mocna wiara, która przezwyciężyła wiele
przeciwności i prób, a która jak dom dobrze zbudowany
na skale, nie zawaliła się pomimo, że wezbrały potoki
i zerwały się wichry. Papież Franciszek, w liście w którym
mianował mnie swoim legatem napisał: „Kościół w Polsce
zawsze utrzymywał szczególną więź z narodem i starał
się weselić z tymi, którzy się weselą i płakać z tymi, którzy
płaczą” (por. Rz 12,15).
Wydarzenia tych 1050 lat, jakie upłynęły od początków chrześcijaństwa w Polsce, świadczą przed światem o waszej wierności względem otrzymanego przez
was chrztu, nawet w najsmutniejszych i najciemniejszych
chwilach. Te długie wieki wszechstronnie udowodniły, że
to, co przed chwilą usłyszeliśmy we fragmencie Ewangelii św. Mateusza odpowiada prawdzie: „Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt
28,20b).
Wasza silna wiara umocniła nadzieję i moc ducha, broniąc was i zachowując oraz dając zdolność bycia
cierpliwymi i wytrwałymi, w ufnym oczekiwaniu Bożej interwencji, która za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej zawsze przybywała na czas.
Jesteśmy tu dzisiaj, aby przypomnieć i dziękować
Panu za dar wiary i przezwyciężenie wielu trudnych chwil.
Jesteśmy wezwani, aby uczcić tę radosną rocznicę, która
pozwala nam spojrzeć na korzenie, wypływającą z nich
życiową moc, która sprawiła wasz wzrost.
Równocześnie zachęcam was, abyście nigdy nie
traktowali niczego jako osiągnięte raz na zawsze, tak jakby, na przykład, poświęcenie, wiara i odwaga minionych
pokoleń wystarczyły, żeby iść dalej pewnie i uchronić się
od wszelkich niebezpieczeństw.
Każde pokolenie jest wezwane do przyswojenia
sobie w sposób autentyczny i oryginalny tradycji i wartości, jakie zostały jemu przekazane, sprawiając, aby otrzymany dar zaowocował na nowo w jego epoce i w nowych
okolicznościach. Każdy, poprzez codzienne pójście za
Chrystusem, musi sobie przyswoić skarby prawdy i łaski,
które są jemu proponowane i przekazywane przez dziedzictwo przeszłości.
Jest to urzekające zadanie, które zakłada odpowiedzialność i zaangażowanie każdego, aby osobiście
i wspólnotowo pogłębić relację z Panem Bogiem i przekazywać innym radość Ewangelii.
„Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie
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od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już
dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem,
albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go nieustannie każdego dnia” (EG
n. 3) – zdaje się nas wzywać osobiście w tej uroczystej
chwili Papież Franciszek.
I w tym miejscu od razu przechodzi do zaangażowania misyjnego: „Zażyłość Kościoła z Jezusem jest
zażyłością «w drodze», a komunia «w samej swej istocie
przyjmuje kształt komunii misyjnej». Jest sprawą żywotną,
aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził
dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym
miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci
i bez obaw. Radość Ewangelii jest dla całego ludu, nie
może z udziału w niej wykluczać nikogo. Tak ogłasza ją
pasterzom betlejemskim anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu» (Łk 2, 10). Apokalipsa mówi o «ogłoszeniu odwiecznej Dobrej Nowiny wśród tych, którzy osiedli na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu» (Ap
14, 6)” (n. 23).
Gdybyśmy chcieli użyć obrazu dla dokonania
syntezy tych dwóch podstawowych wymiarów – przede
wszystkim więzi miłości z Jezusem, autentycznej komunii
z Nim, która otwiera nas na doświadczenie, w którym, że
tak powiem, namacalnie dotykamy mocy zmartwychwstania, zdolności do przemieniania i oświecenia wszystkich
relacji i sytuacji, a następnie obdarzania tą naszą radością osób, które spotykamy na naszej drodze, a także
wypełnienia nakazu misyjnego, by nieść innym orędzie
zbawienia – możemy uciec się do wizerunku uczniówmisjonarzy: „Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem (por. Mt
28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji
w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji” (n. 120).
Chciałbym i modlę się o to, aby najpiękniejszym
owocem obecnych obchodów 1050-tej rocznicy Chrztu
Polski było zakorzenienie się coraz silniejszego przekonania, że każdy z nas musi być uczniem-misjonarzem
i że cały Kościół, w każdej z jego części składowych i jako
całość, musi jaśnieć rysami Kościoła ucznia-misjonarza.
Jeśli się tak nie stanie, to czyha na nas niebezpieczeństwo, że narody, które w obliczu ogromnych tragedii dały dowody wierności i odwagi, świadcząc o swojej wierze i przezwyciężając prześladowania i przemoc,
w chwilach mniej dramatycznych i na pewno pod pewnymi względami spokojniejszych i lepszych zatracają albo
osłabiają radość przynależności do owczarni Chrystusa.
Jest to zjawisko dobrze znane w wielu społeczeństwach o dawnej tradycji chrześcijańskiej, a wyjaśnia się
pokusą wyobrażania sobie, że szczęście można znaleźć
poprzez nabycie dóbr materialnych lub określonego stylu
życia. Jest to pokusa uważania siebie za samowystarczalnych, nie potrzebujących szczególnie obecności i pomocy
Pana. Papież Franciszek przestrzega: „Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego świata, z jego wieloraką
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i przygniatającą ofertą konsumpcji, jest smutek rodzący
się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu powierzchownych
przyjemności oraz wyizolowanemu sumieniu. Kiedy życie
wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma
już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się
już więcej głosu Bożego, nie doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm czynienia dobra.
To niebezpieczeństwo nieuchronnie i stale zagraża również wierzącym. Ulega mu wielu ludzi i stają się osobami
urażonymi, zniechęconymi, bez chęci do życia. Nie jest
to wybór życia godnego i pełnego; nie jest to pragnienie,
jakie Bóg żywi względem nas; nie jest to życie w Duchu
rodzące się z serca zmartwychwstałego Chrystusa” (n. 2).
Drodzy przyjaciele, nie przestawajcie dziękować
za to Bogu dzień po dniu. On działa w każdym z was
i w waszym kraju.
Dziękujcie Mu za cenny dar wiary, którą dziś celebrujemy z okazji 1050-tej rocznicy chrztu księcia Mieszka
I z dynastii Piastów, wydarzenia, które było jak drzwi szeroko otwarte, aby zrodził się wasz naród, a które pozwoliło wam poznać, umiłować Chrystusa i służyć Mu.
Dziękujcie Mu za dar pokoju i stabilności granic
waszego kraju, tak często doświadczanego konfliktami
i rozbiorami.
Dziękujcie Mu za wiele owoców duchowych, jakie ta ziemia, którą Bóg uczynił płodną, potrafiła wydać
na przestrzeni wieków, a przed wszystkim za świętych,
począwszy od świętych biskupów i męczenników Wojciecha i Stanisława, aż po tych, którzy żyli w czasach nam
bliższych, jak święty Maksymilian Maria Kolbe i święta
Faustyna Kowalska. Jakże w bardzo szczególny sposób
nie wspomnieć świętego Jana Pawła II, z jego niestrudzoną pracą ewangelizacyjną i z jego odwagą, z jego siłą,
z jaką świadczył o swej wierze i wniósł zasadniczy wkład
w przywrócenie wolności religijnej i obywatelskiej w wielu
krajach świata, broniąc aż do końca praw najsłabszych,
godności osoby ludzkiej i sprawy pokoju.
Dziękczynienie jest ważne, ponieważ przypomina nam, jak bardzo kocha nas Bóg i jak bardzo jesteśmy
od Niego zależni, pozwala nam natychmiast zrozumieć
zagrożenia, które dzięki Niemu zostały przezwyciężone

i czyni nas bardziej realistycznymi, mniej zatroskanymi
i bardziej optymistycznymi w odniesieniu do zagadnień
współczesności. Pozwala nam zobaczyć problemy we
właściwym świetle, nie lekceważąc ich, bez przesady czy
irytacji.
Nie możemy wreszcie zapomnieć, drodzy bracia
i siostry, że jubileusz narodzin Polski do nowego życia,
jej chrztu, zbiega się z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka.
Wszystko to jest wspaniałym czasem łaski – rok
święty, w którym należy upamiętniać otrzymane dary i być
dla bliźniego znakiem tego miłosierdzia, które Ojciec jako
pierwszy bezinteresownie okazuje każdemu z nas. Niech
ten Rok Jubileuszowy będzie okazją – okazją, której nie
wolno zmarnować – aby zanieść innym, a zwłaszcza najbardziej potrzebującym i najbardziej przygnębionym konkretny znak tego miłosierdzia, jakie każdego dnia Pan dla
nas ma.
Wiara umacnia się poprzez dawanie jej innym,
a solidarność z ubogimi, z migrantami i prześladowanymi, z ostatnimi zyskuje nam życzliwość Pana, który będąc bogatym, zechciał stać się ubogim, aby nas ubogacić
i zbawić (por. 2 Kor 8,9).
Drodzy bracia i siostry, podczas tego jubileuszowego spotkania niech staną się naszymi słowa młodzieży
Ruchu Lednickiego: „Panie Jezu Chryste, Ciebie wybieram jako mojego Pana i za apostołem Piotrem powtarzam: Ty jesteś Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel! Tobie oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość oraz
całą moją wieczność. TY jesteś moją Prawdą, TY jesteś
moją Drogą, moim Życiem i moją Miłością. Teraz i na wieki” (Akt wyboru Jezusa, Ruch Lednicki).
Niech Najświętsza Maryja Panna, która z Jasnogórskiego wzgórza czuwa nad Polską oraz wasi święci
patronowie pomagają wam w odkrywaniu piękna Chrztu
i sprawiają, aby owocował on w życiu poszczególnych
osób, rodzin i całego polskiego społeczeństwa. Niech
Jubileusz będzie okazją do ponownego odkrycia korzeni
wiary i jej umocnienia poprzez dawanie jej innym, aby być
w świecie znakami miłosierdzia i świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Niech się tak stanie!
Źródło: http://episkopat.pl/
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Ks. Kard. Stefan Wyszyński

ODNOWIENIE ŚLUBÓW NARODU NA JASNEJ GÓRZE
26 sierpnia 1956 r.

[Komańcza, 16 maja 1956]
JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU POLSKIEGO
Wielka Boga-Człowieka Matko!
Bogarodzico-Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości,
wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych.
My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud
nabyty zbawczą krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego, Pośredniczko łask wszelkich,
Matko miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe
wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu — wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu,
omytego w wodach chrztu świętego.
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie
wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była
nam Dziewicą Wspomoży- cielką wśród chwały i wśród
straszliwych klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu
winy, że dotąd nie wykonaliśmy Ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, okiem miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym
chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych
zastępów oddanego Ci ludu Bożego.
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Królowo Polski! Odnawiamy dziś Śluby przodków
naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu
polskiego uznajemy.
Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie
polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.
Pomnij, Matko-Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać królestwem
Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów
ziemi.
P r z y r z e k a m y uczynić wszystko, co leży
w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem
Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje
panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko łaski Bożej! P r z y r z e k a m y Ci strzec
w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga,
- aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego,
- aby stał się Domem Bożym i Bramą niebios dla
pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię — pod przewodem Kościoła katolickiego — do Ojczyzny wiecznej1.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady!
P r z y r z e k a m y Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia
i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli
o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać
bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę
Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie złoty! P r z y r z e k a m y Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
P r z y r z e k a m y Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha
Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
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P r z y r z e k a m y Ci wychować młode pokolenie
w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem
i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwierciadło sprawiedliwości! Wsłuchując się
w odwieczne tęsknoty Narodu, p r z y r z e k a m y Ci kroczyć za Słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem
naszym.
P r z y r z e k a m y usilnie pracować nad tym, aby
w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas
nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.
P r z y r z e k a m y dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym
dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska! P r z y r z e k a m y
stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy
bój z naszymi wadami narodowymi.
P r z y r z e k a m y wypowiedzieć walkę lenistwu
i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
P r z y r z e k a m y zdobywać cnoty: wierności
i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia
się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Królowo Polski! Ponawiamy Śluby ojców naszych
i p r z y r z e k a m y , ż e z wszelką usilnością umacniać
i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi
cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico-Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej jasnogórskiej stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie
ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza
w dni Twoich świąt.
P r z y r z e k a m y iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe
wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas
zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na
Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że
Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących
i okazałaś światu Słońce sprawiedliwości, Chrystusa,
Boga naszego.
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku
któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w ser-
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cach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej
Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość
i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską
do bram Ojczyzny niebieskiej. A na progu nowego życia
sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota
Twojego. Amen.
Źródło tekstu: Zbiór dokumentów Instytutu Prymasowskiego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego dawniej (do r. 1993) — Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu (dalej: Zbiór). — Maszynopis. Tekst napisany
w Komańczy 16 maja 1956 i przesłany na Jasną Górę na uroczystość
26 sierpnia 1956. Rękopis zaginął. W Zbiorze znajduje się również odbitka fotograficzna tekstu z podpisem Ks. Prymasa i datą: Komańcza, 29
sierpnia 1956, oraz z podpisami biskupów. Tekst rozpowszechniany był
wśród wiernych w odbitkach maszynopisowych, a także jako druk ulotny
wyd. nakładem Jasnej Góry w 1957 r. i wyd. „Rycerza Niepokalanej”,
S. Severa w Rzymie w 1975 r. — poprzedzony wstępem: „Oby każde
słowo Przyrzeczeń Jasnogórskich weszło w naszą krew, w nasze myśli,
wolę i uczucia, w każdy czyn nasz, w całe życie narodu. Stefan Kardynał
Wyszyński, Prymas Polski, Warszawa, 1 I 1957 — Roku Królowej Polski.” (Wszystkie te formy rozpowszechniania tekstu są zarejestrowane
w Zbiorze pod ogólnym tytułem „Różne wydania tekstu Jasnogórskich
Ślubów Narodu”.)
1. Idea odnowionych Ślubów Królewskich zrodziła się w miejscu odosobnienia Ks. Prymasa w Prudniku Śląskim. W trzechsetlecie obrony Jasnej
Góry i Ślubów Jana Kazimierza (1655-1656) Ks. Prymas postanowił odnowić ten akt w formie dostosowanej do współczesności. Miały to być
Śluby całego wierzącego narodu złożone Maryi Królowej Polski —jako
program pracy duchowej, odnowy moralnej i społecznej (zob. Stefan
Kardynał Wyszyński, Wielka Nowenna Tysiąclecia, Paris 1962, s. 4652). Dlatego też na prośbę Jasnej Góry o napisanie tekstu Ślubów na
uroczystość 26 sierpnia 1956, prośbę popartą argumentem, że nawet
św. Paweł pisał z więzienia, bo „słowo Pańskie nie może być związane”, 16 maja 1956 roku, w uroczystość św. Andrzeja Boboli, Ks. Prymas
napisał w Komańczy tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu (zob. Stefan
Kardynał Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 249) i przesłał go na Jasną
Górę przez okazję na ręce przeora o. Jerzego Tomzińskiego (przy liście
z 23 maja 1956, zob. s. 186) i o. Alojzego Wrzalika, generała paulinów.
W zaginionym liście do o. Wrzalika z 22 maja 1956 prosił, aby w jego
zastępstwie odczytał Śluby ks. bp Michał Klepacz, a gdyby to było niemożliwe ze względu na ingerencję władz państwowych — o. generał
lub którykolwiek z paulinów (zob. A. Micewski, Kardynał Wyszyński,
prymas i mąż stanu, Paris 1982, s. 154).
26 sierpnia 1956 cudowny obraz Matki Bożej wyniesiono w procesji
po wałach na Szczyt Jasnej Góry. Ks. Prymas — nieobecny — przysłał hostię mszalną na ten dzień. Jego fotel na widocznym miejscu stał
pusty, na nim symboliczna wiązanka biało-czerwonych róż. W imieniu
uwięzionego Ks. Prymasa Śluby odczytał ks. bp Klepacz w obecności
Episkopatu Polski, kilku tysięcy kapłanów oraz milionowej rzeszy wiernych. Odtąd Śluby są ponawiane co roku 26 sierpnia na Jasnej Górze
i w parafiach. Treść Jasnogórskich Ślubów stała się tematem modlitwy
i pracy duszpasterskiej w okresie Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem
Chrztu Polski.
Tekst Ślubów przełożony na język łaciński Ks. Prymas złożył papieżowi
Piusowi XII dnia 14 maja 1957 (zob. „Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej” (dalej: WAW) 1957, nr 10).
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Ks. Abp Stanisław Gądecki

HOMILIA PRZEWODNICZĄCEGO KEP ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO
PODCZAS MSZY ŚW. Z OKAZJI 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
15.04.2016
1. CHRZEST PAWŁA
Scena nawrócenia i przyjęcia chrztu świętego
przez Szawła wyjaśnia nam najpierw w bardzo prosty,
a zarazem głęboki sposób, po co właściwie człowiek
przyjmuje chrzest.
Kiedy Szaweł, zamierzając pojmać uciekinierów,
znalazł się w samo południe blisko murów Damaszku,
spotkał go Chrystus. „Kiedyśmy wszyscy – opowiada
o tym fakcie sam Paweł – upadli na ziemię, usłyszałem
głos, który mówił do mnie po hebrajsku: ‘Szawle, Szawle,
dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi’. ‘Kto jesteś, Panie?’ - zapytałem. A Pan
odpowiedział: ‘Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.
Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po
to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem i przed
poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy
i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do
Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie
grzechów i dziedzictwo ze świętymi” (Dz 26,14-18). A zatem, człowiek otrzymuje chrzest po to, by stać się sługą
i świadkiem Chrystusa, otwierać ludziom oczy na Boga,
aby mogli otrzymać odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi – oto podstawowy cel a zarazem zadanie ewangelizacyjne, do jakiego zobowiązuje nas chrzest
święty.
"Chrzest Mieszka I to źródłowe wydarzenie
w dziejach Polski. Wydarzenie źródłowe dla tożsamości
i duchowości naszego narodu. Wydarzenie, z którego
nasz naród może obficie czerpać inspirację i natchnienie." - mówił Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski abp Stanisław Gądecki w homilii podczas Mszy
św. z udziałem Konferencji Episkopatu Polski w katedrze
poznańskiej. Eucharystii w 1050. rocznicę Chrztu Polski
przewodniczył kard. Pietro Parolin. Poniżej publikujemy
tekst homilii.
Polonia semper fidelis. 1050 lecie Chrztu Polski
(Katedra Poznańska – 15.04.2016).
Chrzest Mieszka I to źródłowe wydarzenie w dziejach Polski. Wydarzenie źródłowe dla tożsamości i duchowości naszego narodu. Wydarzenie, z którego nasz naród
może obficie czerpać inspirację i natchnienie.
W związku z nim rozważaliśmy wczoraj w Gnieźnie treści, jakie niesie ze sobą ten sakrament, dzisiaj zaś
chcemy iść krok naprzód i podjąć refleksję nad wiernością,
będącą prostą konsekwencją chrztu. Chcemy zatrzymać
się chwilę nad trzema sprawami; nad wiernością będącą
pochodną chrztu św. Pawła, chrztu Mieszka I oraz naszą
wiernością przyrzeczeniom chrzcielnym.
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Tych zadań misyjnych człowiek nie jest w stanie
wypełnić do końca bez krzyża. Dowodem tego cierpienia,
jakie spotkały Pawła podczas jego działalności misyjnej,
których końcem był krzyż: „Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem
na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach
w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od
fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie
i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły” (2 Tes 11,24-28).
Radykalna wierność Chrystusowi – nie obok, nie
mimo krzyża, ale dzięki znoszonemu krzyżowi - doprowadziła Pawła do niebywałych sukcesów ewangelizacyjnych,
które on sam potwierdza: „Począwszy od Jeruzalem, we
wszystkich kierunkach aż do Ilirii, dopełniłem głoszenia
Ewangelii Chrystusa. Ze wszystkich sił dążyłem do tego,
aby Ewangelię głosić tylko tam, gdzie imię Chrystusa nie
było jeszcze znane, by nie budować na fundamencie po-
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łożonym przez kogoś innego” (Rz 15,19-20). Te sukcesy
apostolskie były przede wszystkim rezultatem jego osobistej wierności i całkowitego oddania się Chrystusowi. „Ani
śmierć, ani życie, [...] nie zdoła nas odłączyć od miłości
Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym” (Rz
8,38).
2.CHRZEST MIESZKA
Czy coś podobnego można powiedzieć na temat
wierności obietnicom chrzcielnym u księcia Mieszka I?
Z jednej strony z pewnością nie. Chrzest Mieszka pod
wieloma względami różnił się od chrztu św. Pawła. Szaweł
przed chrztem był człowiekiem głęboko wierzącym w jedynego Boga. Miał za sobą formację religijną w najlepszych
szkołach żydowskich. Stał się niestrudzonym apostołem
pogan a w końcu poniósł za Chrystusa śmierć męczeńską. Nic podobnego nie da się powiedzieć o Mieszku.
W punkcie wyjścia był on najprawdopodobniej wyznawcą
wielu bogów. Nie znamy jego sylwetki duchowej, formacji umysłowej ani świata wartości. Nie można też mówić
o jego nagłym nawróceniu i oświeceniu. Raczej przeciwnie, z tego co czytamy w niemieckiej Kronice Thietmara;
polskiej Kronice Galla i czeskiej Kronice Kosmasa oraz
w zapiskach rocznikarskich (Rocznik małopolski; Kodeks
szamotulski; Kodeks lubiński; Kodeks królewiecki; Rocznik Traski; Rocznik Sędziwoja; Kronika wielkopolska; Kronika Mierzwy; Kronika polsko-śląska; Kronika książąt polskich) wynika, że proces nawrócenia księcia był powolny
i zakładał dłuższe przygotowanie.
A jednak, pomimo tego, nie da się odmówić także
Mieszkowi sukcesów ewangelizacyjnych, będących owocem jego wierności – dzięki krzyżowi. Były one z pewnością o wiele skromniejsze, ale nie mniej trwałe. Pierwszy
etap chrystianizacji – pisze prof. Krzysztof Ożóg – i odejście od pogaństwa wiązało się u niego z ryzykiem własnej śmierci. Z pewnością wyrazem jego wierności było
wsparcie udzielane misjonarzom, którzy udawali się do
głównych grodów, gdzie zwoływano ludność i nauczano
podstawowych prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.
Książę musiał troszczyć się o materialne potrzeby rodzącego się w jego państwie Kościoła. Z jego środków zostały
wzniesione i wyposażone świątynie w głównych grodach
monarchii. Mieszko sprowadzał też z terenów cesarstwa
duchownych do obsługi nowych świątyń, sprawowania
liturgii i przekazywania podstaw wiary. Do końca swojego życia wspierał i otaczał opieką powstający Kościół
w swym państwie. Zaszczepiał kult św. Piotra Apostoła,
co znalazło swój najpełniejszy wyraz w wezwaniu najstarszej polskiej katedry w Poznaniu. Przez ten akt podkreślił
związek swego rodu z Kościołem i Stolicą Apostolską.
Jeszcze większym wzmocnieniem związków polskiego
władcy z papiestwem był doniosły akt księcia nadania
w opiekę całego państwa św. Piotrowi, tj. Stolicy Apostolskiej dokonany około roku 991, co poświadcza dokument
zwany Dagome iudex.
Zapewne kosztowało to księcia wiele trudów, ale
dzięki tym trudom Polanie przyjmować wartości wcześniej nieznane albo nawet odrzucane i w ten sposób ich
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własny język, idee polityczne i religijne, kultura materialna zyskały wyższy wymiar, zakorzeniając się w kulturach
starszych i doskonalszych, które już wcześniej otrzymały
chrześcijańskie oblicze (prof. Jacek Kowalski). A chociaż
wierność ochrzczonego władcy różniła się od wierności
apostoła Pawła, bo inne były ich pola działania, tym niemniej – jak mówi Dante – nie wolno wątpić w uniwersalizm jego wizji. On śnił o Polsce potężnej i wiernej, jaka
nadejdzie po tysiącu latach:
„Gdy przyszła wiara, już od onej chwili
nie zniósł, by trwało pogańskie skalanie
i chciał, by wszyscy ludzie uwierzyli”
(Dante, Raj, XX, 127-129)
3. NASZ CHRZEST
I faktycznie odtąd, od momentu chrztu księcia
Mieszka i chrztu Polski także na naszej ziemi ojczystej
rozpoczął się toczyć bój o wierność, owa niewypowiedzianie dramatyczna walka prawdy z fałszem, dobra ze złem,
piękna z brzydotą, etyki z grzechem, wolności z niewolą,
wartości z antywartościami, sensu z bezsensem, życia
ze śmiercią, istnienia z nicością. Święty Augustyn (+ 430
r.) przedstawił ją syntetycznie w postaci wzajemnej walki
dwóch zmagających się ze sobą państw. „Dwojaka tedy
miłość – pisze on - dwojakie państwo utworzyła: miłość
własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo
ziemskie (civitas terrena); miłość zaś Boga, posunięta aż
do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie” (De
civitate Dei, XIV, 28). Juliusz Słowacki ujął tę walkę w bardzo osobisty sposób:
„Cierpienia moje i męki serdeczne,/
I ciągłą walkę z szatanów gromadą,/
Ich bronie jasne i tarcze słoneczne,/
Jamy wężową napełnione zdradą...”
(Król-Duch. Rapsod pierwszy. Pieśń I).
a. W dziejach tej walki duchowej, aby zwyciężyć,
nie wystarczy wierzyć w Boga, trzeba Mu być wiernym.
Jeśli przyjęliśmy prawdę o Chrystusie i powierzyliśmy Mu
nasze życie, to nie może być sprzeczności między tym,
w co wierzymy, a tym, jak żyjemy. Prawdę bowiem nie
tyle uznajemy poprzez akt czysto intelektualny, ile raczej
przyswajamy sobie w duchowej dynamice, która przenika
w głąb naszej istoty. Prawda przekazywana jest nie tylko
poprzez formalne nauczanie – chociaż ono jest ważne –
lecz dzięki świadectwu życia prawego, wiernego i świętego (por. Benedykt XVI, Świadectwo wierności przemawia
bardziej niż słowa. Czuwanie modlitewne w Hyde Parku
przed beatyfikacją. Londyn – 18.09.2010).
Przykładem tej wierności – której nie ominął
krzyż – był pierwszy „polski” męczennik św. Wojciech:
Według słów księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego:
„Św. Wojciech, gdy znalazł się na Żuławach Gdańskich,
miał możność uniknąć śmierci, jednak nie uczynił tego.
[...] wrócił do pogan i podjął na nowo dzieło Ewangelii.
Został z ich ziemi usunięty siłą, albowiem życie swe oddał
za tych, którym chciał przynieść życie.” Podobnie stało
się z pierwszymi polskimi męczennikami (Benedyktem,
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Janem, Mateuszem, Izaakiem i Krystynem).
Szczególne znacznie w dziejach polskiej wierności posiada św. Stanisław, który: „walczył z wojowniczością króla. [...] Wojowniczy władca nie ceni życia ludzkiego, ani życia rodzinnego. [...] Pasterz Krakowa patrzył na
to z bolesnym sercem. Upominał króla: Nie godzi ci się
tego czynić! Niech wrócą ojcowie, mężowie i synowie do
ognisk rodzinnych, a zapanuje w kraju pokój, porządek
i ład. Nie usłuchał król [...]. Biskup Stanisław „padł pod
mieczem” dlatego właśnie, że był zwiastunem Króla pokoju, że bronił prymatu osoby, rodziny i jej potrzeb”.
„W najtrudniejszych czasach wojen, powstań i zesłań biskupi i kapłani, konsekrowani mężczyźni i niewiasty prawdziwie wraz z ludem cierpieli, żarliwie przynosząc pocieszenie wszystkim braciom i siostrom swojej Ojczyzny
oraz mądrze pokazując drogę do wolności (List papieża
Franciszka do kard. Pietro Parolina na 1050. rocznicę
chrztu Polski).
W okresie powojennym, zwłaszcza w okresie
stalinowskim, takim świadkiem był ks. prymas Wyszyński, który stał się więźniem. Nie można tu pominąć milczeniem straszliwych tortur zadawanych przez ówczesne
władze księdzu biskupowi Antoniemu Baraniakowi. A jednak – dzięki wierności krzyżowi – pomimo wielkiej nagonki władz oraz szykan administracyjnych i fiskalnych,
Kościół zmobilizował w 1966 roku polskie społeczeństwo
do uczczenia Milenium Chrztu Polski. Wówczas to polscy biskupi – odważnie – w geście pojednania wyciągnęli
rękę do kapłanów i wiernych w Niemczech, rozpoczynając trudny i konieczny dialog pojednania pomiędzy oby
narodami.
Nade wszystko jednak miarą wierności Kościoła
są dziesiątki polskich świętych i błogosławionych, duchownych i świeckich, a także często nieznanych świadków
wiary. „Kościół – pisze papież Franciszek w liście do kard.
Pietro Parolina na 1050. rocznicę chrztu Polski – wyniósł
do godności ołtarza licznych synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali chrześcijańskie
cnoty lub zostali ozdobieni palmą męczeństwa. Z bardzo
długiej listy pragniemy imiennie wspomnieć tych, którzy
żyli w naszych czasach i są czczeni w całym świecie: mianowicie św. Maksymiliana Marię Kolbe, franciszkańskiego
kapłana i męczennika, który swą służbę okazał w całopalnej ofierze miłości; św. Marię Faustynę Kowalską, dziewicę, która bardzo troszczyła się o objawienie tajemnicy
Bożego Miłosierdzia, oraz św. Jana Pawła II, papieża,
który ukazywał niestrudzenie wszystkim narodom Zbawiciela człowieka” (List papieża Franciszka do kard. Pietro
Parolina na 1050. rocznicę chrztu Polski).
b. Także dzisiaj – gdy od chrztu Mieszka dzieli
nas ponad 40 pokoleń – potrzebna jest nasza wierność,
potrzebny jest krzyż. „Dziś – mówił papież Franciszek
– przeżywamy paradoks zglobalizowanego świata, w którym widzimy tak wiele luksusowych domów i wieżowców,
ale coraz mniej ciepła domu i rodziny; wiele ambitnych
projektów, ale mało czasu, aby żyć tym, co zostało osiągnięte; wiele wyrafinowanych środków rozrywki, ale co-
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raz głębszą pustkę w sercu; wiele przyjemności, ale mało
miłości; tak dużo swobody, ale mało autonomii ... Coraz
bardziej przybywa ludzi, którzy czują się sami, ale również tych, którzy zamykają się w egoizmie, w melancholii, w destrukcyjnej przemocy i niewoli przyjemności oraz
bożka pieniądza” (Wierność, prawda i miłość. papież
Franciszek na rozpoczęcie Synodu, Watykan 4.10.2015).
Nikt, kto dzisiaj patrzy trzeźwo na świat, nie powinien sądzić, iż chrześcijanie mogą sobie pozwolić na to, by po
prostu dalej zajmować się swoimi sprawami, nie zważając
na ogromny kryzys wiary, jaki ogarnął nasze społeczeństwo, lub wręcz spodziewać się, że spuścizna wartości,
przekazana przez wieki chrześcijaństwa, nadal będzie inspirowała i kształtowała przyszłość tego społeczeństwa.
Wiemy, że w okresach kryzysu i wrzenia Bóg powołuje
wielkich świętych i proroków, by odnowili Kościół i wspólnotę chrześcijańską; ufamy Jego Opatrzności i modlimy
się, by nadal nas prowadził. Jednakże każdy i każda
z nas wezwany jest, by idąc swoją drogą życia, przyczyniać się do szerzenia królestwa Bożego poprzez wnoszenie wartości Ewangelii w życie doczesne (por. Benedykt
XVI, Świadectwo wierności przemawia bardziej niż słowa.
Czuwanie modlitewne w Hyde Parku przed beatyfikacją.
Londyn – 18.09.2010).
To wszystko da się uczynić pod warunkiem, że Polacy rzeczywiście dochowają wierności Bogu. najbardziej
przejmujący apel o jej dochowanie znajduję w pierwszym
liście papieża Jana Pawła II skierowanym do Polaków po
jego wyborze na stolicę Piotrową: „Proszę was też, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościołowi i jego pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża
obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż
zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może
umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”
(Zachowajcie wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościołowi. List do Polaków Ojca Świętego Jana Pawła II po
wyborze na Stolicę Piotrową, Watykan - 23.10.1978).
„Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom
jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta
na nowe wyzwania, wrażliwa na ‘znaki czasu’. Wyraża
się ona także w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której wątek chrześcijański obecny był od samego początku.
Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi
wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą a kulturą,
między Ewangelią a życiem” (Jan Paweł II, Budujmy Polskę wierną swym korzeniom. Kraków, 10.07.1997. Przemówienie pożegnalne na lotnisku Balice).
Tę twórczą wierność nie jest w stanie przekazywać każdy człowiek. Może ją przekazywać tylko chrześcijanin określonego formatu. Jean Vanier pisał: „Ci, którzy
nie mają tożsamości, którzy nie mają swojej „ziemi” i nie
wyznają jasnych wartości, nie mogą prawdziwie otworzyć
się na innych. Nie będą umieli dawać, gdyż nie bardzo
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wiedzą, kim są, czego chcą i co mają robić.
Ci, którzy mają jasną świadomość siebie, ale są
skupieni na sobie samych i na swojej grupie, ukryci za
solidnymi murami, są przekonani o swojej prawości, osądzają i potępiają tych, którzy nie postrzegają świata tak
samo jak oni. Grozi im niebezpieczeństwo uduszenia się
lub dążenia do wywoływania konfliktów.
Ci, którzy mają własną tożsamość i są otwarci
na innych, będą stopniowo stawać się ludźmi zdolnymi
do współczucia, ludźmi wewnętrznego pokoju, potrafiącymi słuchać i nieść dobro, pokój i jedność. Przez swoją
kompetencję nastawioną na budowanie komunii pomogą
innym pełniej przeżywać własne człowieczeństwo i jednoczyć się w dzieleniu przyjaźni” (J.Vanier, Każda osoba
jest historią świętą, Poznań 1999, 165-166).
ZAKOŃCZENIE
Na koniec dzisiejszej refleksji chciałbym jak naj-

serdeczniej podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi
za przekazane wszystkim Polakom słowa wdzięczności,
gratulacji i zachęty oraz duchowe uczestnictwo w naszych
obchodach 1050-lecia chrztu Mieszka I.
Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
i w Ostrej świecisz Bramie! Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny, każdej i każdego z Polaków w kraju i poza
jego granicami. Matko Zbawiciela, pozwól nam dochować
wierność naszym zobowiązaniom chrzcielnym. Nie dozwól - jak uczy św. Teresa z Avila – abyśmy z powodu
jakichkolwiek trudności stracili odwagę:
„Nie trwóż się, nie drzyj
Wśród życia dróg,
Tu wszystko mija,
Trwa tylko Bóg”
(św. Teresa z Avila, Cierpliwość zwycięża)
Źródło : http://episkopat.pl/

ѥ

Ks. Abp Marek Jędraszewski

OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA W ŻYCIU PUBLICZNYM
w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką
rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie,
a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie”.

W dniu 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II, w obecności prezydentów Europy środkowo-wschodniej, stwierdził: „Najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie
i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją
Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem

28

Powyższe stwierdzenia Jan Paweł II opatrzył
jeszcze następującym komentarzem: „Obecny brak (...)
duchowej jedności [Europy] wynika głównie z kryzysu tej
właśnie chrześcijańskiej samo-świadomości”. Kryzys ten
trwa w Europie już od kilku wieków. Można wskazać tu
na cztery jego podstawowe etapy. Pierwszy z nich wystąpił w epoce Oświecenia na polu filozofii. Wtedy to w imię
ciasnego, doktrynersko pojmowanego racjonalizmu odrzucono chrześcijańskiego Boga, usiłując w Jego miejsce
wstawić całkowicie wymyślonego przez filozofów boga
deistycznego pojmowanego jako Wielki Zegarmistrz. Prostą konsekwencją tego „zabiegu” stał się dość powszechnie głoszony w XIX wieku agnostycyzm, a nawet ateizm.
Drugi kryzys objawił się na terenie prawa. Polegał on na
odrzuceniu, pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX,
prawa naturalnego. W jego miejsce zaczęła obowiązywać
doktryna tzw. pozytywizmu prawniczego. Tragiczną syntezą tego pozytywizmu z ateizmem stały się totalitaryzmy:
bolszewicki i nazistowski. Trzeci kryzys dotknął na powrót
dziedziny filozofii. Jego przejawem stała się rewolucja
1968 roku, na skutek której odrzucono istnienie obiektywnej prawdy, w tym także zasad odnoszących się do
moralnego postępowania człowieka. W miejsce klasycznej definicji prawdy Richard Rorty wprowadził koncepcję
liberalnej ironistki, a Gianni Vattimo postulat "il pensiero
debole" – „słabej myśli”. W kontekście takiego relatywi-
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stycznego podejścia do zagadnienia prawdy z jeszcze
większą mocą wróciła koncepcja tzw. społeczeństwa
otwartego. Pojęcie to ukuł Henri Bergson, lecz swój rozgłos zawdzięczało Karlowi Popperowi. Według niego,
niemożliwe jest dotarcie do prawdy absolutnej. Dlatego
nikt nie może mieć monopolu na prawdę. Społeczeństwo
składa się z różnych ludzi, mających różne poglądy i różne interesy. Jest więc religijnie i ideowo pluralistyczne,
co stanowi, zdaniem Poppera, jego ogromną zaletę –
w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju totalitaryzmów
i dyktatur. Co więcej, zmiany społeczne winny zachodzić
na drodze „cząstkowej inżynierii społecznej”, mającej
na celu modyfikowania tego, co przez zarządzających
tą inżynierią zostało uznane za złe, i utrwalania tego, co
uznano za dobre. Funkcjonowanie społeczeństwa otwartego miałoby zatem polegać na wyciąganiu maksimum
korzyści z wielu różnych punktów widzenia dostępnych
w takim społeczeństwie. W konsekwencji, przy odrzuceniu istnienia prawdy obiektywnej oraz prawa naturalnego,
z ogromną mocą – głównie dzięki wsparciu mainstreamowych mediów – w przestrzeni publicznej pojawiły hasła
podważające świętość ludzkiego życia, w tym żądania,
aby uznać aborcję jako prawo kobiety, a eutanazję jako
prawo przysługujące każdemu człowiekowi. Ostatnio Komisja Europejska w całości odrzuciła głosy dwóch milionów ludzi, którzy opowiedzieli się na rzecz europejskiej
inicjatywy obywatelskiej „Jeden z nas”. Inicjatywa wzywała do zaprzestania finansowania przez Unię Europejską
działań zakładających niszczenie ludzkich embrionów,
szczególnie w dziedzinie badań naukowych. Podjętą decyzję uzasadniano brakiem potrzeby podnoszenia obecnych standardów etycznych w wydatkowaniu środków
unijnych. Ponadto do głosu doszło niezmiernie wpływowe lobby homoseksualistyczne, zaczęto kwestionować
tożsamość rodziny jako wspólnoty kobiety i mężczyzny,
propaguje się ideologię gender. Ostatnimi dokumentami,
poprzez uchwalenie których usiłuje się wprowadzać tę
ideologię, są: "Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" oraz dokument Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia
dla Europy i Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej
"Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe
zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących
się edukacją i zdrowiem".
W tak relatywistycznie określonej sytuacji kulturowej nie ma już miejsca na obiektywne i uniwersalne
wartości. Te przez zwolenników ponowoczesności zostały bowiem okrzyknięte jako przejawy fanatyzmu i fundamentalizmu. Objawił się przy tym swoisty paradoks, wielokrotnie wskazywany przez Benedykta XVI: odrzucając
wszelką obiektywną prawdę, ponowoczesność w imię
swojej „prawdy”, wyniesionej przez siebie do godności
absolutnie niezaprzeczalnej, usiłuje wprowadzać do życia
publicznego dyktaturę relatywizmu. Ponieważ jako swego
głównego wroga uznała ona chrześcijaństwo, we współczesnej kulturze, a dokładniej już w XXI wieku, objawił się
tak zwany nowy ateizm, niespotykany dotąd, gdy chodzi
o zawartą w nim skalę agresji skierowanej przeciwko ludziom wierzącym. On właśnie stanowi czwarty przejaw
kryzysu, który dzisiaj toczy kulturę europejską (zachod-
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nią). Znany dziennikarz amerykański Simone Hooper w artykule zatytułowanym <<The rise of the „New Atheists”>>
z 9 listopada 2009 roku w taki oto sposób określił poglądy
głównych przedstawicieli tego ateizmu (Richarda Dawkinsa, Sama Harrisa Christophera, Erica Hitchensa i Victora
J. Stengera): „religii nie powinno się jedynie tolerować,
lecz należy jej przeciwdziałać, krytykować ją i poddawać
racjonalnej argumentacji wszędzie tam, gdzie sięgają jej
wpływy”. Stąd wynika szerzące się coraz bardziej przekonanie, że wobec religii, jej „przesądów i fanatyzmów”
należy zajmować postawę „mniej przyzwalającą” niż ta,
którą dotąd reprezentowali zwolennicy sekularyzmu.
Próbując ocenić te kryzysy, możemy stwierdzić,
że są one, z jednej strony, swego rodzaju powrotem do
czasów pogańskich sprzed dwóch tysięcy lat, oraz, z drugiej, pewną formą emancypacji ze strony zarówno filozofii,
jak i prawa, wobec chrześcijaństwa. Jednakże emancypacja ta bynajmniej nie przyniosła oczekiwanego dobrego rezultatu. Wprost przeciwnie. Fałszywe, pozbawione
ducha chrześcijańskiego wizje człowieka i wyrosłe z nich
programy polityczne okazały się prawdziwie destrukcyjne,
niekiedy wręcz tragiczne nie tylko dla pojedynczych ludzi,
ale dla całych społeczeństw i narodów. W dziedzinie filozofii odrzucenie Boga jako fundamentu istnienia i prawdy
doprowadziło do zwątpienia w ludzki rozum, natomiast
w dziedzinie prawa pozytywizm prawniczy doprowadził
do stworzenia zbrodniczych systemów komunistycznego
i nazistowskiego. Z kolei we współczesnych systemach
demokratycznych częstokroć stanowi się prawa, które
pozostają na usługach pewnych wpływowych grup interesów, nie liczących się z dobrem ogółu, lekceważących
między innymi prawa do życia w odniesieniu do osób
bezbronnych i słabych. W praktyce przestało obowiązywać pojęcie wspólnego dobra. Coraz boleśniej można
doświadczyć prawdziwości słów zawartych w encyklice św. Jana Pawła II "Centesimus annus": „W sytuacji,
w której nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca
przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej
kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla
celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Można zatem rzec, że Europa
rozumiana jako określony kształt kultury była i jest silna
jedynie wtedy, gdy zarówno filozofia, jak i prawo są przenikane duchem chrześcijańskim. Natomiast w chwili, gdy
filozofia i prawo zamykają się na chrześcijańską prawdę,
rodzi się ostry kryzys antropologiczny, przekładający się
na określone działania o charakterze politycznym. Dzisiaj
działanie to nosi nazwę „poprawności politycznej”, która
dla wielu stała się swoistym dogmatem myślenia i postępowania.
Właśnie na tak zarysowanym tle kulturowym
przedstawia się pełna prawda na temat przestrzeni publicznej, w której przychodzi obecnie działać Kościołowi
katolickiemu w Polsce. Prawda ta nie ujawnia się natomiast wtedy, gdy nasze rozpoznanie obecnej sytuacji
ograniczymy do samych umocowań prawnych dotyczących sytuacji Kościoła katolickiego w RP. Nie ulega wątpliwości, że w wyniku przemian zapoczątkowanych w 1989
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roku, Kościół, na mocy Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia
1997 roku, oraz Konkordatu podpisanego 28 lipca 1993
roku i ratyfikowanego w 1998 roku, uzyskał zagwarantowaną prawem wolność, tak niezbędną dla jego ewangelizacyjnej działalności. Wydawać by się zatem mogło, że
okres PRL-u, kiedy to Kościół dla ówczesnych komunistycznych władz jawił się jako główny przeciwnik, którego
jeśli nie można było fizycznie unicestwić, to w każdym razie należało „zamknąć do zakrystii”, minął bezpowrotnie.
Jednak taka ocena sytuacji mijałaby się, niestety, z prawdą, dając złudne poczucie bezpieczeństwa.
Złudzenie to wynika najpierw z samego szacunku, a raczej jego braku, ze strony niektórych wysokich
urzędników państwowych wobec zapisów prawnych zawartych w Konstytucji i Konkordacie. Oto trzy przykłady.
Pierwszym z nich jest uchylanie się sądów RP przed potępieniem oczywistych dla ludzi wierzących gestów szyderstwa z krzyża czy publicznego darcia na strzępy Pisma
Świętego. Autorów tych czynów usprawiedliwia się w imię
prawa do wolności kultury i ekspresji własnych poglądów
– mimo że w art. 31, n. 2 Konstytucji RP jest mowa o tym,
że „każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa
innych”. Ostatnio wpłynął do Sejmu RP projekt ustawy
przygotowany przez SLD, aby za szyderstwa z symboli
religijnych ścigać prawem tylko te osoby, które dopuszczą
się tych czynów jedynie w miejscach sakralnych. Drugi
przykład dotyczy końca kwietnia br. Na drugi dzień po kanonizacji św. Jana Pawła II rząd RP przekazał Sejmowi
do ratyfikacji "Konwencję Rady Europy o zapobieganiu
i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", zawierającą w sobie elementy ideologii gender.
Tymczasem zdaniem wielu poważnych konstytucjonalistów, przyjęcie "Konwencji" byłoby niezgodne z Konstytucją. Z raportu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej "Ordo
iuris" wynika bowiem, że „system aksjologiczny zawarty
w Konwencji, zakładający działania z zakresu inżynierii
społecznej, jest nie do pogodzenia z polskim porządkiem
konstytucyjnym”. Co więcej, „rozwiązania konwencyjne
stwarzają kontekst normatywny mogący prowadzić do
rozchwiania aksjologicznych podstaw polskiego ustroju,
otwierając furtkę do kwestionowania chronionego konstytucyjnie modelu rodziny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.
Trzeci, budzący niepokój przykład wiąże się ze stojącą
na straży życia Deklaracją Wiary lekarzy, powstałą na
skutek inicjatywy dr. Wandy Półtawskiej. Z jednej strony
art. 53, n. 1. Konstytucji RP mówi wyraźnie, że „każdemu
[obywatelowi RP] zapewnia się wolność sumienia i religii”, natomiast z drugiej strony minister zdrowia zagroził
ponad trzem tysiącom lekarzy, którzy tę Deklarację podpisali, „wyciągnięcie konsekwencji”. SLD zaapelował do
ministra zdrowia – nie jest to, co prawda, działanie wprost
na poziomie struktur państwowych, ale jest na pewno
działaniem politycznym – by zapewnił pacjentów, że lekarze, którzy będą odmawiali ich przyjęcia powołując się na
Deklarację Wiary, stracą kontrakty w ramach NFZ. Z kolei
warszawski klub radnych SLD oświadczył, że chce wiedzieć, ilu warszawskich lekarzy podpisało tę Deklarację,
a jednocześnie domaga się odwołania prof. Bogdana
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Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie.
Dodać należy, że Profesor już raz doświadczył podobnej
sytuacji: dwanaście lat temu, a więc w 2002 roku, gdy
obowiązywała obecna Konstytucja, za podobną postawę
został wyrzucony z Instytutu Matki i Dziecka.
Działania niektórych wysokich urzędników państwowych, lekceważących najważniejsze zapisy prawne
RP, znajdują bardzo wyraźne poparcie w mediach głównego nurtu. W związku z Deklaracją lekarzy rozpoczął się
prawdziwy atak medialny. Między innymi w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł, w którym jego autorka stwierdziła autorytatywnie: „Sygnatariusze deklaracji przedkładają własne sumienie ponad wszystko. To nie jest gest
pokory wobec Boga, ale manifestacja pychy. Zwykły zjadacz chleba musi poddać się prawu. Oni wykrawają sobie
pole, na którym nie muszą. I to pod sztandarami Boga”.
Należałoby postawić pytanie, z czego wynika ta
swoista schizofrenia u ludzi, którzy z racji sprawowanych
przez siebie urzędów powinni stać na straży Konstytucji.
Zapewne jedną z odpowiedzi będzie wskazanie na działalność założonej przez George’a Sorosa jeszcze w 1988
roku, a zatem przed początkiem oficjalnych przemian
w Polsce, niezwykle wpływowej Fundacji im. Stefana Batorego. Sam Soros odrzuca istnienie jakiejkolwiek prawdy
obiektywnej, o czym pisał między innymi w artykule "Groźba kapitalizmu", który ukazał się w lutym 1997 roku na
łamach „The Atlantic Monthly”. Podstawowym zamiarem
Sorosa i stworzonej przez niego Fundacji jest urzeczywistnienie w Polsce „społeczeństwa otwartego” na kształt
tego, który niegdyś zaproponował Karl Popper. W realizacji tego zamiaru kluczowym jest stworzenie w naszym
Kraju tak zwanego „Kościoła otwartego”, który by istniał
i działał, a równocześnie który by odrzucał prawdę objawioną, a przez to absolutną. Sama wiara powinna być,
według niego, bardziej kwestią wolnego wyboru ze strony poszczególnego człowieka niż poznania przez niego
prawdy i konsekwentnego budowania na jej fundamencie
własnego życia.
Od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku
dokonuje się zatem u nas budowa „Kościoła otwartego”
przy pomocy usłużnych, wpływowych mediów, a także
niektórych partii politycznych, stowarzyszeń międzynarodowych i tzw. „otwartych katolików”. Dlatego też lansuje
się tych duchownych i świeckich, którzy mają ambiwalentny stosunek do oficjalnego nauczania Kościoła i do
jego dyscypliny. Równocześnie publicznie i nieubłaganie
dyskredytuje się tych, którzy stoją w obronie prawdy, stając się prawdziwym znakiem sprzeciwu dla relatywizmu.
Dnia 28 listopada 2012 w ramach „programów
operacyjnych” Fundacji odbyła się debata na temat „Kościół wobec polskich problemów”. Na stronie internetowej
Fundacji ukazała się Relacja z debaty, w której można
przeczytać między innymi: „Jacek Żakowski potwierdził
swą ocenę, że "obalenie mitu o Kościele katolickim jako
źródle wartości jest podstawą dla wprowadzenia demokra-
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tycznej logiki myślenia w Polsce". Kościół bowiem, w jego
ocenie, "nie ma żadnego monopolu na zasady moralne"
– te, które głosi, są przecież podzielane przez wszystkie inne religie. Żakowski zarzucił Kościołowi w Polsce
"ewidentny sabotaż" tych reform II Soboru Watykańskiego, które zwiększały rolę laikatu. "Gdyby rola ‘zarządu’
zmalała, a zwiększyłaby się rola ‘związków zawodowych’
(czyli laikatu), to Kościół byłby mniej polityczny, a bardziej
ludzki"”. Ulubionym chwytem propagandowym stosowanym przeciwko Kościołowi katolickiemu w Polsce w imię
budowania „Kościoła otwartego” jest nie tylko oskarżenie
go o „zdradę i sabotaż” Soboru Watykańskiego drugiego,
ale także o sprzeniewierzenie się przez niego nauce Jana
Pawła II, a ostatnio – co było bardzo widoczne w polskich
mediach mainstreamowych tuż przed wizytą biskupów
polskich udających się do Watykanu z wizytą "ad limina"
– o przeciwstawianie się przez nich postawie papieża
Franciszka.
Podobnie do Żakowskiego wypowiedział się we
wrześniu 2013 roku Rafał Jaros, dyrektor Instytutu Nauk
Społeczno-Ekonomicznych, komentując ówczesne wyniki
badań polskiej opinii społecznej na temat Kościoła, przeprowadzonych przez TNS: „Powstają organizacje takie
jak Fundacja Wolność od Religii czy Kościół Latającego
Potwora Spaghetti, które otwarcie, czasem z nutką ironii,
mówią to, o czym coraz większa część społeczeństwa
myśli. I pełnią one ważną rolę, bo pokazują, że można
inaczej, że można nie tylko myśleć, ale i otwarcie wyrażać krytyczne zdanie o Kościele, który chciałby, aby jego
zasady i wartości stały się obowiązkowe dla wszystkich.
Niektórzy twierdzą, że nie lubię Kościoła katolickiego.
To nieprawda. Nie akceptuję tylko jednego aspektu jego
działalności i konsekwentnie będę mu się sprzeciwiał: narzucaniu innym swoich zasad i nachalnym próbom wpływania nie tylko na wiernych, ale na ogół społeczeństwa.
Marzy mi się w Polsce taki Kościół, który zrozumie, że
nie jest jedyny i najważniejszy na świecie, a jego wartości
wcale nie są uniwersalne. Bo, jak pokazują wyniki ostatniego sondażu, Polacy powoli zaczynają to rozumieć”.
Można zatem odnieść wrażenie, że wielu wpływowym osobom i instytucjom bardzo zależy na tym, aby
Kościół z jego przesłaniem na temat człowieka uczynić
jednym z mało znaczących gadżetów znajdujących się
w supermarkecie najrozmaitszych wartości i aby w ten
sposób – w inny niż za czasów PRL-u – „zamknąć go
do zakrystii”. Aby z chrześcijaństwa i przynależności do
Kościoła uczynić sprawę czysto prywatną, wstydliwie
przemilczaną wobec innych, zwłaszcza w przestrzeni
publicznej. Jakże w tym momencie nie przywołać słów
Ojca Świętego Franciszka z jego adhortacji apostolskiej
"Evangelii gaudium": „Nie można już dłużej twierdzić, że
religia powinna się ograniczać do sfery prywatnej i że istnieje tylko po to, by przygotować dusze do nieba. Wiemy, że Bóg pragnie szczęścia swoich dzieci także na tej
ziemi, chociaż powołane są do wiecznej pełni, ponieważ
stworzył On wszystko «do użytkowania» (1 Tm 6, 17),
aby wszyscy mogli z tego korzystać. Wynika stąd, że
nawrócenie chrześcijańskie wymaga, abyśmy rozważyli
ponownie «w pierwszym rzędzie to, co dotyczy ładu spo-
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łecznego i realizacji dobra wspólnego». Tak więc nikt nie
może od nas żądać, abyśmy spychali religię w tajemniczą
przestrzeń wewnętrzną człowieka, bez żadnego jej wpływu na życie społeczne i narodowe, bez troski o kondycję
instytucji społeczeństwa obywatelskiego, bez wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli.
Kto odważyłby się zamknąć w jakiejś świątyni i zagłuszyć
orędzie św. Franciszka z Asyżu i błogosławionej Teresy
z Kalkuty? Oni nie mogliby się na to zgodzić. Autentyczna wiara – która nie jest nigdy wygodna ani indywidualistyczna – zawsze pociąga za sobą głębokie pragnienie
zmiany świata, przekazania wartości, zostawienia czegoś
dobrego po sobie na ziemi. Kochamy tę wspaniałą planetę, na której umieścił nas Bóg, i kochamy zamieszkującą
ją ludzkość ze wszystkimi jej dramatami i zmęczeniem,
z jej pragnieniami i nadziejami, z jej wartościami i jej kruchością. Ziemia jest naszym wspólnym domem i wszyscy
jesteśmy braćmi. Chociaż «sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki»,
Kościół «nie może i nie powinien pozostawać na marginesie w walce o sprawiedliwość». Wszyscy chrześcijanie,
także pasterze, są wezwani, by troszczyć się o budowę
lepszego świata. Mówimy o tym, ponieważ myśl społeczna Kościoła jest w pierwszym rzędzie pozytywna i konstruktywna, nadaje kierunek działaniu przemieniającemu,
i w tym sensie nie przestaje być znakiem nadziei wypływającej z pełnego miłości serca Jezusa Chrystusa” (182183).
W dzisiejszej sytuacji kulturowej Kościołowi pozostaje zatem jedno: pozostać Kościołem otwartym wobec świata i na świat, zgodnie z tym, jak w Dzień Pięćdziesiątnicy zostały otwarte drzwi Wieczernika i wyszli
z niego Apostołowie, pełni ewangelicznej żarliwości, gotowi, aby nauczać „wszystkie narody” (por. Mt 28, 19a).
W przeciwieństwie do „myśli słabej” i rozchwianej – bo
pozbawionej odniesienia do obiektywnej prawdy – hierarchii wartości, Kościół musi trwać przy „myśli twardej”,
zawartej w jego Magisterium, w niczym jej nie przeinaczając. A równocześnie cierpliwie, w duchu szczerego i przenikniętego autentycznym szacunkiem dialogu musi głosić
prawdziwie chrześcijański humanizm, w którym nieustannie będzie dochodzić do głosu troska o prawdę, o dobro,
o właściwe kształtowanie sumienia, o poszanowanie każdego człowieka, o rodzinę, o dzieci i młodzież, o biednych
i pozbawionych nadziei ludzi. Zawsze w imię Chrystusa,
który do końca swoich braci w człowieczeństwie umiłował
(por. J 13, 1). Niezmiernie ważnym może się okazać rok
2016, w którym Kościół katolicki w Polsce będzie sięgał
pamięcią swych początków (1050. rocznica Chrztu Polski), a równocześnie będzie wybiegał w przyszłość (Światowe Dni Młodzieży w Krakowie).
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, podczas 365. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 12. IV. 2014r. wygłosił
referat: “Obecność Kościoła w życiu

ѥ

31

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ks. Abp Stanisław Wielgus

KAPŁAN WOBEC OFENSYWY IDEOLOGII NEOMARKSIZMU
I POSTMODERNIZU WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Pluralizm i liberalna demokracja
Przed czterdziestu 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 rzeczywistości. 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 demokratycznie wybranych jego parlamentarnych przedstawicieli.
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
nienaruszają- cą wolności innych ludzi, która wyraża szacunek wobec jego światopoglądu, i która pozwala różniącym się światopoglądowo, religijnie, narodowościowo, czy
rasowo ludziom, żyć obok siebie w pokoju i wzajemnym
szacunku.
W demokratycznych państwach pluralizm jest dziś
faktem. Nie powinno się go jednak ani gloryfikować, podobnie jak i demonizować. Pluralizm nie jest bowiem w sta-
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nie 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, a nawet 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 się jej uwalniać. W każdej zatem, zdolnej do funkcjonowania, liberalnej, pluralistycznej
demokracji, u podstaw praw ustanawianych w rezultacie
dyskusji parlamentarnej, powinien się znajdować niezależny od woli parlamentarzystów i ogólnie akceptowalny kodeks niezmiennych wartości. Bez niego 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.
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 nie potrzebujące
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
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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 aborcji, eutanazji i niemoralnych
doświadczeń genetycznych, zagrożenie ludzkości przez terroryzm i bronie 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 /.../ amerykańskiego filmu „Dawca” opowiadającego o fikcyjnych,
przynajmniej na razie, przeszczepach ludzkich głów i tragicznych konsekwencjach tych przeszczepów - 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, zamiast 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 w różnych zachodnich liberalnych społeczeństwach są niestety tylko jego pozory. W prawie każdej z tych demokracji istnieją olbrzymie grupy ludzi
nie posiadających 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
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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 aborcja,
eutanazja, tzw. 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 autentycznej
różnorodności 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
słabi i biedni, 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 o&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: Cuius regio eius religio - uroczyście ogłosił i uprawomocnił swoje stanowisko,
które wyrażają jego słowa: „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.
Stanąć po stronie Dobra, Sandomierz 2013, s.160-166.
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Ks. Abp Kazimierz Majdański

O AKTUALNYCH ZADANIACH SPOŁECZNO-KOŚCIELNYCH
DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ
ację rodziny, zarówno ekonomiczną, jak i moralną. O rodzinie na ogół się milczy, choć nie ma ani ratunku, ani
odrodzenia Polski bez skutecznej troski o rodzinę: wspólnotę miłości i kolebkę życia. Fala rozwodów jest u nas potężna. Region pustoszeje z ludzi, jakby otwierając bramy
„ziemi obiecanej" dla innych. Zabijanie niewinnych trwa
i jest w obliczu Boga straszliwą krzywdą rzuconą na szalę
Jego sprawiedliwości. Woła to o wielką troskę społeczną
i duszpasterską, jaką objęta musi być rodzina.
Nie należy tych problemów społecznych i duszpasterskich odkładać „na lepsze czasy". Lepsze warunki życia nie są pozbawione niebezpieczeństw, jak o tym
mówi doświadczenie krajów objętych cywilizacją konsumpcyjną. Jednakże jest podstawowym obowiązkiem
społecznym zabezpieczenie rodzinie godnych warunków
życia, także mieszkaniowych.
Istotnie ważny jest program przygotowania młodych do życia w rodzinie oraz troska o zdrowe obyczaje,
atakowane z wielu stron. Atakowane jest samo pojęcie
miłości, której źródłem jest Bóg miłości.
Po odbyciu narad z Księżmi Biskupami Pomocniczymi oraz po przeprowadzeniu, w dniu 16 IV br., konsultacji z Diecezjalną Radą Społeczną przekazuję następujące wytyczne, które niech pomogą duszpasterzom naszej
diecezji wypełnić jak najlepiej swoje obowiązki w obecnej
skomplikowanej sytuacji społecznej.
1. Trudną obecnie sytuację społeczno-ekonomiczną pogłębiają wszelkie działania manifestacyjne
i strajkowe. Każdemu wolno przedstawiać swoje racje
i słuszne żądania na drodze dialogu. Potrzebna jest cierpliwość: z bardzo głębokiego kryzysu gospodarczego niepodobna wyjść z dnia na dzień.
Potrzebna jest mądrość: należy właściwie oceniać działania, które nie przynoszą żadnego pożytku, są
zaś społecznie wybitnie szkodliwe. Za przykład może
tutaj służyć sytuacja rolnictwa indywidualnego: rolników
indywidualnych jest w naszym regionie zaledwie 20%,
a ich sytuacja ekonomiczna jest najlepsza w Polsce. Jak
usprawiedliwić radykalne protesty i manifestacje? Do czego one prowadzą?
2. Nie jest rzeczą słuszną widzenie i eksponowanie jedynie trudności gospodarczych. Wszystkie dziedziny życia gospodarczego zostały u nas zdewastowane, ale
największe szkody poniósł sam człowiek. Dotyczy to także „pracy nad pracą", o czym mówił u nas Ojciec Święty.
Dotyczy to również tych wielkich wad narodowych, z jakich się nie poprawiamy, z pijaństwem na czele. Pochłania ono ciągle olbrzymie sumy pieniędzy, nade wszystko
zaś niszczy człowieka i rodzinę.
3. Należy położyć wielki nacisk właśnie na sytu-
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4. W duchu wiary widzieć należy wszelkie dobro,
jakie - mimo naszych grzechów i słabości - zsyła nam Pan
Bóg. Pesymizm i skrajne niezadowolenie mogą stać się
łatwo niewdzięcznością nie tylko wobec ludzi, ale także
wobec Boga i Jego Matki, Królowej Narodu.
Istnieje wiele zjawisk budzących otuchę. Istnieje
wiele osób i wiele rodzin wzorowych. Istnieją ruchy odrodzenia religijnego i moralnego.
5. Wszelkie działania duszpasterskie o charakterze społecznym powinny być owiane atmosferą wiary
i modlitwy. Dotyczy to negatywnych działań społecznych
- należy się modlić o ich odwrócenie. Dotyczy to również
wszystkich wysiłków na rzecz dobra wspólnego, z przygotowaniem do wyborów samorządowych włącznie. Sprawa
ta zasługuje na to, by ją objąć modlitwą we wszystkich
parafiach.
6. Wybory samorządowe są zadaniem doniosłym.
Należy to wiernym uświadamiać, podkreślając jednocześnie zarówno moralny obowiązek rzetelnego przygotowania wyborów, jak i uczestniczenia w nich. Gmina i miasto
to wspólnoty, które będą się budowały od nowa. Udział
duszpasterzy w budowaniu pozytywnych postaw wobec
przekształceń samorządowych jest niezbędny. Podstawową pomocą w tej dziedzinie jest nauczanie Jana Pawła II zawarte w Adhortacji Apostolskiej Christifideles laici,
zwłaszcza w numerze 42. Niech to będzie dla duszpasterzy wnikliwa lektura osobista, której treść powinni upowszechniać wobec wiernych.
Ważne jest więc uświadomienie wiernym obowiązku uczestniczenia w życiu polityczno-społecznym.
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Apatia, jaką obserwujemy, wiąże się nie tylko z aktualnymi trudnościami gospodarczymi. Wydaje się, że ludzie
nauczeni przez 45 lat praktyką wyborów pozornych i pozorowanych, przyzwyczaili się po prostu do tej rzeczywistości, choć ona minęła i powinna minąć skutecznie - przy
czynnym udziale wszystkich w pełnieniu zadań społecznych.
7. Nie jest sprawą kapłanów reprezentowanie czy
popieranie jakiegoś określonego stronnictwa politycznego. Nie byłoby także właściwe wysuwanie konkretnych
kandydatów w wyborach do rad terytorialnych, tym bardziej zaś zgłaszanie własnej kandydatury czy też przyjmowanie takich propozycji (por. kan. 285, § 3 K.P.K.).
Ksiądz jest duszpasterzem wszystkich.
Do zadań duszpasterskich należy, w celu głębszego uświadamiania obowiązku brania udziału w wyborach samorządowych:
- uświadomienie wiernym, że „prawo i obowiązek
uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego'';
„świeccy nie mogą rezygnować z udziału (...) w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która (...) służy wzrastaniu wspólnego dobra"
(ChL 42);
- przekazywanie nauki Kościoła o koniecznej
obecności ludzi wierzących w sprawach publicznych: „Kościół uznaje za godną pochwały i szacunku pracę tych,
którzy dla posługi ludziom poświęcają swoje siły dobru
państwa i podejmują się tego trudnego obowiązku" (KDK
75);
- a także o tym, że w działalności społecznej i politycznej chodzić musi zawsze o „wspólne dobro wszystkich ludzi i całego człowieka" i o obronę sprawiedliwości;
- przy tym „sprawowanie władzy politycznej winno mieć za podstawę ducha służby" (ChL 42). Tak należy
oceniać kandydatów na radnych: często ci, którzy się wysuwają, powinni być oceniani krytycznie, tych zaś, którzy
rzeczywiście nadają się do służby społecznej, należy zachęcać do kandydowania i wspierać ich. Niekiedy bowiem
najlepsi mają największe opory.
8. Należy zatroszczyć się o to, by ludzie wybierani do służby społecznej i politycznej dawali świadectwo
wartościom ludzkim i ewangelicznym. W tej niezwykle doniosłej dziedzinie Papież Jan Paweł II uczy:

„Równocześnie pilnym i odpowiedzialnym zadaniem świeckich jest dawanie świadectwa tym wartościom
ludzkim i ewangelicznym, które posiadają wewnętrzny
związek z działalnością polityczną, jak wolność, sprawiedliwość, solidarność, wierne i bezinteresowne oddanie
sprawie wspólnego dobra, prosty styl życia, preferencyjna opcja na rzecz ubogich i najmniej- szych. Wymaga to,
by byli oni coraz bardziej ożywieni duchem rzeczywistego
uczestnictwa w życiu Kościoła i coraz lepiej znali jego naukę społeczną. W spełnianiu tego zadania stałym wsparciem będzie dla nich bliskość wspólnot chrześcijańskich
i ich pasterzy" (ChL 42).
Nie należy więc uważać, że postawa obojętności
religijnej, agnostycyzm i ateizm może nie być brana pod
uwagę przy wysuwaniu kandydatów i głosowaniu na nich.
Przeciwnie, jasna postawa religijna kandydatów jest sprawą istotną.
Tylko ludzie prawego sumienia mogą dobrze służyć wspólnocie.
9. Ważnym zadaniem duszpasterskim jest łagodzenie konfliktów przedwyborczych. Kapłan jest wśród ludzi jako ten, który jedna, buduje zgodę i wprowadza Boży
pokój.
Jednakże obecność kapłana w przygotowaniu
wyborów winna być roztropna i dyskretna: „Kościół (...)
w żaden sposób nie utożsamia się ze wspólnotą polityczną ani nie wiąże się z żadnym systemem politycznym"
(KDK 76).
Natomiast ważne jest podkreślanie szczególnej
doniosłości wszystkich działań społeczno-politycznych
w naszym kresowym rejonie, nad Odrą i Bałtykiem.
10. Tam, gdzie świeccy nie rozpoczęli jeszcze
działań na rzecz samorządności lub gdzie działania te są
jeszcze bardzo słabe, należy te działania rozbudzić lub
wesprzeć.
Duszpasterską posługę Braci Kapłanów w dziedzinie przedstawionych, nowych jakby, zadań powierzam
opiece Matki Kościoła i Narodu. Niech wyprasza nam
światło i niech raczy wypraszać dalsze odrodzenie Narodu.
Instrukcja z 17 IV 1990 r.
ѥ
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KRÓLOWANIE CHRYSTUSA ODNOWĄ NARODU
Polska jest narodem ojczystym. Słowo „naród”
związało się z wyrazem „ojczyzna” w dziejowym procesie „rodzenia”. Pierwszy termin wywodzi się bowiem od
„ród”, drugi zaś od „ojciec”. W fenomenie zrodzenia przez
ojca i matkę wiąże się sens pojęcia ojcowizny, który wchodzi w zakres pojęcia ojczyzna. „Ojcowizna, a w dalszym
ciągu ojczyzna - pisze Jan Paweł II – są więc treściowo
ściśle związane z rodzeniem. Również słowo „naród”
z punktu widzenia etymologii jest związane z rodzeniem”
(JPII, Pamięć i tożsamość, s. 74). Rodzenie, czyli prokreacja wywodzi się z łacińskiego języka „creatio” – tworzenie, świat stworzony. Fenomen rodzenia ma zatem coś ze
stwórczej działalności Boga. Rodzina, a w konsekwencji
naród, przez proces rodzenia, buduje kosmos – dzieło rąk
Bożych. Wszechświat zaś, w zasadzie antropicznej podpowiada, że kosmos jest taki, by mógł powstać człowiek.
Najdoskonalsze to stworzenie wydało na świat Rodzaj
Ludzki przez więzi rodzinne, formujące się w poszczególne narody. „Katolicka nauka społeczna – pisze JPII,
l.c. – uważa zarówno rodzinę, jak i naród za społeczności
naturalne […]. Niczym innym zatem nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości”. Modelem wzorczym takiej
koncepcji narodu – w sensie duchowym jest Abraham.
„Dzieje Abrahama i jego powołanie przez Boga, jego niezwykłe ojcostwo, narodziny Izaaka – zdaniem JPII, l.c.s.
75 – wszystko to ukazuje, w jaki sposób droga do narodu
prowadzi poprzez rodzenie, poprzez rodzinę i ród”.
U podstaw powstania starożytnego Izraela jest
biotyczny fakt zrodzenia. Z tej Abrahamowej rodziny powstaje ród. Od Abrahama, poprzez Izaaka, do Jakuba.
Z jego 12 synów wywodzi się dwanaście pokoleń, które
utworzyły zbiorowość izraelską, złożoną z rodzin i rodów.
Należy stwierdzić, że nie tylko to legło u podstaw dziejów
Izraela. Dzieje te mają ponadto swój wymiar duchowy.
Bóg bowiem wybrał ten naród, ażeby przez niego i w nim
objawić się Rodzajowi Ludzkiemu. Szczytowym punktem
tego Objawienia było posłannictwo Mojżesza. On bowiem
teokratycznie uformował pokolenia izraelskie, w myśl
Przymierza, gdzie Bóg był władzą: prawodawczą (Mojżesz ogłosił Dekalog, wpisany w serce ludzkie), sądowniczą (Bóg potępił sprzeniewierzenie się pokoleń Izraela za
czyn „złotego cielca”), wykonawczą (Bóg odrzucił lud za
czyn „złotego cielca”, ale cofnął tę karę, na skutek modlitwy stawienniczej Mojżesza).
Bóg przemawiał do Mojżesza „twarzą w twarz”,
kierując jego posłannictwem ku całej formacji duchowej
Izraela, na którą złożyła się wiara w jednego Boga, jako
Stworzyciela nieba i ziemi i dawcy Dekalogu na górze
Synaj. „Posłannictwo Izraela – pisze Jan Paweł II – trzeba określić jako „mesjańskie” właśnie dlatego, że z tego
narodu miał się narodzić Mesjasz, Pomazaniec Pański.
<<Gdy (…) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego>> (por. Ga 4,4), który stał się człowiekiem za sprawa
Ducha Świętego w łonie córki Izraela, Maryi z Nazaretu.
Tajemnica wcielania, fundament Kościoła należy do teo-
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logii narodu. Wcielając się bowiem, czyli stając się człowiekiem (…), dał początek „rodzeniu” w innym porządku.
Było to rodzenie się „z Ducha Świętego”(…)Nie chodzi
tu o narodzenie „z ciała”, (…) „ale z Boga” J1,13. Ci narodzeni „z Boga” stają się członkami „narodu Bożego”.
(JPII, dz. cit. s.76), zwanym Ludem Bożym.
Lud ten
jest Królestwem Bożym (łac. regnum Dei), czyli rzeczywistością: religijną, zbawczą, teocentryczną, mistyczną,
oraz eschatyczną w sensie aktualnym i przyszłościowym,
tak w każdej osobie, jak i w narodzie oraz w całej ludzkości. Lud Boży zjednoczony w Chrystusie Zmartwychwstałym, który jest i który przyjdzie jest Królestwem Bożym.
Nieprzeliczalne zatem zbiory osób ludzkich w pokoleniach
ludów i narodów, pozostających w jedności z Chrystusem
eschatycznym za sprawą Ducha Świętego, budują Królestwo Boże na ziemi. Osoby tych zbiorowości ludzkich występują w relacji wertykalnej do Chrystusa, a w stosunku
horyzontalnym do drugiego człowieka. Wśród wszystkich
tedy ludów i narodów ziemi zakorzenione jest Królestwo
Boże, w którym, króluje Jezus Chrystus w chwale Zmartwychwstania i Paruzji. Króluje w On poszczególnych
osobach ludzkich, a przez nie w organizacjach, zrzeszeniach, ruchach społecznych, w spólnotach parlamentarnych, ludach i narodach. „Wszyscy bowiem wierni
–czytamy w Lumen gentium 13 – rozproszeni po świecie
mają ze sobą łączność w Duchu Świętym i w ten sposób <<mieszkaniec Rzymu wie, że Hindusi są członkami
tego samego co on organizmu>>. A ponieważ Królestwo
Chrystusowe nie jest z tego świata (por. J 18, 36), przeto
Kościół, czyli Lód Boży, wprowadzając to Królestwo, nie
przynosi żadnego uszczerbku dobru doczesnemu jakiegokolwiek narodu, lecz przeciwnie, wspiera i przyswaja
sobie uzdolnienia i zasoby oraz obyczaje narodów, o ile
są dobre, a przyjmując oczyszcza je, umacnia i podnosi”.
Wspólnota osób, w czaso-przestrzeni zróżnicowanej świata, opiera się na jedności z Bogiem w Chrystusie. Każda z osób, wierzącej wspólnoty świata, jest
ontyczną postawą królowania Chrystusa w ludach i narodach. Chrystus Król nad królami i Władca nad ludzkością
i wszechświatem, przez swoją śmierć na Kalwarii otworzył wierzącym wieczystą świątynię, czyniąc jednocześnie
z nich świątynię Ducha Świętego. Idea ta wyraża jednocześnie wiarę w Kościół jako w mistyczne ciało Jezusa
Chrystusa. Ciało to ma aspekt przyrodzony i nadprzyrodzony. Królestwo Chrystusa jest zatem rzeczywistością:
osobowa, społeczną, religijną, zbawczą, teocentryczną,
mistyczną i eschatyczną, rządzącą się uniwersalną zasadą miłości ofiarnej. Podmiotem ontologicznym Królestwa
Bożego jest osoba ludzka, będącą bytem substancjalnym, zależnym w swym istnieniu od Bytu, do którego istoty należy istnienie. Byt ten nazywamy Bogiem. Objawił się
On światu w Chrystusie, by zbudować Królestwo Boże na
ziemi. Królestwo to jest zapodmiotowane właśnie w osobie ludzkiej, by w jedności międzyosobowej rozwijało się
królowanie Chrystusa w świecie. Jest to teologiczny tytuł
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do godności osoby ludzkiej, przy jej filozoficznych znamionach, takich jak: zupełność, zdolność do intelektualnego
poznania, miłości, wolności oraz przez bycie podmiotem
praw i powinności wobec Boga i drugiego człowieka.
Chrystusowa nauka o Królestwie Bożym bywa
interpretowana: eschatologicznie, w potrójnym sensie,
a mianowicie: w myśl czasów ostatecznych, w duchu
eschatologii zrealizowanej oraz w znaczeniu integralnym
(łącznie w obu tych aspektach znaczeniowych). Ewangeliści te aspekty interpretują, przystosowując je do potrzeb
wspólnot, do których kierowali swe pisma o Królestwie
Bożym.
Ewangelista Marek głównie podkreśla fakt bliskiego nadejścia Królestwa Bożego. Zapowiedź tego królowania jest dobrą nowiną Boga, głoszoną przez Mesjasza. Apostoł Marek łączy Królestwo Boże z królestwem
Dawida (Mk 11,9-10). W tej dynastii miał przyjść Mesjasz
Zbawiciel świata, a nie wybawiciel Izraelitów z niewoli
rzymskiej, jak to interpretowali Żydzi, podporządkowując
świątynię sprawom ekonomicznym. Chrystus oczyszcza
świątynię. Wypędza z niej kupców (Mk 11,15-16). Uobecnia w ten sposób Królestwo Boże na ziemi.
Ewangelista Mateusz na określenie Królestwa
Bożego używa nazwę „królestwo niebios”. Nazwa ta
funkcjonuje w Jego dialektyce, o stałym napięciu między
tym, co „w górze”, a tym, co „na dole”. Różnica między
tymi biegunami polega na stopniu urzeczywistnienia Królestwa Bożego. Drugi biegun tej rzeczywistości jest pod
wpływem szatana. To on stwarza ten stan napięcia między
niebem a ziemią. Fakt kuszenia Jezusa jest wymownym
na to dowodem (4,1-11) oraz przypowieść o chwaście
(13,36-43). Królestwo niebieskie łączy się u Mateusza
ze zbawieniem, czyli ze stanem błogosławionych. Wiemy
o tym z kazania na górze o ośmiu błogosławieństwach
(5, 3-12). Termin „Boże Królestwo” ma tu również sens
etyczny. Sprawiedliwość uczniów musi być większa niż
uczonych w Piśmie i faryzeuszów (5, 20). Zakłada się tu
wewnętrzną postawę i czyste intencje w działaniu. Taki
stan ducha człowieka Mateusz nazywa „sercem”(5, 8.28;
6,21; 13, 19; 18, 35), które wyraża sumienie. Królestwo
Chrystusa jest królestwem powszechnym i wejdą do niego wszyscy, którzy wypełnili wolę Ojca (7,21;8,11).
Ewangelista Łukasz położył Chrystologiczny akcent na twórczym opisie misji Zbawiciela, zaczynając od
zwiastowania Maryji, podkreślając tym samym mesjanistyczny charakter Królestwa Bożego. Syn Maryji odziedziczy tron Dawida, swego Ojca i będzie panował nad
domem Jakuba bez końca (Łk 1,32-33). Zostaje ogłoszony Królem mesjanistycznym (19,38). Zadaniem Chrystusa była proklamacja Królestwa Bożego na ziemi (4,43;
8,1; 9,11; 16,16). Według Łukasza uprzywilejowanymi
członkami Królestwa Bożego są ubodzy, pokorni i dzieci (18,18-23). Królestwo Boże należy do ubogich, cierpiących, prześladowanych, jeśli Go naśladują. Chrystus
ogłasza ich szczęśliwymi. Łukasz najbardziej akcentuje
eschatologiczny charakter Królestwa Bożego, mówiąc, że
ono już się realizuje, a wejście do niego będzie aktem
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w przyszłości (9, 60-62; 18, 17).
Ewangelista Jan, zwany teologiem, wzywa do:
ujrzenia Królestwa Bożego, przychodzącego na ziemię
i wspólnotowego doświadczenia jego mocy. Apostoł przynagla, by już teraz wejść do królestwa Chrystusa, które
ma charakter eschatologii zrealizowanej przez Zbawiciela (3, 5). Eschatologia antycypowana odnosi się do
owczarni, do której wchodzi się przez bramę – Jezusa
Chrystusa (10, 1-10), dzięki naszej wierze. Jeśli chce się
„ujrzeć królestwo”, należy narodzić się „powtórnie”, czyli
„z góry”, „na nowo”, są to narodziny z Boga (1,13; 3,3).
Fakt ten jest również aktem odrodzenia, czyli powtórnego
narodzenia, różnego od naturalnego narodzenia „z wody
i Ducha” (3,4-7) w ramach chrztu św., będącego drogą do
ujrzenia i wejścia do Królestwa Bożego.
Według Apokalipsy św. Jana Królestwo Boże jest
obecne na ziemi i zarazem ukierunkowane do wypełnienia w Niebieskim Jeruzalem. Chrystus kocha swój Kościół, czyniąc go królestwem kapłanów „dla Boga i Ojca
swojego” (1,4-8), dzięki czemu „będą królować na ziemi”
(5,9-10). Na końcu czasów królestwo szatana zostanie
unicestwione, a nastanie królowanie Boga, władza jego
Pomazańca i czas zbawienia (12,7-10; 16,10; 17,17-18).
Ideę Królestwa Bożego Ewangelistów streszcza
zasada teologii Janowej w Apokalipsie, głoszącą wizję
rzeczywistego Królestwa Bożego, danego w doświadczeniu przez akt odrodzenia się w Bogu, by je ujrzeć na drodze przemiany duchowej, zwaną powtórnym narodzeniu,
w kontekście odrodzenia się przez chrzest, czyli z wody
i Ducha Świętego. Chrzest jest aktem indywidualnym,
ale dzieje narodów Europejskich znają akty chrztów narodowych. Należy jednak pamiętać, że fenomen chrztu
narodowego ma swoje umocowanie w poszczególnych
osobach, tworzących naród ( z racji wspólnej kultury i Ojczystej ziemi). Człowiek jest podmiotem narodu, składającego się z nieprzeliczalnej wielości osób w rodzinach .
Z filozoficznego punktu widzenia, substancjalność osoby
ludzkiej jest ontycznym nośnikiem relacyjnego bytu rodziny, a w dalszej konsekwencji narodu. Warto tu przypomnieć, że bytom relacyjnym przysługuje słabsza forma
istnienia, w stosunku do substancjalnej bytowości osoby
ludzkiej. Osoby, zjednoczone z Chrystusem przez chrzest
i sakramenty święte, budują Królestwo Boże w jedności
z osobami innych narodów świata.
Na kartach Ewangelii Królestwo Boże zawiera
sens: eschatologiczny, mesjanistyczny, chrystologiczny
i odrodzeniowy. Dobra Nowina wraz z tekstami listów Apostolskich wypowiada myśl iż „Królestwo Boże” oznacza
godność władzy i zakres władzy. Wychwala się bowiem
Ojca, który uwolnił ludzi z pod władzy ciemności „i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna” (Col 1,13).
Apostoł mówi o tych, którzy umarli na skutek grzechu :
„A Bóg wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,6). Chrystus mocą
swego wywyższenia jest Panem świata (1 Kor 15,24; Flp
2,9-11). Ewangelista Jan wychwala wyniesienie Chrystusa, gdyż „nastało nad światem królowanie Boga Naszego
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i Jego Pomazańca” (Ap 11,15). Królestwo Boże przejawia się w swojej sile, a nie w słowie (1 Kor 4, 20) i stawia
wymagania sumieniu wierzącego człowieka (Rz 14, 17).
Człowiek ochrzczony otrzymuje królestwo (Hbr 12,28).
Dlatego ochrzczeni powinni „postępować w nowym życiu” (Rz 6,4, już nie jak niewolnicy grzechu, lecz jak wolni,
jak ludzie nadziei eschatologicznej (por. Rz 8,5-17. 3139). Chrzest nazywamy „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez
którego nikt „nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,
5). Chrzest każdego z nas, a tym samym naszego narodu
jest odwiecznym drogowskazem do wskazania drogi ku
Królowaniu Chrystusa i poddaniu się Jego Boskiej Władzy.
Przed 60 laty Polska ślubowała jako naród „ omyty w wodach Chrztu św.” Rok 966 jest świętym początkiem
naszych dziejów ojczystych. W tym bowiem roku nasz
Naród został wszczepiony w Chrystusa i w Jego Ewangelię, w Kościół Katolicki i w cywilizację chrześcijańską. Tym
aktem narodowo-religijnym Polska została ubogacona
900-letnim dziedzictwem wiary Apostołów, świętych i błogosławionych oraz osiągnięciami starogreckiej myśli filozoficznej i starorzymskiej kultury prawnej. Na kanwie tego
dziedzictwa rozwijała się cywilizacja chrześcijańskiej Europy i swoista kultura Polski. Przy chodziły lata świetności
naszego oręża i pomyślne czasy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. W okresach zaś przypływu czarnych chmur,
mężowie stanu i przewódcy duchowi narodu uciekali się
do Świętych Początków Ojczyzny, przypominając, że ślubować i odradzać się można owocnie, gdy się tkwi we
własnych korzeniach i żyje się sokami własnej gleby, zroszonej wodami Chrztu Mieszkowego w roku 966. Powstało tak Królestwo Chrystusa na Polskiej ziemi. A rozwijało
się pieśnią rycerstwa „Bogarodzica” – Hymnem Państwa
Polskiego. Hymnu, który nas łączył z Matką Boga-człowieka – Króla królów. Pokolenia Polaków szły z tym hymnem państwowym a następnie narodowo-kościelnym po
dzisiejszy dzień. Uznawaliśmy jego słowa za źródło naszych myśli, pragnień, i czynów. A gdy nadciągały czarne
chmury, a kraj pogrążał się w ciemnościach, pojawiali się
Prorocy i Wybawiciele.
Piotr Skarga (kaznodzieja królewski 1588- 1612),
Jan II Kazimierz (Śluby Lwowskie 1 kwietnia 1656), Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski i obecny Episkopat Polski Jasnogórskie Śluby Narodu, 26 sierpnia 1956),
Przewodniczący Episkopaty Ukrainy abp Mieczysław Mokrzycki i abp Wacław Depo akt Renowacji Ślubów Jana II
Kazimierza w katedrze Lwowskiej 9 kwietnia 2016 roku.

Prorok Narodu mówił: o mądrości potrzebnej do
rady; o miłości ku ojczyźnie; o niezgodzie domowej; o naruszeniu religii katolickiej; o monarchii i królestwie; o prawach niesprawiedliwych; o niekarności grzechów jawnych. Monarcha zaś, przed cudownym obrazem N.P.
Łaskawej w Katedrze Lwowskiej wraz Rządem i ludem,
obrawszy Ją za Królową Polski i uznawszy królowanie
Chrystusa w Narodzie, złożył Śluby: „ Wielka Boga-człowieka Matko, Panno Najświętsza! Ja, Jan Kazimierz,
z łaski Syna Twego, króla królów (…) za Królową królestwa mojego obieram wojska obydwu narodów i lud cały
Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. (…), aby lud
królestwa mojego od uciemiężenia i niesprawiedliwych
ciężarów był oswobodzony”.
Natomiast Prymas Tysiąclecia w Jasnogórskich
Ślubach Narodu z odosobnienia wołał: „My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią
Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu
Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia
i wszelkiego pocieszenia. Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi
Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.” przyrzekał
z narodem: żyć w łasce uświęcającej; zdobywać cnoty indywidualne i społeczne; darzyć szacunkiem kobietę i troską otaczać jej powołanie w rodzinie; w społeczeństwie
w Kościele i w narodzie. Narodowe Śluby Jasnogórskie
zawierały ideę obrony życia i nierozerwalności małżeńskiej; wychowanie dzieci i darzenie ich troską na długie
lata. Śluby te obejmowały walkę z przemocą i budziły troskę o sprawiedliwość społeczną. Inspirowały też Polaków
do walki z wadami narodowymi: lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem i rozwiązłością.
Drogą wyjścia z zaklętego kręgu zła jest powrót
Narodu do autentycznego życia Prawem naturalnym, Bożymi przykazaniami i Ewangelią, by w ten sposób utrwalać Królestwo Chrystusa, przyjęte już u progu naszej
państwowości aktem Chrztu Polski w 966 roku, uznane
zaś za pośrednictwem Królowej Polski w Ślubach Jana
Kazimierza (1656), w Jasnogórskich Ślubach Narodu
(Prymasa Tysiąclecia 1955), w Jubileuszowej rocznicy
Chrztu Polski (2050) oraz odprawianej w Pierwszopiątkowej nowennie narodowej przed ogólnopolskim aktem
dziejowego uznania królowania Chrystusa (4 listopada
2016 r.) i poddania się Jego Boskiej władzy, w Światowym Centrum Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach pod
Krakowem.
ѥ

38

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Zbigniew Miszczak

PÓJDŹMY ZA NIM! SIENKIEWICZA ARCYDZIEŁO
WYDANE W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI
„(…) dziękując Panu Bogu za dar pontyfikatu
Wielkiego Papieża i za tę szczęśliwą chwilę, kiedy
spotkałem Świętego na drodze mojego życia”.
L. Ludorowski, Dedykacja (2014)
„(…) wymowna lekcja znakomitego polskiego
pisarza katolickiego o konieczności powrotu człowieka
do Stwórcy i apel o potrzebie obecności Boga w życiu
ludzkości”.
L. Ludorowski, Posłowie (1996, 2014)
Dzięki staraniom Towarzystwa im. Henryka
Sienkiewicza ukazała się we wrześniu 2014 r. nowela
Pójdźmy za Nim! w krytycznej, a zarazem bogato
ilustrowanej edycji albumowej. To doniosłe wydarzenie na
rynku wydawniczym. Perła światowej literatury religijnej
uzyskała nareszcie oprawę godną swej wartości, po 120
latach od pierwszego wydania książkowego w tomie XX
Pism Sienkiewiczowskich (nakład Gebethnera i Wolffa).
Realizacja oryginalnej koncepcji edytorskiej otwiera
– można rzec – nowy rozdział w dziejach recepcji
tego ważnego utworu – arcydzieła niegdyś bardziej
chwalonego za granicą niż w Polsce, a dziś, niestety,
prawie nieznanego.
Warto przypomnieć, że pomysłodawca i redaktor
obecnego wydania, prof. Lech Ludorowski, już wcześniej
przywrócił wspaniałą opowieść Sienkiewicza narodowej
pamięci w edycji bibliofilskiej dla upamiętnienia Roku
Sienkiewiczowskiego 1996, 150 rocznicy urodzin Pisarza
i 100-lecia Quo vadis? Tamte wysiłki zaowocowały piękną
książeczką posiadającą czar miniatury, przypominającą
ów „skromny kwiat u stóp krzyża” – tak bowiem sekretarz
Akademii Szwedzkiej Carl Dawid af Wirsen określił
kunszt noweli pasyjnej „Pójdźmy za Nim!” w laudacji
noblowskiej na cześć Sienkiewicza (1905). Aktualne
wydanie w kształcie o wiele większym – monumentalne
– jest znamiennym symbolem wiary w zbawczą misję
Jezusa Chrystusa, misję nadającą ostateczny sens życiu
na ziemi i całej historii prawdą fundamentalną, która brzmi
w artystycznym „przekazie” Sienkiewicza o Zbawicielu
słowem ostatnim: „Zmartwychwstał!”.
Hieratyczna forma księgi jest także odpowiednia do podniosłego gestu prof. Ludorowskiego zadedykowania jej i złożenia „Świętemu Janowi Pawłowi Drugiemu w hołdzie” z okazji Jego kanonizacji 27 kwietnia
2014 r. Formuła hołdu zamieszczona na dole okładki
i tytuł Pójdźmy za Nim! pośrodku, stanowią jakby
wskazówkę, by człowiek idąc za Chrystusem, wzorował
się na Świętym, który nie lękał się, miał „twarz słowem
rozpromienioną”, prowadził miliony „w światło – gdzie
Bóg” (co przepowiedział Juliusz Słowacki) i pokazał
współczesnemu światu, jak pozostać wiernym krzyżowi
Zbawiciela do końca ziemskiej wędrówki. Osobisty akt
dziękczynienia redaktora za pontyfikat Papieża Polaka
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i dar spotkania podczas papieskiej wizyty w roku 1987
w Lublinie (wzruszająca chwila została utrwalona na
zdjęciu zamieszczonym w tomie) skłania czytelnika
do wspomnień tak niedawno jeszcze przeżywanych
pielgrzymek umiłowanego Ojca Świętego i jego dłoni
kierowanej do wszystkich na znak miłości, braterstwa,
pokoju. Trzeba dodać, że najnowsza pozycja to już trzeci
dowód wdzięczności prof. Ludorowskiego, co oznacza,
że tworzy ona wraz z edycją jubileuszową Quo vadis?
(1996) i opracowaniem naukowym pt. Motywy religijne
w twórczości Henryka Sienkiewicza (1998) tryptyk
ofiarowany Wielkiemu Papieżowi, Świętemu.
Ale ta wspaniała książka, zachęcająca
katolickimi wzorcami kapłana i pisarza – Karola Wojtyły
i Henryka Sienkiewicza – do wejścia w sferę sacrum,
kontemplowania i pogłębiania wiary chrześcijańskiej,
duchowego rozwoju, dostarcza również wrażeń estetycznych. Zawarty w albumie obszerny zbiór ilustracji
uwrażliwia na piękno dzieł sztuki inspirowanych Ewangelią
i prozą Noblisty, wzrusza artystycznymi wyobrażeniami
postaci Nazarejczyka – jak nazywają Jezusa z Nazaretu
współcześni Mu bohaterowie noweli Pójdźmy za Nim!
(analogicznie czyni narrator opowiadania), posiadający
wówczas – u zarania chrześcijaństwa – ograniczoną
o Nim wiedzę. Wybór reprodukcji obejmuje trzy cykle
rysunków wykonanych z różnych okazji przez Juliana
Maszyńskiego, Jana Stykę, ks. Wacława Piszczka do
utworu Sienkiewicza. Otóż Maszyński ozdobił pierwodruk
tekstu na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1893),
Styka wzbogacił tłumaczenie francuskie dla paryskiej
oficyny Flammariona (1904), a ks. Piszczek upiększył
edycję „rocznicową” (1996), czym odnowił i rozwinął
raczej skromną tradycję ilustrowania tej noweli. Sporządzone po raz pierwszy takie zestawienie daje zatem
możliwość porównań efektów wyobraźni malarskiej
artystów. Szczególną radość sprawia włączenie prac
Styki, stosunkowo najmniej upowszechnionych. Dobrze
się stało, że przejęto z wydawnictwa francuskiego nie
sam szereg rycin konkretyzujących elementy fabuły
Pójdźmy za Nim!, lecz całość materiału ikonicznego,
na który złożyły się także fragmenty największych
kompozycji malarza – panoram Golgoty i Męczeństwa
chrześcijan w cyrku Nerona, tematycznie pokrewnych
z wcześniejszą o kilka lat nowelą Sienkiewicza. Kontekst jej odbioru czytelniczego pogłębiają nadto słynne
drzeworyty Gustawa Doré, obrazujące mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa. Zestawy ilustracji
tych czterech autorów (główne komponenty estetyki
albumu) doskonale utrwalają wizję literacką Pójdźmy
za Nim! w myśli i sercu czytelnika. Spokojna, uważna
lektura Sienkiewiczowskiego arcydzieła, poprzedzona
odczytaniem wzruszającej dedykacji Świętemu Janowi Pawłowi, a potem wstępu z ciekawą analizą
proponowanych dzieł sztuki, kontynuowana z przerwami
na oglądanie i porównywanie ilustracji jest rzeczywiście
ucztą duchową, wielkim przeżyciem, bramą do naszej
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pamięci.

Co ciekawe, publikacja oferuje dwie możliwości
lektury, ponieważ zawiera, oprócz tekstu wydawniczego
noweli, dobrej jakości reprint sześciu jej odcinków,
w jakich ukazała się ona w reprezentującym najwyższy
standard czasopiśmienniczy „Tygodniku Ilustrowanym”.
Faksymilowa reprodukcja tych przejrzystych stronic
dużego formatu, gustownie edytowanych pod względem
typograficznym, budzi zachwyt i zaciekawienie. Możemy
bez przeszkód obcować z pierwodrukiem, tropić
osobliwości zapisu XIX-wiecznego, przemieszczać się
od jednej do drugiej kolumny podającej tekst ozdobiony
inicjałami (a każdy niepowtarzalny!), rozkoszować
estetyką kart tytułowych lub wewnętrznych magazynu
z rysunkami Maszyńskiego i przykuwającym uwagę
hasłem: Henryk Sienkiewicz. PÓJDŹMY ZA NIM! –
i trochę poczuć atmosferę tej epoki, gdy nasi rodacy – jak
wyznał Stefan Żeromski – „doprawdy czuli się szczęśliwi,
że żyją w tym samym czasie, kiedy tworzy Sienkiewicz,
a portret tego pisarza mieli w swych izdebkach opleciony
bluszczem”.
Oprócz walorów bibliofilskich omawiane
wydawnictwo posiada jeszcze wyjątkową, szczególną
wartość naukową. Do tej pory bowiem sienkiewiczologia
nie miała studium poświęconego „arcydziełu polskiej prozy
religijnej”, a posłowie autorstwa prof. Ludorowskiego
uzupełnia tę lukę, będąc w istocie trzyczęściowym
szkicem monograficznym: błyskotliwą i odkrywczą analizą struktury kompozycyjno-gatunkowej, wykładem
historycznoliterackim na temat genezy w kontekście
biograficznym, religijno-kulturowym czy w relacji do
innych Sienkiewiczowskich utworów (zarówno nowel, jak
powieści) oraz wnikliwym przeglądem edycji krajowych
i zagranicznych na przestrzeni lat i stuleci XIX, XX, XXI
– a wszystko to pod znamiennym tytułem Preludium do
Quo vadis?, słusznie podkreślającym, że Sienkiewicz do
„epopei chrześcijańskiej” dochodził stopniowo, pisząc
wpierw Pójdźmy za Nim!, i że właśnie ten „maleńki
rysunek” (choć przecież nie w takim stopniu jak wielka
„powieść z czasów Nerona”) również utorował pisarzowi
drogę do literackiego Nobla (uzasadnienie nagrody
zawiera odniesienie do następujących dzieł: Szkice
węglem, Janko Muzykant, Latarnik, Niewola tatarska,
Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, Bez
dogmatu, Rodzina Połanieckich, Pójdźmy za Nim!, Quo
vadis?, Krzyżacy, Na polu chwały).
Wiele ustaleń badacza jest godnych uwagi,
bo rzuca nowe światło na postać Henryka Sienkiewicza
– twórcy w pełni oryginalnego. Przede wszystkim
prof. Ludorowski dowodzi wbrew sądom niektórych
współczesnych komparatystów, że „nowela jerozolimska”
nie była efektem wzorowania się na powieści Lewisa
Wallace’a Ben Hur, lecz powstała w opozycji ideowej
i na gruncie polemiki wobec areligijnego Żywota Jezusa
Ernesta Renana oraz pod wpływem przeżyć, jakie
towarzyszyły autorowi podczas zwiedzania terenów
znanych mu z Biblii („Bez podróży do Egiptu i Afryki –
w pobliże Ziemi Świętej – nie byłoby noweli jerozolimskiej
w kształcie, który nas zachwyca”. – s. 84). Z kolei
sprecyzowanie (niedostrzeganego przez historyków
literatury) związku ideowego opowieści religijnej z wielką
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formą prozatorską (Bez dogmatu, Rodzina Połanieckich)
oraz eseistyką (Listy o Zoli) – jakże ważne, istotne dla
wymowy całości rozważań – wiedzie sienkiewiczologa do
konkluzji zasadniczej w refleksji nad znaczeniem noweli
o Chrystusie. To ona – zdaniem prof. Ludorowskiego –
stanowi „komentarz” do całej twórczości Sienkiewicza:
„Uświadamia bowiem, z jaką wytrwałą konsekwencją Noblista realizuje katolicki etos w swoich
„wielkich” i „małych” utworach. Można powiedzieć, że
wypełnia wiernie i systematycznie swoje powołanie twórcy
katolickiego. Autor Quo vadis? po prostu „idzie za Nim”.
Swoimi dziełami – podąża za Chrystusem” (s. 86-87).
Nie ma w tak dobitnie i bezpośrednio sformułowanym stanowisku egzageracji, bo jest ono adekwatne do faktów biograficznych, choćby następujących:
wyniesienie religijności z domu rodzinnego (głęboka
religijność cechowała matkę pisarza), utrwalanie wiary na
lekcjach religii i nabożeństwach szkolnych (gimnazjalistę
Henryka często wiodła do katedry Św. Jana także
ciekawość sztuki sakralnej), wykazywanie w ciągu całego
życia postawy człowieka wierzącego i praktykującego,
przejawianie kultu Bogarodzicy, wychowanie dwojga
swych dzieci w duchu katolicyzmu, zapewnienie nauki
siostrzenicy Józefie w szkole Marceliny Darowskiej
w Jazłowcu, troska o dobro materialne polskich świątyń
(np. Jasnej Góry, Św. Krzyża w Warszawie, Najświętszej
Rodziny w Zakopanem), współpraca z wieloma duchownymi. Wreszcie dobroczynność i twórczość, dwa
wiekopomne dzieła: społeczne i artystyczne, naukowiec
słusznie podniósł jako dowód umiłowania Boga i kraju
ojczystego przez Sienkiewicza, a także jako świadectwo
przynależności do Kościoła, z którym autor Trylogii ściśle
łączył losy narodu.
Związki między Sienkiewiczem a Kościołem były
tak silne, że Bolesław Prus nazwał nieco starszego kolegę
po piórze „pisarzem historyczno-polityczno-kościelnym”,
a prof. Stanisław Tarnowski, relacjonując obchody 25lecia pracy twórcy Krzyżaków, napisał o przemówieniu
ks. bp. Kazimierza Ruszkiewicza, prezesa komitetu
jubileuszowego: „Przez usta biskupa Kościół świadczył
i stwierdził, że uznaje w Sienkiewiczu pisarza pracującego
dla dobra i chwały kraju, że jego dzieła sprawdzają ten
wyrok Najwyższej Mądrości, który mówi, że <<język
mądrych jest zdrowie>>” (sufragan warszawski zacytował
Księgę Przysłów). Ilu jego książki „uzdrowiły” – uleczyły
duchowo, wydostały z „przepaści” pesymizmu, ożywiły
pragnieniem ideału i religii jak Pójdźmy za Nim! będące
„afirmacją” (określenie Sienkiewicza) wiary, która ocala,
i przeciwwagą dla sceptycyzmu, który gubi, co ukazało
Bez dogmatu? Nie ma danych statystycznych w tym
zakresie. Prędzej znajdziemy dane liczbowe o milionowych
nakładach Quo vadis? i innych Sienkiewiczowskich
tytułów w Europie czy za oceanem. Wpływ był zatem
bezsprzecznie ogromny i to jemu Kościół zawdzięczał
„zwrot religijny”, który dokonał się w społeczeństwach
epoki ateizmu, materializmu, dekadentyzmu, czyli w II
poł. XIX wieku i na przełomie stuleci. Koherencja między
nauką Chrystusa a jej realizacją w życiu i działalności
Noblisty – mocno zaakcentowana przez redaktora
najnowszej edycji – wprost budziła podziw i zachęcała
niejednego czytelnika do wysiłku odpowiedzialnego
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kształtowania siebie w duchu chrześcijańskim. – Verba
docent, exempla trahunt.
Fascynująca charakterystyka formacji duchowej
katolickiego twórcy oraz – co zostało powiedziane
wcześniej – merytoryczna polemika z innymi badaczami,
rozważająca okoliczności narodzin „Antei” (imieniem
głównej bohaterki autor chętnie nazywał swój utwór
w kontaktach prywatnych), to wątki posłowia interesujące
ze względów zarówno czytelniczych, jak i naukowych,
ale nie jedyne. Olśniewa ten erudycyjny esej – pisany
z fachowym znawstwem przedmiotu, „intelektualną
energią”, badawczą „pasją sienkiewiczowską”, naturalną swobodą języka i stylu tudzież autentycznym zaangażowaniem emocjonalnym – tak, olśniewa finezyjną
analizą odkrywanych tajników artystycznego kunsztu
Sienkiewicza. Poddajemy się więc fascynacji badacza
różnorodnością kształtu estetycznego noweli. Dostrzeżona
przezeń „obecność” muzyki, wiedzie do sformułowania
terminu „nowelistyczna suita”: „Jak w suicie muzycznej –
tworzące całość osiem miniatur narracyjnych – wykazuje
niemałe podobieństwo do tej właśnie cyklicznej formy
muzyki; zmieniające się nastroje i emocje wyznaczają
charakterystyczny ton estetyczny poszczególnych części”
(s. 74). Dokładne zaś przyjrzenie się postaci wszystkich
ogniw cyklu prowadzi do wniosku o nadaniu im cech
aż kilku form gatunkowych, m. in. reportażu. Odkrycie
technik reportażowych nie tylko w Pójdźmy za Nim!
(„Część VII – to znakomicie skomponowany reportaż
o męce Golgoty” – s. 70), ale też w dziesięciu pokrewnych
„opowiadaniach ze świata antycznego” (notabene badacz
nie poprzestał na nich i znacznie bardziej rozbudował
konteksty porównań i odniesień) przekonuje, iż autora
wyróżniała wśród innych nowelistów tamtego okresu
jego osobowość twórcza: „Tkankę fabularną większości
tych nowelistycznych drobiazgów, anegdot, przypowieści
nasycają częste, wyraźnie autentyczne realia, reporterskie obserwacje (inaczej niż w podobnych tekstach Prusa
czy Orzeszkowej) ludzi, krajobrazów, architektury, morza,
gór i nieba, motywy i refleksy podróżniczych doświadczeń Sienkiewicza” (s. 88).
Wnikliwe spojrzenie na szczegóły sztuki
Sienkiewiczowskiej narracji pozwala świadomie i w pełni
podziwiać maestrię, z jaką twórca skomponował swą
nowelę religijno-dydaktyczną. Ongiś Bolesław Prus
zanotował ogólną refleksję nad Sienkiewiczem: „Gdyby
kiedy zmieniły się poglądy, jeszcze zostanie niezrównany
artyzm”. Prof. Ludorowski potwierdził najwyższą ocenę
ujętą w zdaniu doskonałego pisarza, znawcy literatury,
i wykazał ów „niezrównany artyzm” na przykładzie
Pójdźmy za Nim!.
Całe bogactwo rozważań analityczno-interpretacyjnych sienkiewiczolog harmonijnie scalił z wiedzą
biograficzną o Nobliście, którą uporządkował i uściślił,
oraz objaśnieniami elementów fabuły i języka (np.
latynizmów), ułatwiającymi poznanie historyczno-biblijnego obrazu świata. Spośród haseł objaśniających wybija się nazwisko Poncjusza Piłata, postaci u Sienkiewicza
ważnej dla rozwoju akcji oraz wymowy sceny finalnej.
Glosę jemu poświęconą redaktor rozszerzył o komentarz
do ateistycznej noweli Anatola France’a (noblisty z 1921
r.) pt. Prokurator Judei (napisanej w 1892 r., ale nieznanej
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Sienkiewiczowi), o uwagi wzmocnione celną konfrontacją
z „apologią religijności”, a także „kunsztem kompozycji
i estetycznym bogactwem Pójdźmy za Nim!”. Wyjaśnienia
i przemyślenia z zakresu biografistyki, poprawki
„kalendarzowe” (przykładem korekta miesięcznej daty
powstania noweli – s. 93) uczą z jednej strony krytycyzmu
(nieufności) wobec wiedzy zastanej, z drugiej – rzetelności
badawczej.
Nie wszystkie jednak kwestie dają się rozstrzygnąć, nie zawsze można udzielić odpowiedzi precyzyjnej. I tym razem tak się stało, dlatego zwerbalizowano inspirujące pytania, wskazano drogi poszukiwań.
Przykładowo: Czy ceniona przez pisarza, znana
wówczas aktorka Romana Popiel-Święcka odczytała
„Anteę” „z estrady koncertowej na dobroczynność”?
Inicjatywie Sienkiewicz był przychylny (choć nie chciał,
aby ją nagłaśniać), a 21 grudnia – a więc ponad dwa
tygodnie przed pierwodrukiem – doniósł szwagierce
o „nadzwyczajnych sukcesach” noweli. Gdyby zatem do
występu doszło, byłby to niezmiernie ciekawy przypadek
„premiery” scenicznej utworu literackiego przed jego
zapowiadaną i oczekiwaną publikacją, rodzaj miłej
niespodzianki dla publiczności, powtórzonej następnie
chyba tylko „Dwoma łąkami” przez samego Sienkiewicza
w czasie akcji odczytowej na powodzian. Rzecz wymaga
jednak potwierdzenia.
„PÓJDŹMY ZA NIM! – ŚWIĘTEMU JANOWI
PAWŁOWI DRUGIEMU W HOŁDZIE” – to niezwykły, cenny
wolumin. Księga pamiątkowa. Mądra i piękna. Wyrosła
z oryginalnego pomysłu i szlachetnego pragnienia. Jedyny
w swoim rodzaju album poświęcony jednej noweli. Teraz,
gdy go podziwiamy i studiujemy, widzimy, jak bardzo
potrzebne było wydanie Sienkiewiczowskiego arcydzieła
dokładnie w takiej formie. „Bo to zaiste utwór wyjątkowy,
zastanawiający i poruszający (…)” (s. 9-10).
Redaktor wspaniałej publikacji – Profesor Lech
Ludorowski – włożył ogrom pracy w urzeczywistnienie
niepowtarzalnego dzieła. Na pewno daje Mu ono
radość. Niech źródłem satysfakcji stanie się dla Niego
też nasze, czytelników, przekonanie, że wydawnictwo,
które otrzymaliśmy, będzie dobrze służyć narodowej
i chrześcijańskiej kulturze, Kościołowi, Szkole i Rodzinie,
będzie przypominać kolejnym pokoleniom, że Pójdźmy
za Nim! jest „wymowną lekcją znakomitego polskiego
pisarza katolickiego o konieczności powrotu człowieka
do Stwórcy i apelem o potrzebie obecności Boga w życiu
ludzkości”. Lekcją dla każdego.
Henryk Sienkiewicz, Pójdźmy za Nim! Świętemu Janowi
Pawłowi Drugiemu w hołdzie. Redakcja: Lech Ludorowski. Lublin:
Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Polihymnia,
2014, s. 214.
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Barbara Wodzińska

TRIUMF CZŁOWIEKA POSPOLITEGO
Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem
człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek tworzy
przez nią siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem
ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek
tworzy kulturę we wspólnocie z innymi (…)
Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym
Narodu.
Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się
życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako
Naród.
Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów.
Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej niż granice
polityczne.
Wiadomo, że Naród polski przeszedł przez ciężką
próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat
– a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał
duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.
Więcej jeszcze, wiemy, że w okresie najtragiczniejszym,
w okresie rozbiorów, Naród polski tę swoją
kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił,
bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować.
Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne
znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że
pierwszym zabytkiem, świadczącym o kulturze, jest
Bogurodzica (…). I tak jest do dzisiaj, inspiracja
chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem
polskiej twórczości. Kultura polska stale płynie szerokim
nurtem natchnień mających swe źródło w Ewangelii.
To przyczynia się również do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury – to czyni ją tak
głęboko, tak autentycznie ludzką, albowiem – jak pisze
Mickiewicz w „Księgach pielgrzymstwa polskiego” –
cywilizacja, prawdziwie godna człowieka, musi być
chrześcijańska.
W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza
Narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą
szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie
dlatego też umie stawiać wymagania i podtrzymywać
ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją
godność i siebie samego wychować (…).
Te słowa mówi do Was człowiek, który swoją duchową
formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej
literaturze, muzyce, plastyce, teatrowi – polskiej historii,
polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom,
polskim uniwersytetom. (…). Proszę Was: Pozostańcie
wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je podstawą swojego
wychowania! Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy!
Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo!
Przekażcie je następnym pokoleniom!
Jan Paweł II
Gniezno 3 czerwca 1979 r.
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Wymowne zdjęcie z odręcznym
napisem Ojca Świętego
Miała nad umysłami wielką moc ta tłuszcza:
Bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przypuszcza
Odbiera naprzód rozum od obywateli.
I tak, mędrsi fircykom oprzeć się nie śmieli.
I zląkł ich się jak dżumy jakiej cały naród,
Bo już sam wewnątrz siebie czuł choroby zaród.
(…)
Była to maszkarada, zapustna swawola.
Po której miał przyjść wkrótce wielki post – niewola!
Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, Księga I
(podkr. B.W.)
Tytuł Triumf człowieka pospolitego pozwoliłam sobie
powtórzyć za tytułem książki Pana Profesora Legutki1),
omawiającej podobieństwa między komunizmem
i socjalizmem a liberalną demokracją, której treść dowodzi,
że człowiek socjalistyczny i liberalno-demokratyczny
nie tylko nie ma pamięci, ale z pamięcią walczy
i relatywizuje jej przekaz. Autor charakteryzuje oba ustroje pod kątem kształtowania środowiska człowieka, który
nie dba o swoje wychowanie w ramach polskiej
historii, kultury, tradycji i chrześcijańskiego etosu, do
czego zobowiązywał nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Od
1945 roku, z nasileniem od roku 1989, stale powiększa
sie rzesza Polaków, którzy przyjmują i poddają się takiemu, nastawieniu do świata, dzięki któremu, w swojej
wyobraźni, czują się swobodnymi. Zrzucają z siebie
ogromną część związków lojalnościowych i zobowiązań
jakie od pokoleń respektował człowiek dojrzały i odpowiedzialny: religię, kulturę, tradycję narodową,
autorytet i oczywiście PRAWDĘ.
We współczesnym świecie, w stopniu nasilającym
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się, człowiek, respektujący wpływy liberalnej demokracji,
przyjmuje i bierze w obronę rzeczy wulgarne i oburzające,
które określają aspiracje wyznawców liberalnej
demokracji, którzy coraz śmielej i z coraz mniejszym
wstydem je głoszą, a nawet – domagają się ustawowej
ich akceptacji!
Dlatego dla człowieka przeciętnego (dziś – najczęściej
utytułowanego!), wtopienie się najpierw w system
socjalistyczny a obecnie liberalny, było i jest najprostszą
drogą do uzyskania wrażenia, nawet przekonania, bycia
nieprzeciętnym. Ten smutny, w wymiarze społecznym –
tragiczny, stan nie pozwala człowiekowi przeciętnemu
(pospolitemu) na refleksję, a tym bardziej jakąkolwiek
chęć zmiany, bo ograniczenia jakie zostały mu narzucone
w liberalnym „porządku” doskonale pokrywają się
z granicami jego aspiracji i egzystencji: posiadania
wyższego wykształcenia, tytułów, stanowiska, możliwości
finansowych, oczywiście – wyjazdów zagranicznych,
stałego dostępu do rozrywki, w obronnym odruchu przed
„nudzeniem się”.
Profesor uświadamia, że liberalni demokraci, na
podłożu dekonstrukcji naszej europejskiej cywilizacji,
która rozpoczęła się w roku 1789 rewolucją francuską,
sugerują, że świat doszedł do końca, i że dalej, o ile ma
być „dobrze”, może być tylko tak samo. Oczywiście, pisze
Autor, jest wielce prawdopodobne, iż pojawią się jakieś
nowe uprawnienia, a w dziele egalitaryzacji wszystkiego
zostaną osiągnięte kolejne sukcesy; że ideologia
feministyczna i jej pochodne pokażą swoje oblicze
jeszcze głupsze, a umysły ludzkie dumnie wielbiące
swoją niezależność jeszcze raz zaskoczą potulnością
w ich przyjmowaniu. Można sobie wyobrazić literaturę
jeszcze bardziej o niczym, postmodernizm jeszcze
bardziej post, oraz retorykę różnorodności jeszcze
hałaśliwszą i jeszcze bardziej maskującą coraz większe
ujednolicenie. Wszystko to jednak będą kolejne odsłony
tego samego finalnego rozdziału długiej opowieści, która
historycznie zaczęła się we wczesnej nowożytności, lecz
która przecież miała swoją bogatą «Vorgeschichte».
(podkr. B.W.)
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Kondycja intelektualna naszego społeczeństwa
po ostatnich 70-u latach
Konieczne jest, w naszych trudnych czasach,
społeczne uświadamianie o poziomie intelektualnym
warstwy zaliczanej, i zaliczającej się, do inteligencji, też –
o jej, bardzo często, antypolskim nastawieniu.
Ksiądz Profesor Czesław Bartnik2) w artykule Plaga
fałszowania słowa zobrazował problem zwięźle: (…)
Wielka liczba inteligencji, w tym i polityków, wycofuje się
dziś z tradycyjnej polskości i rozwija «nową polskość»
rozumiejąc ją liberalistycznie i postmodernistycznie,
i głosi, że są katolikami, choć łamią etykę katolicką
w podstawowych sprawach. Usuwają Kościół z życia
publicznego, wprowadzają ateizm państwowy (…)
(podkr. B.W.) Ateizm państwowy – czyli ich wyznanie!
Wprowadzanie ateizmu ułatwia zdeformowana
społeczna mentalność. W ogromnym procencie, społeczeństwo nie rozumie, że ateizm jest wyznaniem, że
w narodzie katolickim, katolickim od chwili pow-stania,
postanowiono wyznanie katolickie zastąpić wyznaniem
ateistycznym. Nie istnieje człowiek bez-wyznaniowy
(aprobata herezji też jest wyznaniem), ani państwo
wyznaniowo neutralne Jakim prawem ma, u nas,
obowiązywać wyznanie ateistycznie??? Oczywiście,
prawem kaduka! Każdy naród, a nasz w szczególności jest wspólnotą duchową, o tym samym plemiennym
pochodzeniu, zamieszkałym na tej samej ziemi,
akceptującym wspólny los. Tym samym, istotnym
czynnikiem narodowotwórczym jest duchowa więź
wypowiadająca się we wspólnej narodowej kulturze,
w skład której wchodzi i religia, i nauka, i sztuka, i moralność – wraz z obyczajowością, charakterystyczną dla
naszego narodu. Wszystko to tworzy ducha narodu,
chyba, że niepielęgnowane wyrodnieje i prowadzi do
zdziczenia, czego przykłady i w Europie, i na świecie
można mnożyć. U nas wymienione wartości stanowią
kulturową kolebkę gwarantującą rozwój osobowości tych
Polaków, którzy poczuwają się do łączności z Narodem,
poprzez wartości zastane przez urodzenie, kulturę,
tradycję, historię, akceptują, bronią jej i w różnych
formach, przez wieki rozwijają.
Naszą polską stałą cechę jest, a właściwie – przykro pisać,
był przez wieki – zakorzeniony, we wszystkich stanach
etos religijny i narodowy, dlatego nasze elity wywodziły się
ze wszystkich stanów.
Jednym, z całego szeregu przykładów jest rodzina
Jana Kasprowicza, którą wzruszająco opisała Barbara
Wachowicz3) w cyklu Matki Wielkich Polaków, Biedna
chłopka Matka Jana Kasprowicza:
Rodzice Kasprowicza wychowywali w trudnych
warunkach materialnych i w trudnych latach rozbioru.
Opis Barbary Wachowicz jest tak wzruszający, że trudno,
zwłaszcza w obecnych czasach, nie zatrzymać się przy
nim na chwilę.
Jan był synem pierworodnym, którego zagrożonego
śmiercią matka niosła w mglisty, wietrzny dzień do
kościoła na Górze k/Szymbosza, na kolanach pełzając
do obrazu Matki Bożej by dziecko ofiarować i błagać
o ratunek, identycznie jak Barbara Mickiewiczowa syna
Adama. Pierworodny został uratowany, ale ośmioro
dzieci, z trzynaściorga, musiała pochować. Kasprowicz
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pisał: Matce zawdzięczam dużo, prawie wszystko.
Pamiętam jak wieczorami siedzieliśmy przed domem.
Kazała mi wsłuchiwać się w głos fujarki. Opowiadała
o ptakach wodnych unoszących się nad wielkimi
bagniskami, które otaczały Gopło – opowiadała o jeziorze
(…) Miała niezwykle silnie rozwinięte poczucie przyrody.
Z tych wspomnień wyłania się rodowód Kasprowicza
i poezji pełnej „braterstwa z przyrodą”- jak określa
Barbara Wachowicz. Opowiadała synowi o swoim bracie,
który mając 18 lat poszedł do powstania w 1848 roku,
a otoczony przez Niemców wyrwał drzewnicę
przydrożną i prał. Bo człowiek ma dwie matki,
tę która go porodziła, i tę na której żyje. I choć, jak pisał:
Nie mają czasu ludziska ubodzy, żeby chuchać na
swych malców dusze, moja matka ten czas miała. Od
matki uczył się Jan wiary, powtarzał: tej prostej jak Krzyż
postawiony między dwiema płaczącymi wierzbami. Jest to
wiara, która z rzewną szczerością podaje umierającemu
gromnicę, rozwija chorągiew z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej, przed której obrazem pada w kościele
na wznak i gorącymi łzami zimną zlewa posadzkę. Wśród
wielu cech, miała matka cechę rzadką i niezwykłą –
nienawidziła pieniędzy, co też po niej syn odziedziczył.
Z rozczuleniem wspominał Kasprowicz o ojcu:
z miękką duszą i sercem na dłoni, ciężko harujący na
utrzymanie rodziny. Dla pierworodnego syna zawsze
serdeczny. Wracając późną nocą głaskał twardą ręką
i miękkimi słowy: «snopyszku pszynny».
Efekty wychowania syna Józefa Kasprowicza
oglądała, kiedy syn profesor, rektor Uniwersytetu im.
Jana Kazimierza we Lwowie, jeden z najwybitniejszych
poetów i dramaturgów swej epoki, któremu po
triumfalnym pobycie w Poznaniu, gdzie mu rzucano
kwiaty pod nogi podczas premiery dramatu Bunt
Napierskiego; odwiedzał dom rodzinny w Szymborzu
na Kujawach, zbiegało się całe Szymborze by
powitać krajana, jednego z najsławniejszych ludzi
w Polsce.
W 1926 roku, ciężko chory, u schyłku życia, na wpół
bezwładną dłonią, poeta kreślił swoje ostatnie strofy,
Barbara Wachowicz pisze: Ona jeszcze raz pochyliła się
nad swoim chorym dzieckiem, by je pocieszyć księżycem,
słońcem, lasem, szumem rzeki.
Ostatni wiersz Kasprowicza nosi tytuł Matka:
Matka moja ta kobieta z gminu
Nie raz mnie dziecku, szeptała jak
bliska
Jest już godzina potężnego czynu
Co zmieni świat – godzina szczęścia
i wawrzynu
(…)
(podkr. B.W.)
Tej godziny – rok 1918 i 1920 – Kasprowicz był świadkiem.
Wizerunek Józefy Kasprowiczowej to, w naszej Kulturze, obraz MATKI POLKI, przez obecnych, wewnętrznych
wrogów polskości, z premedytacją i nienawiścią, ośmieszany i tępiony.
Żona Kasprowicza w Dzienniku zapisała: (…) Tak bym
chciała spotkać ją, klęknąć przed nią i ucałować jej ręce
za to, że dała światu takiego syna.
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Mylące słowo – elita
W naszej Historii, kondycji intelektualnej społeczeństwa
strzegły elity formowane w patriotycznych rodzinach
i szkole. Po zakończeniu II wojny światowej sytuacja
stopniowo i dramatycznie zaczęła się zmieniać. Elity,
których nie zdołały zniszczyć nawet lata zaborów,
poddane zostały eksterminacji fizycznej przez Niemców
i Rosjan. Rok 1989 wprowadził, wobec osłabionego
intelektualnie społeczeństwa, unowocześnione metody
dekonstrukcji mentalnej przy zastosowaniu wszystkiego
typu środków przekazu, zwłaszcza elektronicznych,
społeczeństwo poddane zostało intelektualnej
deformacji. Wkroczyliśmy w nowy etap walki – walki
o rozum!
W roku 2001 Ksiądz Ryszard Winiarski4 w artykule
Mylące słowo – elita dowodził, że warstwa społeczna,
dziś, określana mianem elita nie jest ani inteligentna,
ani moralna. Są to warstwy, wymieniające się już od
lat, siermiężne, narcystyczne, odrealnione. Wykazujące niezwykłe, wręcz atawistyczne skłonności do
życia własnym życiem, charakteryzujące się
małostkowością. Nie są to elity mające cokolwiek
wspólnego z inteligencją, o skali ich niedouczenia,
przy posiadanych dyplomach i tytułach, skali ubóstwa
intelektualnego – dobitnie wykazują oczywiste braki
klasycznego wykształcenia. W skali decydenckiej
obrazuje te braki dobór doradców i asystentów, poziom
dyskusji w mediach czy debatach parlamentarnych,
jakości podejmowanych decyzji. Identyczne cechy
obserwujemy w życiu społecznym, zwłaszcza w przedziale
edukacyjnym – od szkół po uniwersytety!
Kto, z uważających się, określanych mianem elita,
inteligencja, czyta Sokratesa, św. Augustyna, św.
Tomasza, Pascala, Krasińskiego, Wyspiańskiego,
Norwida, Słowackiego, Mickiewicza, Sienkiewicza,
Kasprowicza, Żeromskiego, przynajmniej wracając do
treści kiedyś obowiązujących w nauczaniu; kto czyta
Jana Pawła II, którego nauczanie i twórczość dostępne
są w pełnym wydaniu! Kto czyta prasę polską, nie
polskojęzyczną!?
Są to zastępy przeciętności, nie są to elity kulturalne,
ale antykulturalne bo, co podkreśla Ksiądz Winiarski,
najwyraźniej nie znają kultury wysokiej. Mają, co
najwyżej, konsumpcyjny stosunek do kultury masowej,
do kolejnych sitcomów i seriali, jeżeli literatury – to
koniecznie obcej. Demonstrują pogardę w odniesieniu
do polskości, zagranica, dziś gnijąca – to jest horyzont
marzeń. Budują eklektyczne domy w złym guście,
eksponując swoje nowobogactwo, w ogromnej części
wątpliwego pochodzenia. Krzykliwie robią wielkie zakupy,
płacąc plastikowymi pieniędzmi. Posługują się nowomową
i slangiem (już w powszechnym użyciu „OK”, „nara”,
„spoko” itp.) Swoje kompleksy leczą, ale i ujawniają, na
korcie, siłowni, w solarium i wycieczkach zagranicznych.
Nie są – jak to określają nawet studenci socjologii
(prawdziwi studenci!) – twórcami idei, lecz produktu
krajowego brutto. Gorączkowo pielęgnują trwający od
1989 roku układ!
Współczesne polskie tak zwane elity, podkreśla
Ksiądz, nie wykazują się niczym szczególnym –
przeciwnie, charakteryzuje je przeciętność. Takie słowa
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– klucze jak: honor, Ojczyzna, patriotyzm, tradycja
narodowa, narodowy etos – to wszystko na wyrost. Są
pazerne i krótkowzroczne. Wolą mieć elitarne dobra,
nie elitarne cechy. Można dodać, na które je nie stać.
Autor wyraża nasz tragizm dotyczący obecnej
sytuacji, pisze: nie są to też elity moralne, skala korupcji
i nepotyzmu w warstwach decydenckich, co jakiś czas
ujawnia się w kontaktach z półświatkiem, zadawanie
z ludźmi ściganymi przez prawo, poręczeniami dla ludzi
ściganych przez prawo, korumpowaniem siebie i innych.
Owa elita nie przyjmuje do wiadomości głosu prawdziwych
i zatroskanych o dobro wspólne rzeczywistych autorytetów,
charakteryzuje je pełna arogancji głuchota na głos ludzi.
Ślepota na oczywiste symptomy kryzysu państwa.
Świadome działanie na szkodę naszego państwa i jego
obywateli.
Kiedy Ksiądz wyrażał tę opinię, był rok 2001!
Przez kolejnych 14 lat proces nabierał przyspieszenia
i przerażającej swobody w bezkarnym działaniu.
Ksiądz wskazywał na fakt dziwnego zbratania sie
tych, którzy uchodzą za stróżów prawa i moralności
społecznej z tymi, którzy wchodzą z nią w jawny konflikt;
są chronieni przez ustawowe gwarancje, immunitety,
tajemnicę handlową, ochronę dóbr osobistych i najbardziej
pokrętną teorię o niskiej szkodliwości społecznej czynu
zabronionego.
W tym miejscu, nie mogę nie zatrzymać się na czasie
obecnym. W 2014, po opublikowaniu nawoływań do
zamordowania Ojca Dyrektora Radia Maryja, sąd umorzył
sprawę ze względu na… „niską szkodliwość społeczną
zgłoszonego czynu”! Gdzie my żyjemy?!
Dalej Ksiądz uzmysławiał, że stojący na szczytach
państwa rozbudowują wokół siebie biurokrację, która
ma dwa zadania: stworzyć swoisty „kordon sanitarny”,
który zapewni spokój społeczny i przedstawiać będzie
rzeczywistość na życzenie, rzeczywistość retuszowaną,
pełną optymistycznych wskaźników i prognoz.
Mentalność sterowana
Konieczne jest zastanowienie się nad mentalnością
dzisiejszych Polaków, tych sterowanych przez propagandowe środki przekazu. Ciekawe rozważania na
ten temat przeprowadził Jerzy Biernacki5) w opracowaniu
Wolimy bohaterów.
Autor dowodzi, że mało się dzisiaj mówi o zawartości
umysłów, czyli mentalności, różnych warstw społecznych
i wynikających z tego postaw ludzi w życiu prywatnym,
towarzyskim, w reakcjach społecznych i zawodowych,
w życiu publicznym, w odniesieniu do spraw narodowych;
a że żyjemy w czasie bezwzględnego panowania badań
socjologicznych i testów psychologicznych – stosowanych na niekorzyść klasycznej filozofii (nie
ideologii zwanej filozofią) i dziedzin filozofii pokrewnych
jak: etyka, eseistyka literacka, estetyka, czyli nauk
opartych na obserwacji, doświadczeniu, a nie na
statystyce i ankietach, obraz społecznej rzeczywistości
jest zafałszowany, zafałszowany zamierzenie.
Powszechna, jaskrawo ujawniająca się, mentalność
współczesnego Polaka jest wypadkową tragedii
historycznej przeżywanej od 1939 roku, której dopełnieniem stało się wprowadzenie komunizmu po
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zakończeniu wyniszczającej wojny.
Od zakończenia wojny, z nasileniem od roku 1989,
wykształca się społeczeństwo, jakiego nie znała nasza
dramatyczna – ale doniosła Historia. Od siedemdziesięciu
lat Polacy, w przeważającej części, są przedmiotem historii,
w minimalnym jej podmiotem, pozostają w słabych
związkach ze wszystkim co ten okres poprzedzało.
Współczesny Polak nie ma ugruntowanych pozytywnych
opinii kim był oraz kim być powinien – o to zadbano
i programami nauczania, i poziomem nauczycieli!
W okresie powojennym rozpoczął się proces formowania
nowych „elit” przydatnych do utrzymywania systemu,
do tego użyto szkół i uczelni.
Zamach na duszę naszego Narodu
Profesor Ryszard Legutko6) w Eseju o duszy polskiej
określa zmiany przekształcające Polskę drogą zmienianej
mentalności Polaków, które miały i mają zasięg, i naturę
kataklizmu rozłożonego w czasie.
W II wojnie nasz Naród doznał strat, jakich nie
doświadczył nigdy w przeszłości i jakich nie przewidywał.
Polaków zdziesiątkowano, wyginęła ogromna część naszej inteligencji stanowiącej rzeczywistą, nie pozorowaną,
elitę II Rzeczpospolitej.
Po nastaniu nowego okupanta, kontynuowano wykańczanie inteligencji niszcząc w sposób barbarzyński
ziemiaństwo, arystokrację, klasę przedsiębiorców,
rzemieślników. Odcięto połowę Polski, a ludność tam
mieszkającą mordowano, wywożono, zniewalano.
Warszawa uległa zniszczeniu, a resztki, jakie przetrwały
okres 1939-1944, zostały zrównane z ziemią przez
budowniczych komunizmu; na gruzach zbudowano nowe
miasto zamieszkałe przez zupełnie nowych mieszkańców,
dalekich od właściwej Warszawiakom tradycji, nie tylko
od warszawskiej tradycji, ale w ogóle naszej narodowej –
to było zaplanowane, skutki odczuwamy do dziś; Kraków
upokorzono Nową Hutą.
Splądrowano muzea, zagrabiono zbiory, na których
wychowywały się pokolenia. W zbombardowanych,
spalonych domach likwidacji ulegały gromadzone przez
pokolenia biblioteki, kolekcje obrazów, meble, zastawy
stołowe, pamiątki rodzinne – tym samym dokumenty
historyczne. Pałace, kamienice, dworki, wille – o ile ich
nie zniszczono – zostały odebrane właścicielom i uległy
zaplanowanej dewastacji.
Przedwojenne Uniwersytety – Jagielloński, Warszawski
przekształcono w zaplanowanej opozycji do naszego
dziedzictwa.
Komunistom udało się, z biegiem lat, wpojenie
przekonania, u większości ulegającej indoktrynacji, że
w roku 1939 nastąpiło całkowite zerwanie z przeszłością.
Całą naszą Historię przedstawiano, i przedstawia
do dziś, jako ciąg klęsk, konfliktów wewnętrznych
i zewnętrznych, z których „uwolnił nas komunizm ze
Związkiem Radzieckim”.
Autor Eseju pisze: W szkołach, w prasie, w radiu
i przemówieniach polityków pojawiał się bez przerwy
jeden i ten sam wątek: znaleźliśmy się w jaskrawo nowej
sytuacji – znacznie lepszej i ostatecznej; do przeszłości
nie ma powrotu i za to powinniśmy być bezustannie
wdzięczni twórcom Polski Ludowej.
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Człowiek PRL-u zaczynał od historycznego zera, i cała
jego wyobraźnia miała być temu podporządkowana.
Stan historycznego zera, przeniesiony i spotęgowany
został rokiem 1989.
Alina Czerniakowska7) w felietonie Kogo dzisiaj
obchodzi Polska? Obrazuje ową ciągłość, pisze: Pracując
ostatnio nad filmem dokumentalnym «Pachołki Rosji»,
musiałam obejrzeć i przesłuchać wiele godzin materiałów archiwalnych, przemówień dawnych prominentów
partyjnych rządzących Polską, takich jak Bierut, Rakowski, Minc, Zarakowski, Gomułka, Gierek itd., a teraz
słucham Bronisława Komorowskiego – ta sama retoryka,
ten sam styl i sens (…).
Ten nowy porządek dokonywał się we wszystkich
sferach i na wszystkich poziomach życia społecznego PRL.
Wprowadzono nowe kryteria ocen, nowych bohaterów,
nowe mechanizmy interpretacji historii. Na miejsca
bohaterów wprowadzano bandytów, których otaczano
kultem, naród zmuszano by ten kult kultywował.
Socjotechnika na usługach masowej perswazji
W roku 1989 wmawiano okaleczonemu PRL-em
społeczeństwu, że wyzwoliło się ze szponów siermiężnego systemu, że wchodzimy w czas gwarantowanej
niepodległości i wolności. Nie było to „przejście” ani
pokojowe ani bezkrwawe, każda liczba tych, którzy
oddali życie, w latach osiemdziesiątych, jest boleśnie
przerażająca. Był to czas skażony kontraktem stulecia
– okrągłym stołem – mistyfikacją w najwyższym
komunistycznym wydaniu, gdzie reprezentowali nas
zatwierdzeni i typowani przez szefa policji politycznej
– „konstruktywni” opozycjoniści. Naród, nagle, utracił
orientację w klasycznym układzie: my – oni, osadzony
został na magicznym podłożu masowej perswazji, czyli
intelektualnego rażenia.
Polacy utracili instynkt państwowy do tego
stopnia, że kolejno oddawali rządy komunistom zwanym „nową lewicą”. Ulegali agresywnej perswazji
dozowanej podprogowo - nieuczestniczenia w wyborach,
postkomuniści i liberałowie uczestniczą w 100%, mówię
to z doświadczenia męża zaufania. Zatrważająca była
frekwencja podczas referendum uwłaszczeniowego,
unijnego, dlatego obawiam się liczby uczestniczących
w ewentualnym referendum dotyczącym tak istotnych
spraw jak: wieku emerytalnego, nakazu posyłania do
szkoły sześciolatków i naszego bogactwa – Lasów
Państwowych – spraw, pod którymi zebraliśmy 6 milionów
podpisów.
Przypomnijmy, po dramacie smoleńskim, tłumy
oczekiwały po kilkanaście godzin, żeby móc przejść
przed trumnami poległych, w krótkim czasie były wybory,
udział: 23 % upoważnionych, akademicki dowód potęgi
i osiągnięć socjotechniki wykorzystywanej w procesie
masowej perswazji. Dokładnie „prania mózgu”. Im niższa
frekwencja, tym łatwiejsza manipulacja, dlatego tym
głosującym w 100% - czyli z drugiej, nie naszej strony,
na niskiej zależy. Wszystkimi metodami zniechęcają, nie
swój elektorat, do nieuczestniczenia w wyborach.
Janusz Barański8) w książce Socjotechnika, między
magią a analogią dowodzi, że owoce masowej perswazji
mają swoje podłoże w magii, które zawsze pozostają na
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usługach ideologii, nigdy prawdziwej filozofii i polityki, we
właściwym, klasycznym znaczeniu.
Autor wskazuje, że magia funkcjonowała w doktrynie
realnego socjalizmu minionej doby, a w dobie obecnej,
czasu kontrkultury konsumpcyjnej, obecna jest
w medialnych przekazach: i magia, i mit, i rytuał,
które składają się na konstrukcję medialnej perswazji
czyli mitologii.
Barański, mistrzowsko, przedstawia panowanie
ideologicznego i doktrynalnego języka, czyli – panującej
dziś nad światem logokracji. Język stosowany
w czasach owej doktryny, słusznie zwany nowomową,
dominował w dekadzie lat osiemdziesiątych, czyli
okresie, w którym dokonywała się przyspieszona
zmiana formuły oficjalnego języka władzy: od powrotu
języka o cechach propagandy okresu stalinowskiego,
po swoiste formy językowej mimikry w okresie szybkich
zmian końca dekady. Ale, dotyczy to też innych form
języka publicznego, pozostającego nieprzerwanie, od
1945 roku, na usługach masowej perswazji, zwłaszcza
agresywnego jej ujawnienia w tak zwanej kulturze
masowej lat dziewięćdziesiątych.
W logokracji, siermiężnie obecnie panującej, język
poddany został określonej reglamentacji, szczegółowej
selekcji mającej na celu eliminowanie tego co dla władzy
niewygodne, tworzenia odpowiednio przykrojonego obrazu
rzeczywistości, który by utrudniał zachowania niepożądane
dla rządzących. Dlatego w telewizji, polskojęzycznej
prasie pełno jest fałszów, półprawd, przeinaczeń, nade
wszystko – przemilczeń lub zniekształconych proporcji
w przekazywanych ”informacjach”.
Barański przytacza ciekawy fragment wypowiedzi
podczas sesji poświęconej nowomowie w Uniwersytecie
Jagiellońskim, w roku 1981, fragment ilustrujący uwikłanie
specjalistów od języka w quazi – język i polityczną
poprawność. Wypowiedź dotyczyła słów kontrrewolucja,
kontrrewolucyjny, antysocjalistyczny, których propaganda antysocjalistyczna używa, powiedziano: do
dyskredytowania ludzi dążących tylko do socjalizmu
naprawdę demokratycznego. (podkr. J. Barański)
Od siedemdziesięciu lat, ze spotęgowanym okresem
ostatnich dwudziestu pięciu, nasz język, utworzony
w procesie dziejów życia naszego Narodu, poddany
został deformacji semantycznej, został zastąpiony
„nowomową”.
Tadeusz Kwiatkowski (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin), w recenzji książki Czesława
Jaroszyńskiego i Piotra Jaroszyńskiego9) Kultura słowa,
podkreśla, że wysoki poziom kultury językowej można
osiągnąć realizując rzetelny program uwzględniający
najważniejsze nauki o języku, który od czasu starożytnej
Grecji i Rzymu obejmował dwie dyscypliny: logikę
i retorykę, od 1945 roku w polskim nauczaniu – świadomie pomijane. Te dwie dyscypliny warunkowały
funkcjonowanie kultury słowa mówionego i pisanego.
Kiedyś, nauczanie w zakresie tych dyscyplin, stanowiło
solidne humanistyczne przygotowanie do wszystkich
innych studiów, tak, iż kto studia podejmował, czynił to
jako dobrze przygotowany humanista, wykształcony
nauczaniem szkolnym: podstawowym plus średnim,
o których poziomie, od zakończenia wojny, można
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jedynie marzyć. Każdy wykształcony człowiek posiadał kulturę humanistyczną, której wyrazem był przebieg i wynik jego pracy, też postawa wobec spraw
politycznych i społecznych. Humanistą był nauczyciel
wszystkich szczebli i każdego przedmiotu, był lekarz,
inżynier, producent różnych dóbr itd.
Humanistyczne treści widoczne są wyraźnie w dziełach dawnej architektury, które charakteryzują się nie
tylko odpowiednią użytecznością, ale pięknem, powagą,
wzniosłością, które świadczą, że były budowane z troską
o dobro człowieka.
Ten system edukacji, sprawdzony przez wieki,
załamał się w efekcie tzw. reform przeprowadzanych
od czasu rewolucji francuskiej, u nas, na krótko,
odrestaurowany w latach 1918-1939.
Reformy powojenne stopniowo ograniczały pozycję
przedmiotów humanistycznych jak filozofia (zastąpiona
ideologią), retoryka i logika. Osiągając szczyty absurdu
– czasu tzw. „transformacji”. Od wielu lat nie ma logiki
w programach szkół średnich, też w programach wielu
kierunków studiów uniwersyteckich. Skutki są uderzająco
widoczne w poziomie kultury współczesnych ludzi, nawet
absolwentów wydziałów humanistycznych! Widoczne
w poziomie kultury słowa, co warunkuje dekonstrukcję
moralnej kondycji współczesnego człowieka - ujawniającej się w skali całych społeczeństw. Została
pogwałcona zasada: mieć po to, i tylko po to, by
być istotą ludzką. Wartość: być istotą ludzką, została
zdominowana, nawet zastąpiona przez – bezwarunkową
mieć, zaś etykę zastąpiono tzw. „tolerancją”. Epidemia
fałszywie rozumianej tolerancji, rozprzestrzeniana
jest od chwili zaistnienia rewolucyjnego obłędu.
W roku 1921 Adolf Nowaczyński, pierwszy tom
wyjątkowego zbioru – ankiety pt. Mocarstwo anonimowe,
opatrzył mottem: Tolerancja, ale i dla prawdy! (Drugie
wydanie ukazało się staraniem Wydawnictwa Placówka
w 2002 r.).
Pułap i horyzont człowieka pospolitego to: „mieć
magistra”, „mieć doktora”, „mieć profesora”, obecnie rozpowszechnione jest uzupełniające określenie: „on, ona
idzie na doktora”, „on, ona idzie na profesora”; dalej,
mieć stanowisko i możliwości. Ten przedział społeczny
uzyskał dziś popularne określenie: „wykształceńcy”, albo
dosadniej „wykształciuchy”.
I tak, dzisiejsze społeczeństwo, w ogromnej większości i porażającej intelektualnej przeciętności, nie interesuje się losem i nie dba o dobro Polski, nie rozumie
– bo nie jest w stanie zrozumieć, pojęcia – polska racja
stanu, charakteryzuje się postawą: „niech sobie źródło
wyschnie w górach, byleby mnie płynęła woda w rurach”,
najogólniej: „byleby mnie było dobrze”. Żyjemy w czasach
dominacji człowieka pospolitego!
Zadano śmiertelny cios kulturze i nauce
Zaraz po 4 czerwca 1989 roku, beneficjenci rzeczywistej wygranej, bo owym „zwycięstwem” sterujący, rozpoczęli atak na trzy podstawowe filary naszej narodowej
tożsamości: Kościół, kulturę i naukę.
Zainaugurowano „reformowanie” szkół podstawowych
i średnich, podobnie objęto reformą, dokładnie psuciem,
szkoły wyższe, i tak kaleczone od roku 1945!
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Celem „reformy” szkół podstawowych było wyrwanie
dzieci spod opieki rodzinnej, szkół średnich – poddanie
uczniów „praktycznemu wychowaniu seksualnemu” –
cel rzeczywisty – dekonstrukcja osobowości; dziś
idzie się dalej, na wzór zachodni i najbliższy niemiecki,
demoralizacja drogą „wychowania” seksualnego – od
przedszkoli. Przez zmiany programowe rozpoczęto
likwidację, resztek, edukacji patriotycznej i etycznej,
łącznie z ideologiczną redukcją listy lektur.
„Reforma” szkolnictwa wyższego osadzona została na
dążeniu do „uproszczonego awansu społecznego i naukowego”, inicjując ostateczną destrukcję normalnej
drogi do wiedzy i poważnego traktowania nauki; jaką
w Polsce po roku 1945, dzięki kadrze naukowej, która
wojnę przeżyła, udało się, w pewnym stopniu, utrzymać.
Po roku 1989, powstało popularne powiedzenie:
„ruszyła taśmowa produkcja doktoratów”, ułatwiająca
drogę do profesury promotorów, na zasadzie krążącego
powiedzenia: „ty pozytywnie oceniasz moich doktorantów,
ja twoich”, pewne utrudnienia, w tym względzie, występują
w przedziale nauk ścisłych, pewne, ale w humanistyce!
Tłumaczeniem architektów „reform” był przy-kład
Zachodu, bo Zachodem zachłysnęły się postkomunistyczne, telewizyjne, masy miast i wsi, powtarzano: „tak
jest na Zachodzie”, co przerażało każdego kto orientuje
się jaki jest styl wychowania, nauczania i kształcenia na
Zachodzie: Bez intelektualnego formowania, o płytkiej
wiedzy ogólnej, nie najwyższej zawodowej. To Polacy,
od dawna, za granicą odnosili sukcesy; zachodnie
doktoraty bez uprzednich magisteriów – ten styl u nas
w przygotowaniu.
Rozumiejący problem wiedzą, że kilkadziesiąt lat myśli
oświatowej to ciągły podnoszący się problem absurdów.
Ostatnie lata dowodzą, że nie ma takiego obrażającego
zdrowy rozsądek głupstwa, którego wprowadzenia nie
proponowaliby modernizatorzy edukacji. Wszędzie, gdzie
trwa permanentne „reformowanie” edukacji, by uczynić
ją zgodną z duchem liberalnej demokracji, edukacja
dotknięta zostaje paraliżem.
Jak podkreśla Profesor Legutko1) (Triumf człowieka
pospolitego): demokracja jest tym ustrojem, który
w pierwszym rzędzie zajmuje się edukacją, a to
zajmowanie się polega na permanentnym jej psuciu.
Trudno się więc dziwić, że dzisiejsza edukacja utrwala
barbarzyństwo, zamiast mu przeciwdziałać. Wejście
w tryby, dzisiejszego liberalno-demokratycznego, systemu
edukacyjnego zwiększa ryzyko barbaryzacji umysłu,
wyobraźni, wrażliwości i zachowania. Czynniki
neutralizujące wpływ barbaryzacji: Kościół, rodzina,
stowarzyszenia patriotyczne, nasza polska wysoka
kultura, ciągle jeszcze istnieją, ale niestety – zmasowanym
działaniem warstwy dominującej – pospolitej, czynniki te
mają wyraźną tendencję słabnącą.
Wychowanie podstawą rozwoju kultury i nauki
Tak było w przeszłości, w liberalnej demokracji, u nas
pod wpływem Zachodu, wychowanie zniknęło niemal
zupełnie. Zaczęło się od obłędu tzw. „wychowania
bezstresowego”. Czego nie zdołali zniszczyć komuniści, unicestwiają urzędnicy państwa liberalno-demokratycznego.
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Skoro wykształcenie stało się fragmentaryczne,
i z nakazu ahistoryczne, tym samym musi być ukierunkowane na przeciętność i pospolitość; tą tragiczną
sytuację otwiera i zamyka samo posiadanie tytułu.
Wraz z zniknięciem roli wychowawców i wychowania
– uległa osłabieniu presja moralna. Ideały, cnoty
charakteru, wyższe cele, czyli podstawowe
wyznaczniki wychowania zostały zastąpione najpierw
przez ideologię komunistyczną, a już w dramatycznym
wymiarze, po roku 1989, przez liberalną demokrację.
Dzisiejsza mierność, w powiązaniu z pychą,
wyrosły z braku klasycznego wychowania. Mierność
i pycha, rozpisane na wiele milionów istnień –
bezimienne, egalitaryzowane i zdemokratyzowane,
lawinowo degradują moralność i ułatwiają wyjaławianie
świadomości.
Dziś chamstwo stało się narzędziem do walki
z dezaprobatą wszelkiego rodzaju dewiacji, wszystkiego
co uznane jest, od wieków, za nienormalne.
W atmosferze dominującego chamstwa – proletariusza
zastąpił
homoseksualista,
zwalczanego,
kiedyś,
kapitalistę – fundamentalista, wyzysk – dyskryminacja,
rewolucjonistę - feministka, czerwony sztandar – tęcza.
Mężczyźni są feministami, heteroseksualiści zwolennikami
homoseksualizmu, Europejczycy – zwolennikami europocentryzmu, „filozofowie” wrogami logosu, moniści
propagatorami pluralizmu i multikulturalizmu. Tchórzostwo i konformizm nazywa się szlachetnością, schlebianie
głupocie – wsłuchiwaniem w ducha czasu.
W tym wyjątkowym dziele, Triumf człowieka pospolitego1), Profesor przeprowadził analityczny opis tragicznego intelektualnego zjawiska, które zostaliśmy
zmuszeni przeżywać.
Współczesny człowiek został dobrowolnie okaleczony
– został pozbawiony narzędzi myślowych. Ocenia
i reaguje zakodowanymi obrazkami. Jest istotą
zadowoloną, gdyż zakłada, jest przekonany, że
dysponuje całością doświadczenia, jaki człowiekowi
jest dane, w tym utwierdza go telewizor i Internet, też
otoczenie. W otoczeniu spotyka odbicie swych sądów
i wyobrażeń.
Język człowieka współczesnego jest miałki, zdolny
do wyrażania tylko prostych emocji, powierzchownych
i nieskomplikowanych stanów ducha, oparty na
zbitkach słów pochodzących z reklamy i masowej produkcji
rozrywkowej, pełen wulgaryzmów, nawet w sferach
rządzących. W chwilach emocji, zdenerwowania –
wyłącznie wulgarny. Współczesny, pospolity, człowiek
nie odczuwa potrzeby używania języka oddzielającego
tego co niższe.
Profesor: Obyczaje dobre przestają być odróżniane
od obyczajów złych, ponieważ rodzaj nieobyczajowości
stał się normą.
Nieobyczajowość zlikwidowała obiektywne granice
między dobrem a złem, zastępując je arbitralnym
oddzieleniem słuszności od niesłuszności.
Z kolei słuszność unieważnia i zastępuje inne czynniki
różnicujące: wychowanie, smak, obyczaje, obycie,
intelektualne wyrobienie, wewnętrzną, ujawniającą
się zewnętrznie, subtelność. Czym była kiedyś
etykieta, tym dzisiaj język słuszności, który zastąpił
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dobre obyczaje.
Kiedyś klasyczna edukacja umożliwiała prawidłową
ocenę rzeczywistości, a podchodzono do niej
z pokorą, nabożnością, podziwem i ciekawością. Kto
zna rozmowy z osobami posiadającymi przedwojenną
maturę, może to potwierdzić. Klasyczna edukacja była
czynnikiem animującym na zasadzie relacji mistrz –
uczeń. Mistrzem był Homer, Szekspir, Święty Tomasz
z Akwinu, Krasiński, Słowacki, Mickiewicz, Norwid…
Dziś masowość, a nawet stadność, wypracowana
środkami masowego oszołamiania, zaprogramowana
przez zmutowany socjalizm, czyli liberalną demokrację,
doprowadziła do tego, że kultura, literatura, sztuka straciły
fundamentalny charakter. Zwani twórcami tłumaczą,
zmanipulowanemu społeczeństwu, rzeczywistość nie
w świetle tego co odkrywcze i istotne dla rzeczywistości,
ale – politycznie słuszne i ideologicznie niepodważalne.
Nigdy jeszcze kultura i nauka nie znalazły się
w takim poddaństwie względem polityki. W socjalizmie,
poddaństwo tych istotnych filarów, dokonywało się przez
przymus, a nawet terror, w liberalnej demokracji, twórcy,
raczej zwani twórcami, w ogromnej liczbie dobrowolnie
przyjęli rolę wyrazicieli ustroju i intelektualnego niewolenia
części spolegliwych Polaków.
Nauka i kultura poddane zostały ideologicznej
i biznesowej manipulacji. Profesor Piotr Jaroszyński
określa ten stan krótko: Nauka, kariera naukowa i kultura
poddane zostały ręcznemu sterowaniu.
Smutna diagnoza
Współczesny, społeczny stan chorobowy diagnozuje
Ryszard Legutko10) w zbiorze tekstów publikowanych po
roku 2000 pt. Polska, Polacy i suwerenność.
Autor tłumaczy, że dziedzictwo postkomunistyczne
dokonało wielu okaleczeń, między innymi pozbawiło
poczucia suwerenności. Nie mieli tego poczucia twórcy III
Rzeczypospolitej, podobnie jak i nie mieli władcy PRL-u.
Nie ma go też większość polskiego społeczeństwa.
Przyjęło się, od wielu dziesięcioleci, że Polska jest
przedmiotem działań wielkich mocarstw, geopolitycznego
układu, nieuchronnych praw dziejów, nowego nurtu
cywilizacyjnego, Związku Radzieckiego, Rosji, dziś Unii
Europejskiej i procesów globalizacyjnych. Ten, od którego
jesteśmy zależni, zmienia się w zależności od okoliczności,
momentu historii i … społecznego, wypracowanego
propagandą, nastroju. Zawsze jest ktoś lub coś, co
sprawia, ze słyszymy: „Nie, nie, przecież i tak nie możemy
wiele zrobić, bo wiele w naszej sytuacji zrobić się nie da”.
Odpowiadam, to proszę nie nazywać czasu od 1989 roku
– „czasem odzyskanej niepodległości”.
Profesor przypomina: Silne pragnienie polskiej
podmiotowości pojawiło się w okresie pierwszej
Solidarności. Tak, naszymi numerami legitymacji
zademonstrowaliśmy nasz stosunek do okupanta,
wtedy spełniliśmy polski narodowy obowiązek. Później
wszystko wygasło. Chwilowo, euforycznie, ujawniało się
podczas obecności Jana Pawła II.
Skutkiem tego, później: dziś realizujemy, pisze Profesor,
interesy Unii Europejskiej, układamy się z sąsiadami,
godząc się na zablokowanie naszych portów, oddajemy
w rosyjskie ręce śledztwo w sprawie smoleńskiej tragedii
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i wszystko to spotyka się ze społeczną akceptacją.
Triumf komunizmu w Polsce, i innych krajach, dokonał
się przez złamanie duchowego kręgosłupa społeczeństwa
i przyczynił się do triumfu człowieka pospolitego.
Porażająca rzeczywistość
Na temat naszego dziś, zwanego „czasem odzyskanej
niepodległości” po „upadku komunizmu”, literatura jest
przebogata, w ogóle bogactwo wydawanych tytułów,
zaraz po roku 1980 – początkowo dzięki wydawnictwom
podziemnym, jest oszałamiające, i jest to jedyne szczęście
jakie nas spotkało, w trwającym czasie nieszczęść –
czasie wynaradawiania i niszczenia Polski.
W nieocenionym Wydawnictwie „Biały Kruk”, w całej
plejadzie nowości, wydane zostały trzy pozycje, o których,
przy omawianym temacie, koniecznie trzeba powiedzieć.
Są to trzy monumentalne dzieła:
1. Wygaszanie
Polski
1989-201511),
dzieło
składające się z 21 esejów wybitnych polskich
patriotów, naukowców, publicystów, ministrów,
menadżerów, posłów, specjalistów z wielu dziedzin.

Słowo wstępne prezesa Wydawnictwa Leszka
Sosnowskiego obrazuje naszą teraźniejszość, już tytułem:
Niewola bez kajdan. Rozbiory bez zmiany granic.
Treść zbioru porażająca, nawet dla nas orientujących
się w sytuacji.
Kilka, przypadkowo, wybranych fragmentów:
• 10 milionów Polaków jest zagrożonych biedą
i wykluczeniem, około 3 milionów żyje na krawędzi
egzystencji biologicznej, często za 400-500 zł
miesięcznie, 85 tysięcy bezrobotnych nie ma żadnego
zasiłku. 2 miliony głodnych dzieci..., z dostępem
do jednego posiłku, najczęściej w szkolnych
i przykościelnych stołówkach.
W takiej sytuacji, pewna poselska „dama” z grona
rządzących, nagrodzona brukselską posadą, oświadczyła,
podczas restauracyjnej sesji, że: za 6000 zł (sześć
tysięcy!) to, pracować może wariat albo złodziej!
Natomiast, rządząca większość parlamentarna,
większość – częściowo z woli, częściowo z obojętności
społeczeństwa (!) na wspomniany przez Prezydenta
Andrzeja Dudę społeczny dramat, 6 sierpnia br.,
zareagowała z właściwą tej formacji „kulturą”!!! (B.W.)
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• W obcych rękach są wielkie sieci handlowe, niepłacące podatków, zyski wyprowadzające za granicę,
nie mamy stoczni, cementowni, znaczących firm
zbrojeniowych, większości zakładów przemysłowych,
przetwórstwa rolno-spożywczego i tak dalej.
• W rękach inwestorów zagranicznych znajduje się
43% wszystkich obligacji wyemitowanych przez
polski rząd, a aż 30% całego polskiego długu.
• Prywatyzacja i restrukturyzacja naszego przemysłu
i naszego majątku narodowego doprowadziła do
tego, że dziś majątek Skarbu Państwa jest wart
zaledwie 1 bln 34 ml zł, a nasz dług wynosi 6 bln zł
(sześć bilionów!)
• Każdego dnia (!) polskie zadłużenie rośnie średnio
270 milionów zł. Zadłużone w Polsce jest wszystko.
Za wyjątkiem Lasów Państwowych, dlatego na
nasz narodowy skarb, który pielęgnujemy 90 lat,
zaplanowano zamach. (B.W.)
• Ekonomiczna wojna z własnym narodem i resztkami
polskiego przemysłu zmierza coraz wyraźniej w kierunku wygaszania kraju nad Wisłą.
• Kopalnie zrzeszone w Kompanii Węglowej mają
olbrzymie zapasy materiałowe (a my węgiel sprowadzamy! – B.W.). Nikt nie próbował i nie próbuje
ich uruchomić, i użyć jako środka ratunkowego.
Traktowanie „zwałów” węgla jako strat, przy zaplanowanej sprzedaży kopalń, ma spowodować
obniżenie ceny kopalń!!!
• Zaprogramowano grabież naszych lasów!!! Polskie
Lasy Państwowe to wielkie dziedzictwo narodowe
naszego kraju, jeden z ostatnich bastionów państwa polskiego i szansa na przetrwanie Narodu
w «jednoczącej» się Europie (od 1945 roku – stale
się „jednoczymy” to ze Wschodem, to z Zachodem!
– B.W.) Nasze lasy w Polsce obejmują 9 mln 383
tys. hektarów, czyli 29,4% powierzchni kraju (…).
Koalicja PO-PSL obciążyła Polskie Lasy haraczem
800 mln zł w roku 2014 i 2015 (…). Zabiera się Lasom
Państwowym pieniądze, aby zostały bankrutem.
«Bankruta», wzorem stoczni, banków, kopalń – kupi
obcy. Oto rządzącym chodzi. Nasze Lasy Państwowe
są ewenementem w skali światowej, ewenementem
ekologicznym, samofinansującym się, pod swoją
powierzchnią kryją bogactwa naturalne niespotykane
w skali całej Europy, z gazem i geotermią na czele
(B.W.). Dlatego: Wielkie sukcesy polskiego leśnictwa
i wielkie bogactwo Polskich Lasów Państwowych –
stały się nagle ich … śmiertelnym zagrożeniem.
• Mieszkając w Polsce, nie będziemy na swojej ziemi.
Odgrodzą i wyznaczą nam trasy, po których będzie
nam wolno chodzić, a każdy krok w bok będzie
oznaczał, że znaleźliśmy się na obcym gruncie.
• Pacjenci całymi godzinami czekają na korytarzach
szpitali na pomoc w przypadkach nagłych zachorowań.
• Podmioty prywatne zdominowały dochodowe dziedziny medyczne, niekłopotliwe, przynoszące, bez
nadmiernego ryzyka, duże zyski.
Powszechna staje się opinia o obniżającym się
morale „służby zdrowia”. Porażające przykłady: od kilku
znajomych studentów medycyny, różnych ośrodków,
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słyszę o panującej powszechnie opinii: „studiuję nie po to
żeby leczyć, ale po to, żeby zarabiać”.
Też, powszechnie, stosowana praktyka lekarzy –
wypisywanie kilometrowych recept, powód – oczekiwana
od producentów nagroda za sprzedaż ich wyrobów –
fundowane przez producentów wycieczki zagraniczne.
Wiadomo, że światem rządzą banki i biznes.
Szaleje cały szereg rodzajów biznesu niosących śmierć
biologiczną i psychiczną: in vitro, przeszczepy, środki
antykoncepcyjne, narkotyki, pornografia. Na temat
dramatu przeszczepów mówi się coraz wyraźniej,
a literatura jest coraz bogatsza. Polecam główny temat
magazynu „Polonia Christiana”12): Dawcy mimo woli.
W jednym, z całego szeregu artykułów, dotyczących
przeszczepów, Profesor Jan Talar dowodzi, że „śmierć
mózgowa” nie istnieje, a narządy do przeszczepu muszą
być pobrane od osób jeszcze żyjących.
Nad orzekaniem czy marchew to owoc, czy
jarzyna, nad określeniem dopuszczalnej krzywizny
banana debatują w Parlamencie Europejskim rzesze
ekspertów. Do zmiany kryteriów orzekania śmierci, wystarczyło kilkunastu lekarzy związanych z przemysłem
transplantacyjnym. Przeszczepy przedłużyły życie wielu
osobom, ale – zawsze będzie więcej potrzebujących
niż dawców. Stąd, grasujące na świecie mafie
transplantologiczne, porywające i zabijające młodych
zdrowych ludzi. W Ameryce ciało ludzkie, dokładnie –
osoba, nadająca się do oddania narządu wyceniona jest
na dwa miliony dolarów. Postęp naukowy doprowadził do
przedmiotowego traktowania człowieka! Transplantologia,
to tylko jeden z przykładów.
Coraz popularniejsza świadomość, że organy
do przeszczepów muszą być pobrane od żyjących
osób, znajdujących się w stanie śpiączki, dziś zwanej
„śmiercią mózgową”, zmniejszać będzie liczbę chętnych
dawców, a poszerzać pole przestępczości – puszki,
transplantacyjnej, Pandory nie da sie już zamknąć.
W artykule, właśnie pod takim tytułem, zamieszczone
są wywiady z osobami zakwalifikowanymi jako dawcy,
od których nie pobrano narządów ze względu na
sprzeciw rodziny, a którzy zostali przez Profesora Talara
wyprowadzeni z tak zwanej „śmierci mózgowej” i dziś
prowadzą normalne aktywne życie.
Trudno, bardzo trudno, oderwać się od lektury
Wygaszanie Polski, wracając, na zakończenie, jeszcze
kilka fragmentów, z tekstów – dokumentów:
• Obniżone zostały wymagania moralne w środowisku akademickim.
• Poziom kształcenia studentów uległ gwałtownemu
obniżeniu
• Fakt, że w III RP oczyszczenie moralnych postaw
wspólnotowych nie nastąpiło, kładzie się długim,
złowrogim cieniem na naszych losach do chwili
obecnej. Zniszczona mentalność społeczna
i nędza kultury życia publicznego, akceptuje
już właściwie każde zaprzaństwo, kłamstwo i złodziejstwo.
Wygaszanie Polski lawinowo przybrało na sile po
śmierci Jana Pawła II i jeszcze przyspieszyło po tragedii
smoleńskiej.
Możemy mówić o nowoczesnej formie rozbiorów.
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Od lat dokonuje się zamierzone i w szczegółach
zaplanowane niszczenie polskości – zarówno wielowiekowej polskiej tradycji i dorobku kulturalnego opartego na chrześcijańskich wartościach, jak i współczesnej
polskiej gospodarki, zwłaszcza przemysłu i rolnictwa.
Leszek Sosnowski zastanawia się jak to możliwe, że
znaczna część Polaków tego nie widzi: Ludziom trudno
pojąć, że można sprzedać, przetracić cały kraj. Tak bez
wojny wszystko stracić?
Powtórzmy – likwidowane są fabryki, jedna za
drugą, narodowy majątek przechodzi w niepolskie
ręce, od gazet, mąki, cukru poczynając po… Kasprowy
Wierch. Wyprzedaż nawet Lasów Państwowych, które
na razie, można powiedzieć, że cudem, wybroniły się
przed przehandlowaniem, na razie – dzięki zebranym
3 milionom naszych podpisów. Tak, to jest wyprzedaż
w ideologicznym amoku.
2. Następne dzieło, które powinno być obowiązkową
lekturą każdego odpowiedzialnego Polaka, bez
względu na wyznanie, lub jego brak: Polsko uwierz
w swoją wielkość. Głos Biskupów w sprawie
Ojczyzny 2010-201513). Autorami jest szesnastu
polski Hierarchów.

Leszek Sosnowski we wstępie przypomina, że na
początku transformacji, po 1989 roku, ogłoszono w Polsce
hasło: jak najmniej państwa, jak najwięcej wolności.
Okazało się ono tylko propagandowym zawołaniem. Po
ćwierćwieczu doszliśmy do takiej sytuacji, że państwo
wdziera się w każdy szczegół życia obywatela, wolności
zaś przy tym coraz mniej, a coraz więcej amoralnej
swawoli; jeden z przykładów: bezkarne, dowolne
odbieranie rodzicom dzieci! Osłabienie moralne całego
narodu powoduje, że współczesny człowiek zaczął
wierzyć w zło. Gdy człowiek uwierzy w zło, to potem
bez wahań je czyni. Kiedy uwierzy się w zło, odrzuca się
prawdę, prawdy się nie bada, nie docieka, ale stanowi
się „prawdę” wyimaginowaną. W efekcie: „każdy ma
swoją prawdę” – i powtarzają to osoby umiejące czytać
i pisać, nie wspomnę o uczelnianych tytułach!
Na tej podstawie szermuje się pojęciami wyabstrahowanego postępu i tolerancji, wobec każdej
nienormalności. Nowi ideologowie obwieścili światu,
że nie trzeba już respektować praw Boga, naukowo
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udokumentowanych, ani wynikających z praw Boga
Stwórcy – praw natury i praw właściwie uformowanego
sumienia; bać się trzeba jedynie – nienowoczesności!
Sosnowski pisze: Szykuje się jakiś zbiorowy
obłęd. 70 lat temu wydawało się, że pokonane zostało
jedno zbiorowe szaleństwo – brunatne, 25 lat temu
odetchnęliśmy z ulgą, że z drugim, czerwonym, też
się człowiek uporał. Tymczasem wyrosła kolejna
wielogłowa hydra. Wyszydza się odwieczne zasady
moralne i prawa naturalne. Doprowadzono do rozpasania
chciwości, czyniąc z niej pospolity bodziec działania,
ubiera chciwość w uczone teorie (…). W imię tego
rozpasania narzucono społeczeństwu seksualizację
jako misję dziejową (…)
Hierarchowie stanęli w obronie normalności. Nasi
Pasterze troszczą się nie tylko o zagubionych moralnie,
ale i o upadającą hutę, stocznię, o tracących pracę,
o nasz etos narodowy, o naszą kulturę i historię, łamanie
sumień, niepokoją ich bezduszne rządy i bezduszne
sądy, znieczulenie społeczne, katastrofalny poziom
służby zdrowia, katastrofalny poziom szkolnej edukacji,
i cały szereg odstępstw od normalności.
Naród polski przez wieki słuchał głosu swoich
Biskupów w sprawach dotyczących wszystkich dziedzin
życia społecznego. Nasi Pasterze i teraz nie zamilkli,
tylko ze słuchaniem stało się coś nienormalnego. Są
zagłuszani medialnym propagandowym jazgotem, ale
– że społeczeństwo pozwala na zagłuszanie! Kolejny
dowód dominacji człowieka pospolitego!
Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan 3 Maja 2014
roku podczas Mszy św. w Bazylice Świętego Krzyża
w Warszawie wzywał: Wzywam braci Polaków, stańmy
do obrony pamięci przeszłości. W granice nasze wtargnął
wróg pamięci narodowej (…). W dniu święta Królowej
Polski wzywam braci Polaków, stańmy do obrony wartości.
Tysiąc lat wyrastaliśmy na wartościach chrześcijańskich.
Z nich zrodziła się nasza kultura, której się nie wstydzimy,
i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca
i żebraka (…). Swoje miejsce miał Bóg, Kościół, życie
ludzkie, prawda, sprawiedliwość, wolność, Ojczyzna,
rodzina. Księdza Piotra Skargi słuchał król, senatorowie,
szlachta i chłopi. Ważne co głosił, a nie kto głosił.
Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo na Jasnej Górze, 15
sierpnia br., powiedział: (…) Zadania, które Naród ma do
wypełnienia, my – biskupi katoliccy, ale i polscy zarazem
– powinniśmy widzieć i być z nimi związani. Dlatego
jakakolwiek próba rozłączenia, oddzielenia: „to należy
do Kościoła” a „to należy do państwa”, jest niewłaściwe
i sztuczne – chociażby ze względu na jedność psychiki
ludzkiej (…). Nam nie grozi, demagogicznie ujmując„państwo wyznaniowe”, ale jak mocno wołał Święty Jan
Paweł II: «zagraża nam kłamstwo udające prawdę
i grzech udający dobro». A w sprawie wolności
powiedział: «Nie wolno stwarzać fikcji wolności, która
rzekomo człowieka wyzwala, a w rzeczywistości
zniewala i znieprawia… Z tego trzeba zrobić rachunek
sumienia u progu III Rzeczypospolitej».
3. Trzecia lektura obowiązkowa dla każdego Polaka, któremu nie obojętne są sprawy Narodu – jedno
z wielu dzieł Profesora Andrzeja Nowaka14) Uległość
czy niepodległość.
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Jest to książka budząca z patriotycznego i politycznego
letargu, oczywiście tych, których jeszcze można obudzić.
Podobnie czyniła to bestsellerowa pozycja tego samego
autora Strachy i Lachy. Treść wnikliwa, a chwilami,
mimo posiadanej orientacji dotyczącej naszego dziś –
przerażająca.
We wstępie Profesor pyta: Rosyjski imperializm
i zachodni «appasment» - czy mamy wobec nich skapitulować? To jest pytanie oczywiście retoryczne, które
stawiam (…). Kapitulować nie wolno (…), nie wolno
się poddawać. W każdej sytuacji, nawet w tej, w jakiej
znaleźliśmy się teraz. Na przyjęcie roli bezwolnej
bezmózgowej politycznej kukły nie wolno się godzić.
(1,2,3 – podkreślenia B.W.)
Tak, ale nasz dramat polega na tym, że rewolucyjnej
propagandzie, czasu obecnego, ulega również wielu
katolików, którzy świadomie lub nie, współuczestniczą
w demontażu naszej europejskiej cywilizacji opartej
na chrześcijaństwie. Pod wpływem środków przekazu
zniekształcają nauczanie Kościoła, zniekształcają swoje
myślenie, w konsekwencji działanie.
Pocieszające społeczne reakcje
Przeciwko, zaplanowanej, zagładzie polskości
drogą destrukcji nauki, klasycznej edukacji i kultury protestują coraz liczniejsze społeczne głosy, oczywiście
obok stałych i licznych protestów dotyczących wszystkich gałęzi naszej narodowej egzystencji. O tym
w „telewizorniach” i „gazeciarniach” – cisza! A protestują
coraz liczniejsze społeczne grupy, w których masowo
uczestniczymłodzież.
Dla przykładu:
W kwietniu br. przeszła ulicami Krakowa demonstracja protestacyjna przeciwko antykulturalnej i antyreligijnej wystawie pt. „Gender w sztuce” w krakowskim
Muzeum Sztuki Współczesnej. Obsceniczna wystawa
„uhoronowana” została patronatem minister Fuszary,
co świadczy o profilu światopoglądowym, oczywiście
„neutralnym” (!) obecnego rządu. Ów profil legitymuje
się ratyfikacją „konwencji przeciwprzemocowej”, ustawą
o in vitro, ideologią gender; profilem niemającym nic
wspólnego z nauką i zdrowym rozsądkiem, który stał się
treścią edukacji i polityki, niszcząc wszystkie od wieków
wyznawane normy i wartości.
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wać nie tylko materialną, ale i moralną pozycję
pedagoga”.Dodam: nauczyciela – pedagoga wszystkich
szczebli i kierunków! Domagano się zakończenia
procederu wzajemnego podsyłania sobie uczniów na
korepetycje: „wrócić do nauczania w … szkole!”
19 czerwca 2015 roku, przeciwko destrukcyjnej
polityce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, też
w Warszawie, przeszła czarna procesja pracowników
i studentów Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłami:
„Kształcić, a nie produkować”, „Przestańcie niszczyć
polskie uczelnie publiczne”, „Zabierzcie granty” itp.

Demonstracja w Krakowie
W różnym czasie, w Warszawie i wielu miastach
całej Polski, odbyły się demonstracje przeciwko, sankcjonowanemu przez władze wszystkich szczebli, skandalicznemu spektaklowi „Golgota Picnik” – bluźnierczej
inscenizacji Męki Chrystusa!

10.06.2015. Warszawa. Czarna Procesja Nauki
- protest przeciwko polityce Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Protest przeciwko projektowi spektaklu
„Golgota Picnic” przed Teatrem Studio w Warszawie
28 kwietnia, też w tym roku, odbył się masowy
protest oświatowej Solidarności przeciwko polityce Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawskimi ulicami
przeszedł marsz z hasłami: zwiększenia środków na
oświatę, wzywającymi do zajęcia się katastrofalnym
losem małych placówek oświatowych; protestowano
przeciwko likwidacji 300 szkół w 2015 roku, przeciwko
niejasnemu statusowi zawodu nauczycielskiego, dokładnie – apelowano o poważne traktowanie, tym samym właściwy nabór do nauczycielskiego zawodu.
Powoływano się na Ojca Profesora Jacka Woronieckiego (1878-1949) umieszczającego pozycję nauczyciela
jako drugą po kapłańskiej, a przed żołnierską
i urzędniczą, dotyczącą urzędu w strukturach władzy!
Taki był status nauczycieli przedwojennych. Głoszono,
aby pracę nauczyciela na nowo uzależnić od moralności
i powrócić do nauczycielskiego etosu, u nas, zawsze
charakteryzującego się patriotyzmem: „usankcjono-
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Wcześniejsza demonstracja studentów
Uniwersytetu Warszawskiego (kwiecień 2015 r.)
Też w tym roku, 30 sierpnia, kilka tysięcy osób, z całej
Polski, wzięło udział w Warszawie w wielkiej manifestacji
przeciw edukacji seksualnej i lansowaniu ideologii
gender w szkolnictwie. W manifestacji uczestniczyli zagraniczni goście z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii
i Włoch, którzy przemawiali do tysięcy osób zebranych
na warszawskim Mariensztacie i wzywali rodziców,
i działaczy społecznych do masowej, i zdecydowanej
walki z rządowymi planami. Podkreślali, że my Polacy,
rodacy Jana Pawła II, mamy bardzo mocne argumenty
przeciw forsowaniu obłędnych programów nauczania,
wprowadzanych podstępem z nakazu Unii Europejskiej.
Świadectwa zagranicznych gości były przerażające!
Tak, Polska jest obecnie, jeszcze (!), twierdzą normalności. Jako jeden z ostatnich, a właściwie ostatni
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kraj cywilizacji Zachodu, dzielnie zachowujemy prawa
naturalne w kwestiach obyczajowych, dzięki, i tylko
dzięki, ciągle silnemu Kościołowi Katolickiemu. Ale nasze narodowe bramy są w opłakanym stanie i spore
grono barbarzyńców zdołało już wtargnąć do środka,
usiłując rozpalić płomień ostatniego etapu rewolucji.
Czy wszyscy Polacy rozumieją konieczność chwili, by
stawić czoła nihilizmowi i barbarzyństwu ukrytemu za
hasłami „poprawności politycznej” głoszącymi tak zwane
„prawa człowieka”?
Znaleźliśmy się w centrum czasu, w którym musimy
bronić nie tylko wiary, ale także rozumu!
Czas by wyłonił się Człowiek
Taki tytuł nosi szczególnej treści esej, z roku 2008, śp.
Józefa Dudkiewicza, zmarłego niespodziewanie w czerwcu br. Esej uhonorowany obecnością w apendyksie
LX tomu Dzieł Zebranych Księdza Profesora Czesława
Stanisława Bartnika15) pt. Ojczyzna w potrzebie.
Józef, jestem upoważniona do użycia takiego zwrotu,
rozpoczyna treść eseju słowami Gabriela Marcela, które,
podkreślił, muszą budzić refleksję, i budzą – smutną:
W dzisiejszych czasach pierwszym i być może jedynym
obowiązkiem filozofa, jest obrona człowieka przed ową
niezwykła pokusą bycia nieludzkim, której – niemal
nieświadomie uległo tak wielu.
Tak, uległo, dlatego tęsknimy, aby w Polsce objawił się
król Duch, Naczelnik Narodu, którego potęga charyzmatu
dorównywałaby sile odwagi i męstwa Prymasa Tysiąclecia,
ale też sile największych Duchów w Historii naszego
Narodu. A było takich wiele – uświadamiał śp. Józef.
Dziś, w roku 2015 – Roku Jana Pawła II – musimy
pytać – co zrobiliśmy z darowanym nam czasem 27 lat
gigantycznego pontyfikatu? Odpowiedź jest tragicznie
smutna: pozwoliliśmy na dominację postmodernistycznego pluralizmu!
Treść eseju przypomina, że Polacy zawsze zdawali
sobie sprawę, z nieodpartą pewnością, że wolność
jest tym, czym człowiek powinien żyć. Tę kategorię
ducha poważnie udało się stłumić na dwóch etapach lat
ostatnich: 1945-1989, 1989-2015, z nasileniem od roku
2004.
Uczono nas przez dziesięciolecia znosić obrożę lęku, aby w końcu okazać nieograniczoną „wolność” do
czynienia bezkarnie zła, w atmosferze udoskonalonego modernizmu.
Postmodernistyczny pluralizm niszczy odwieczne
prawdy – przyznając każdemu rację, pozornie szanuje dobro każdego, w rzeczywistości jest narzędziem niszczenia prawdy od wieków chronionej chrześcijaństwem.
Chrześcijański etos zastąpiony został „poprawnością
polityczną”. W systemie opartym na owej „poprawności”
ludzi nie łączy nic stałego: ani religia, ani rozum, ani
prawda, ani wspólne dobro, ani Ojczyzna. Wszystko
zostało zakwestionowane i historia, i kultura.
Postmodernistyczny demontaż naszej europejskiej
cywilizacji miał swój początek w XIX wieku. Jose Ortega
y Gasset16) (1883-1955) w Buncie mas pisał: W wieku
XIX zaczęła zanikać kultura historyczna – rozpoczął
się schyłek, cofanie się ku barbarzyństwu: czyli,
innymi słowy, nawrót do naiwności i prymitywizmu ludzi,
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którzy przeszłości nie mają albo o niej zapomnieli (…)
Dzisiejszych ludzi wykształconych cechuje wprost
nieprawdopodobna nieznajomość historii. Niebywały
postęp, jaki dokonał się w wieku XIX, stał się możliwy
dzięki wiedzy historycznej (…).
POWTÓRZMY: na obecnym etapie ustawicznie mutującego systemu, mutującego od reformacji i rewolucji 1789
roku, poprzez kolejne rewolucje i wojny, zwraca uwagę
pewna niska cecha psychiki ludzkiej – chciejstwo, które
jest rozbudzane z agresywną, niebywałą konsekwencją,
poszerzającą zastępy pospolitych osobowości. Dokonuje się to siłą mediów pozostających na usługach
panującego systemu.
Nie tylko Polska, ludzkość wkroczyła w czas nowego
totalitaryzmu, totalitaryzmu bezideowości – perfekcyjnie
doskonalonego.
W Polsce uderzono w podstawowe fundamenty naszej
narodowej egzystencji: Kościół, rodzinę, tradycję, etos
i autorytet nauczyciela, naukę i kulturę!
Ksiądz Profesor we wstępie do dzieła Ojczyzna w potrzebie pisze: (…) Jak w ubiegłych wiekach w obliczu
wielkich zagrożeń, ataków i inwazji na Polskę, na naszą
Ojczyznę, budziła się w narodzie wielka akcja obronna, bo
«Ojczyzna jest w potrzebie», tak i dziś, niestety, konieczny
jest ten sam zew, gdyż nadchodzi na nas znowu jedna
z sytuacji najcięższych, i to w czasie, gdy znaczna część
naszego społeczeństwa, w tym elit, polityków, inteligencji
wykazuje dziwnie osłabioną świadomość polską i zdaje
się nie dostrzegać żadnych zagrożeń (…)
(podkr. B.W.)
Dlatego, najwyższy czas, aby wyłonił się Człowiek!
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Z KRZYŻEM CHRYSTUSA PRZEZ WIEKI
„Jeżeli kto chce pójść za Mną,
Niech się zaprze samego siebie ,
Niech weźmie krzyż swój i naśladuje Mnie”
/Mt. 16, 24/
Pod Cezareą Filipową, u źródeł Jordanu pobliżu
starego greckiego bóstwa sił przyrody Chrystus stawia
pytanie uczniom wszystkich wieków o relację osobistą
wobec Jego osoby i Jego zbawczej misji.
Nie trudno było Apostołom usłyszeć co ludzie myślą
o Jezusie i wyznać wiarę Kościoła, ale jakże nie łatwo
przyszło im przyjąć prawdę o krzyżu.
Oswoiliśmy się z tym niezwykłym znakiem tu
w świątyni Jemu poświęconej i z tym przed Bazyliką,
z jego pełnym nadziei przesłaniem „Sursum Corda”.
Z krzyżami na całej ziemi ojczystej, niezliczonymi
świadkami dziejów ofiary i miłości Boga – Człowieka
krzyżowanego w swoich uczniach.
Zdradzony, wyszydzony i zniewolony, a często zapomniany
idzie przez naszą historię, tak jak wiosną 1940 roku w nocy najstraszniejszej zbrodni .
„Tej nocy - przypomina poeta - zgładzono wolność
w katyńskim lesie
Zdradzieckim strzałem w czaszkę, pokwitowano
wrzesień.
Związano do tyłu ręce, by w obecności kata
Nie mogły wznieść się błagalnie do Boga i świata.
Zakneblowano usta, by w katyńskiej nocy
Nie mogły wołać o litość, ni wezwać znikąd pomocy.”
Tylko Chrystus usłyszał „głos ich błagania” - jak wyznaje
dziś psalmista.
Tylko On - Izajaszowy Sługa Jahwe był z cierpiącymi
i poniewieranymi nawet wtedy, gdy tego oni sami nie
uświadamiali sobie w piekle zesłań i obozów zagłady.
„Od Kołymy do Workuty, od Murmańska do
Błachasza
Wloką się kolczaste druty, rozciągnięte przez
udasza.
Wloką się wzdłuż wszystkich granic, państwa
największego w świeci,
Gdzie człowieka ma się za nic – co się trzyma na
bagnecie.
Znam was ludzie za drutami widzę wasze biedne
twarze
Wszystko wiem, bo byłem z Wami, żyłem z wami
w tym koszmarze.”
To słowa Henryka Sobolewskiego, żołnierza AK na Wileńszczyźnie skazanego na karę śmierci, zamienioną na
10 lat obozów pracy przymusowej w sowieckich łagrach.
Po kilku miesiącach przy wzroście 175 cm, ważył tylko
37 kg.
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Skazańcy nie mieli nawet baraków spali tylko w ziemiankach, w dołach wygrzebanych w ziemi. Pracowali ponad
siły od świtu do nocy w deszczu i mrozie, przemoczeni
zasypiali ze zmęczenia w tym co mieli na sobie i tak przez
długie lata, w chłodzie i głodzie.
„Do tej pory mam sny - wspomina zesłaniec – jestem
w łagrze i chcę się wydostać. Przecież mam w Polsce
żonę i dzieci – tłumaczę naczelnikom – wypuśćcie
mnie, bo to pomyłka, a karę i tak już odbyłem.
A oni mówią: Niet! Ty już zostaniesz na całe życie.
Ciężko było przeżyć jeden dzień, a cóż dopiero 10
lat.”
Te i inne wspomnienia zesłańców możemy przeczytać
w najnowszej książce o Rosji, pod znamiennym tytułem
„Syberyjski trans”.
Sługa Boży abp Andrzej Szeptycki - metropolita Lwowa,
pisał do Watykanu po napaści sowieckiej 17 września
1939 roku, że „tego reżimu nie da się wytłumaczyć
inaczej jak tylko przez diabelskie opętanie mas”.
To opętanie umysłów i serc mieszkańców tego wielkiego
kraju dalej trwa.
Czy tylko tam? czy nie ulegają temu także społeczeństwa
zachodu?
Do tej daty 17 IX nawiązuje obchodzony od lat Dzień
Sybiraka.
„Tajny protokół dodatkowy” dołączony do układu Stalina
z Hitlerem przypieczętował czwarty rozbiór Polski i los kilku
milionów Polaków, a w tym dwóch milionów wywiezionych
na Syberię tylko w XX wieku.
Pakt niemiecko – radziecki zawierał zaledwie 280 słów,
a zniszczył życie ponad 50 milionów ludzi.
Nowa odmiana rosyjskiej ideologii imperialnej, podobnie
jak carska ideologia słowianofilska /Moskwa jako trzeci
Rzym/ nasycona jest radykalnym antykatolicyzmem,
a katolicyzm jest istotą polskości od wieków.
Dlatego walka z tym co Polskie łączy się ściśle z walką
z Kościołem i wiarą Polaków.
Sybiraczka, pani Helena zamieszkała dziś w Kędzierzynie Koźlu, a mieszkająca przed 10 lutego 1940 roku
w Podhajcach koło Tarnopola miała trzy latka, a jej siostra
jedenaście, gdy z matką wywieziono ich na Sybir.
/fragment jej listu /
„Na drugi dzień po wielu tygodniach wleczenia
w bydlęcych wagonach komendant obozu wezwał
wszystkich Polaków, aby pozbawić ich wszelkich
nadziei na powrót.
Uświadamiał też, że jakiekolwiek oznaki religijne będą surowo karane.
Wszyscy byli śledzeni i podsłuchiwani, ale nie zerwali
z wiarą i modlitwą, bo to była jedyna więź, która łączyła
ich z rodziną z ojczyzną.
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Zesłańcy modlili się jak umieli mimo srogich kar,
zamykania w karcerach o głodzie i w nieludzkich
warunkach.
W tym systemie nie obchodził nikogo los dzieci
i chorych pozostawionych bez opieki. W świecie
pogardy dla Boga deptano wszelkie przejawy
godziwego życia i godności człowieka.
Kiedy mama odmawiała Litanię do Matki Bożej wpadł
komandir, wrzeszczał na nas, wyrwał książeczkę
i rzucił o ścianę tak, że się rozleciała. Uratowało nas
tylko to, że był pijany i miał dobry humor, a pozszywaną książeczkę przechowuję do dziś.”
Demokracja / rządy ludu / w ideologii bolszewickiej
przybrała formę monstrualnej demonokracji, / rządy
szatana / najstraszniejszej dyktatury i totalnej walki
z Bogiem i ludzką godnością.
Ta demonokracja - jak przypomniał dwa tygodnie temu
/ 21.08. / Abp Stanisław Wielgus w Janowie Lubelskim
„przybiera dziś formę najohydniejszej demoralizacji,
moralności bez Boga i praw natury i prowadzi do
ponownych zniewoleń totalitarnych realizujących lewackie ideologie niszczące całe pokolenia, byle tylko
przypodobać się demonowi”.
Kilka dni temu władze unijne ponownie zaleciły mordowanie dzieci nienarodzonych, a w tym samym dniu
stwierdziły, że przyjęcie imigrantów islamskich rozwiąże
problemy demograficzne Europy. Czy to ironia losu, czy
rechot demona?
A może to jak stwierdził prof. Roberto de Mattei „niemoc
rządów państw Europy nie jest wyrazem nieudolności,
ale współpracy w obszarze islamizacji Europy i marszu
ISIS na Rzym. To zaplanowany exodus.
Kiedy potomkowie zesłańców będą mogli wrócić do
ojczyzny ojców? – pytają Sybiracy, którym bliższe sercu
niż inne narody są losy rodaków na Wschodzie.
Aby uratować przyszłość narodu trzeba nam powrócić
do wiary ojców, trzeba, abyśmy stawali pod Krzyżem

Chrystusa, bo tylko tam, z tej jedynej katedry jaką jest
Golgota możemy zaczerpnąć prawdziwej mądrości,
mądrości krzyża, jak nauczyła nas tego św. Teresa
Wielka.
Tej mądrości trzeba uczyć młode pokolenia, „bo tylko
- jak uczy poeta – pod krzyżem i tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską, a Polak Polakiem”
Nasza wielka poetka z Grodna Anna Rudawcowa niedoceniana za życia, choć bardziej zasługująca jak inni
na nagrodę Nobla, sybiraczka, której liryka patriotyczna
splata się często z poezją religijną, w wierszu „Golgota”
widzi Polskę pod Golgotą Pana. Jej słowa korespondują
nie tylko motywami pasyjnymi ewangelii , ale i manifestem
romantycznego mesjanizmu narodowego III części
„Dziadów”. O Polskiej Golgocie i zdradzie sojuszników
pisze:
„Gdy wreszcie zegar wszechświatowy wybił
– Godzinę czarną jak żałobny motyw,
Ona poniosła krzyż swój aż na Sybir
- Na miejsce kaźni i na szczyt Golgoty.
Spełniło się … czy świat się kiedyś dowie
– Jak straszna była męka do ostatka?
Pod krzyżem klęczą wierni jej synowie
– I modli się strapiona polska matka.
Golgoto Polski! Ty – święty symbolu jej męki
– Czarny krwią zbryzgany krzyżu!
Wyrastaj w snach dalekich miast i stolic,
- Jak widmo groźne, jak sumienia wyrzut!
I zmąć ich spokój, krzycz po całym świecie,
- O strasznej męce, o bólu konania,
O tym, że musi nadejść już dzień trzeci,
- dzień największego cudu – zmartwychwstania !”
W końcu weźmy do ręki różaniec. zacznijmy wszyscy
Koronkę, którą dokładnie 80 lat temu zaczęła odmawiać
św. Faustyna i wołajmy:
„Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas
i świata całego.”
Warszawa, 13 września 2015 r.
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IN STATU NASCENDI – więź Inżynierów i Techników Polskich z Ojczyzną
działających na Obczyźnie na rzecz Polski zniewolonej.
Wskazane jest aby czytający i słuchający przestudiowali
operat Polskiego Państwa Podziemnego (PPP) „O co
walczy Naród Polski”
Zorganizowana więź inżynierów i techników
polskich, działających poza Krajem – z Ojczyzną datuje
się od pierwszej połowy XIX wieku.
Utworzone w 1835 r. w Paryżu Towarzystwo
Politechniczne Polskie, kierowane przez generała
Józefa Bema, we wstępie do swojego Statutu przyjęło
niezmiernie istotny zapis „Emigracja polska, mająca
sposobność doskonalenia się za granicą we wszystkich
częściach nauk, sztuk i kunsztów, powinna uważać za
swój święty obowiązek przysposabiać dla Ojczyzny synów
zdatnych i utalentowanych, aby kiedyś wróciwszy do kraju
przesadziła na ziemię ojców swoich, grubą żałobą pokrytą
rozkwitłe dla niej zagranicą wszelkiego rodzaju gałęzie,
który by po całej ziemi polskiej rozrzucone, hojnie się
wkrótce rozrodzić mgły”.
Inżynierowie, wiadomo – zawsze – nie tylko
będący na emigracji, również w czasie rozbiorów „Okupacji” na terenie ziem polskich dostrzegali istotną rolę
w propagowaniu inicjatyw gospodarczych za pośrednictwem choćby literatury.
Tak zrodziła się inicjatywa np. ﬁrmy Gebertnera
i Wolfa w Warszawie wydawania od 1866 r. Przeglądu
Technicznego, który przestał ukazywać się w 1867 r. ale
odrodził się w 1875 r. z przerwami w różnych okresach,
szczególnie w okresie wojen.
Ukazuje się do dnia dzisiejszego.
Stanowił on zawsze płaszczyznę więzi nie tylko
profesjonalistów i ludzi techniki działających na ziemiach
polskich i w Polsce z ludźmi techniki działającymi za
granicą. Wiele branż gospodarki w Polsce omawianych na
łamach Przeglądu Technicznego w toku rozwoju z upływem
lat wyodrębniło się w nowe tytuły w specjalizacjach
postępu w rozwoju techniki samodzielne czasopisma,
które funkcjonują obecnie.
W tym zakresie istotną rolę spełniał wydawany
w Paryżu przez hr. Jana Działyńskiego w latach 1871-74
Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych.
„Kto panuje nad przeszłością, panuje nad przyszłością”
Między innymi z wymienionych względów 2030% czynnych w zawodach emigrantów po Powstaniu
Listopadowym w 1831 r. wybrało technikę jako pole swej
(wydawnictwa stanowiły więc cenną więź) działalności
w ogóle.
Powstałe w Paryżu 1838 r. Towarzystwo Przyjaciół
Przemysłu, którego założycielami byli polscy absolwenci
paryskiej Szkoły Centralnej Sztuk i Rzemiosł. Również
starało się gromadzić doświadczenia i oddziaływać na
rozwój gospodarczy ziem polskich pod zaborami.
Oddziaływanie odbywało się więc miedzy innymi
kontraktami za pośrednictwem funkcjonujących wydawań
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czasopism. Czasopismami tymi były: Tygodnik RolniczoTechnicznych – ukazujący się w latach 1841-44, Pamiętnik
Sztuk Pięknych – funkcjonujący w latach 1850-55,
następnie ukazujący się w Warszawie w latach 1860-62
Dziennik Politechniczny. Cenną wówczas rolę w zakresie
więzi inżynierów i techników, także ustawicznej więzi,
działających za granicami – z inżynierami i technikami
działającymi na ziemiach polskich. Cenną działalność
spełniali technicy działający w Wydziale Przyrodniczym
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Powstało
ono w 1875 roku.
W miarę stabilizowania się na ziemiach polskich
sytuacji politycznej po Powstaniu Styczniowym powstawały
różnego rodzaju inicjatyw gospodarcze, inspirowane
niejednokrotnie przez Polaków w specjalizacjach technik
będących na emigracji w własnej woli lub koniecznej.
Wobec zaistnienia korzystniejszej nieco sytuacji
społeczno-politycznej w zaborze austriackim, w 1877 r.
utworzone zostało w Krakowie Krakowskie Towarzystwo
Techniczne, a we Lwowie Towarzystwo Ukończonych
Techników, które od 1878 r. przyjęło nazwę „Towarzystwo
Politechniczne we Lwowie”, a od 1913 r. Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie.
Obydwa towarzystwa wydawały czasopisma.
Było to oddzielne lub wspólne. Było także powszechnie
znane, wydawane we Lwowie czasopismo „Dźwignia”,
a w Krakowie „Czasopismo Techniczne”.
Natomiast w Warszawie przy ograniczonych
możliwościach 0 ze strony zaborcy, technicy utworzyli
w 1883 r. Techniczna Sekcję Warszawskiego Oddziału
towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu u handlu.
Towarzystwo to istniało do 1867 roku.
Sekcja Techniczna umożliwiała rozwój inicjatyw
inżynieryjno-technicznego polskiego środowiska.
W 1898 r. utworzono Stowarzyszenie Techników
w Warszawie. Od 1917 r. przyjęło ono nazwę Stowarzyszenie Techników Polskich.
Polskich Inżynierów i techników więź na
Obczyźnie więzi z inżynierami i technikami działającymi
na ziemiach polskich, dzięki pośrednictwom osobistym,
przy tym realizowanych załamach polskich czasopism
fachowych powstawała w marach powstawania organizacji
technicznych na ziemiach polskich przyjmując formy
coraz bardziej doskonalone.
Nie zamierzam rozwiać działania konkurencyjne
wobec Pana V-ce Premira, tak jak jego Ojca Kornela.
Jestem z całym zrozumieniem i szacunkiem. Jednak...
- Zaczynanie po pół wieku moich dokonań w CHEMII.
– „zaczynać w 2016 tańca od pieca” budzi sprzeciw
(sprzeciwy były zawsze negacją).
Wynikało to z faktu. Polskie stowarzyszenia
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techniczne wykazywały od początku swojej działalności
dążenia do wzajemnych kontaktów z zadaniami i celami
współpracy. Dążenia wynikały z przesłanek patriotycznych
i rozumienia potrzeb zawodowych. Także w trosce o polską
terminologię techniczną w rozpatrywaniu problemów
postępu w rozwoju techniki potencjału równolegle w skali
ziem Państwa polskiego. Mimo istniejących zależności
oraz warunków zawsze wierzono w odrodzenie Wolności
i Niepodległości Państwa polskiego. W tym system…
który ówcześni faktyczni profesjonaliści realizowali nie
bacząc na „ … głoszone racje”.
Z inicjatywy poszczególnych środowisk technicznych z walnym udziałem CHEMII organizowano Zjazdy
techników polskich:
- Odbył się w Krakowie 8 do 10 września 1882r.,
I Zjazd Techników Polskich, inicjatorem tego Zjazdu było
Towarzystwo Politechniczne we Lwowie,
- Od 3 do 6 października 1886r., II Zjazd odbył się we
Lwowie,
- Od 8 do 11 lipca 1894r., III Zjazd odbył się we Lwowie,
- Od 8 do 10 września 1899r., IV Zjazd odbył się w Krakowie,
- Od 8 do 11 września 1910r., V Zjazd odbył się we Lwowie,
- Od 11 do 15 września 1912r., VI Zjazd odbył się w Krakowie,
- Od 12 do 15 kwietnia 1917r., VII Zjazd odbył się w Warszawie.
Poszczególnych zjazdów tematyka dostosowywana
była do uwarunkowań technicznych, społecznych
i politycznych. W zjazdach uczestniczyli inżynierowie
i technicy polscy nie tylko pracujący na terenie ziem
polskich trzech zaborców. Również inżynierowie i technicy
pracujący w państwach: Europy, Azji, Afryki i Ameryki,
a sporadycznie także Australii.
Na III zjeździe w 1894r. powołano w miejsce
dotychczas zmieniających się organizacji Stałą Delegację
zapewniającą postanowień zjazdów realizację. W Polsce
już Niepodległej w 1922r. została utworzona Stała
Delegacja Polskich zrzeszeń Technicznych, - którą
w 1924r. przekształcono w Związek Polskich Zrzeszeń.
Związek ten był organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów:
- Od 28 do 30 września 1923r, I Zjazd w Warszawie,
- Od 16 do 18 września 1927 r., II Zjazd we Lwowie,
- Od 23 do 24 czerwca 1929r., III Zjazd w Poznaniu.
W zjazdach tych uczestniczyli również polscy inżynierowie
i technicy pracujący na Obczyźnie, służąc radami i pomocą
w podejmowaniu tematów.
Co o tych obecnych – nominowanych słusznie
a poczynając – jakby „tańca od pieca”, myślą i mówią nie
tylko emigrujący „za chlebem” a Ci zsyłani „ na banicje”.
Od 1989 roku – nie waham się nazwać systemowym.
Także koledzy „po fachu” w państwach (KDL) – nawet
w Niemczech gdzie poznałem osobiści specjalistów OWP
– Inżynierii „praw wyłącznych” – patentów. Wykorzystując
Ich doświadczenia profesjonalne dot. Konwencji.
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„Zadania państwa i społeczeństwa na polu technicznym”.
„Organizacja kierownictw technicznych”. „Program pracy
gospodarnej”. „Udział techniki w obronie państwa”.
W wyniku działań konkurencji - o rynek pracy,
w 1935 r. - utworzono Naczelną Organizację Inżynierów
RP, a w 1936 r. Naczelną Organizację Stowarzyszeń
Techników RP.
W rezultacie od 12 do 14 wrześnie 1937 r. odbył się
we Lwowie zorganizowany przez Naczelną Organizację
Inżynierów (NOI) Polski Kongres Inżynierów.
Od 3 do 4 grudnia 1938 r. odbył się w Warszawie
Polski Kongres Techników.
W obu kongresach wzięli również udział polscy
inżynierowie i technicy pracujący na Obczyźnie.
Tematyka kongresów była „zbieżna”. Inżynierowie
obradowali pod hasłem „Mobilizacja energii twórczych
dla gospodarczego uniezależnienia Polski”, postulując
władzom w Państwie potrzebę planowania gospodarczego.
Technicy koncentrowali się wokół problemów:
- samorządu technicznego
- programu przebudowy gospodarczej Polski
- kształcenia zawodowego
- organizacji przemysłu, rolnictwa i rzemiosła.
Także działania są w każdym państwie konieczne – jako
własne, bez względu na sytuacje… - nawet polityczne.
Wybuch II-giej wojny światowej, w dziewięć
miesięcy po Kongresie Techników, nie zaskoczył polskiego
środowiska technicznego. Szybko nastąpiło zespolenie
myśli i działań wielu inżynierów i techników wokół wartości
nadrzędnej obrony dobra Polski – ujawniły się migracje,
czynność mniejszości narodowych i „przybysze”.
W październiku 1939 r. zrodziła się już w Paryżu
inicjatywa organizacyjna, która doprowadziła w listopadzie
1939 r. do utworzenia Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Polskich na Emigracji, a wcześniej przed
kapitulacją Warszawy Służba Zwycięstwu Polski SZP dla
całej RP.
Również w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Polskich, które po upadku Francji
przekształcono 7 września 1940 r. w Stowarzyszenie
Techników Polskich w wielkiej Brytanii.
Stowarzyszenie to w dniu tworzenia liczyło 220
członków, a przy końcu II wojny światowej liczyło 5500
organizowanych członków w wielkiej Brytanii i innych
krajach w także operacyjnych „kontaktach” wywiadu
i operacji.
W okupowanym kraju funkcjonowała militarnie
w PPP Armia Krajowa w liczbie zaprzysiężonych 390 000
w tym służby 27 000 Administracji Zastępczej (AZ).
W działalności technicznej tego okresu działały służby
z kontaktem stałym z działającymi „za granicą”.
Wszystkich stopni specjalizacji technicznej – ówczesnej,
oraz ewidencji mobilizacyjnej były w dyspozycji AZ PPP –
od gmin począwszy.
Dzięki doborów oraz Ich kwalifikacji inżynierskich
w szczególności ruszyła odbudowa i zaangażowanie
rozbudowy potencjału mimo pręgierzy, które w Polsce –
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jak nigdzie indziej brną w zależnościach.
Przepraszam za dygresję. Dla wielu szlachetnych
i czynnych patriotów – kończyły się wyrokami sądu.
Wracając do tematu w nieokreślonym jeszcze
Państwa Systemem.
Od początku istnienia Stowarzyszenia, dążono
do spełnienia roli koordynacyjnej w stosunku do polskich
organizacji technicznych działających na Obczyźnie.
Od
początku
utworzenia
Stowarzyszenia
techników Polskich w Wielkiej Brytanii, więź między
inżynierami i technikami na Obczyźnie była utrzymywana
również za pośrednictwem słowa pisanego. Wiadomo,
nie tylko profesjonalistów.
Co znaczą posiadane informacje.
Funkcje te spełniały powielane komunikaty, które
ukazywały się od czasu utworzenia Stowarzyszenia.
Właściwych działań Konwencja stanowionych dla
państw i między nimi – sygnatariuszami – wzajemnych
stosunków zawierające początkowo treściwe wiadomości
organizacyjne, a z czasem informacje o stosunkach
i warunkach panujących w przemyśle brytyjskim,
możliwościach zatrudnienia oraz informacje dotyczące
techników rozsianych przez wojnę po całym świecie
i artykuły z różnych dziedzin techniki.
Sięgając w przeszłość wiemy, że:
Na początku 1942 r. powielane, parostronicowe
wydawnictwo przekształcono w Biuletyn, w którym
komunikaty były niewielką, nie systemową resztę
stanowiły artykuły i wiadomości techniczne, redagowane
między innymi przez przedstawicieli poszczególnych
sekcji Stowarzyszenia Techników Polskich przeważnie
w Wielkiej Brytanii.
W połowie lat 50 wraz z poprawą sytuacji
materialnej STP oraz dochodami z ogłoszeń (przeważnie
firm i instytucji polskich) objętość biuletynu wydawanego
przeciętnie co dwa miesiące wrosła do kilkudziesięciu
stron drukowanych metodą fotolitograficzną. Biuletyn
stał się cenionym periodykiem technicznym w wielu
środowiskach polskich inżynierów i techników. Był to jakiś
krok do kolejnych przekształceń.
W rezultacie Walne zebranie STP w wielkiej Brytanii
wysunęło propozycję wydawania pisma reprezentującego
wszystkie polskie organizacje techniczne poza krajem.
Rozesłana ankieta do bratnich organizacji
w Argentynie, Australii, Belgii, Francji, Kanadzie, Republice
Płd. Afryki i USA spotkała się z pozytywnym odbiorem.
Postanowiono następnie wydawać jako kwartalnik
pismo pod tytułem Technika i Nauka. Pierwszy numer
Techniki i Nauki ukazał się we wrześniu 1958 r. w nakładzie
przeszło tysiąca egzemplarzy. Połowa przeznaczona była
dla członków STP. Pozostałe egzemplarze przeznaczono
dla bibliotek i uczelni technicznych, a również dla Polski
na adresy prywatne oraz politechniki.
Na prawie stu stronach, numer zawierał siedem
artykułów technicznych (z podaniem streszczeń w języku
angielskim).
Wiadomości techniczne z Polski, recenzje
nowych książek technicznych oraz krótkie wiadomości
ze Stowarzyszenia Techników Polskich, były odległe
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od potrzeb, jednak rozbudzające zainteresowania
(zazdrośnie przeżywane) z nadziejami na „zmiany”.
Technika i Nauka ukazuje się nadal stanowiąc
doskonałą platformę więzi wszystkich inżynierów
i techników, tak tych działających na Obczyźnie, jak
również w Polsce, będąc niejednokrotnie inspiracją do
przedruków artykułów w innych czasopismach, ale też
i pisania nowych.
W powstałych w Polsce po drugiej wojnie
światowej polityczno-społecznych realiach będących
rezultatem ustaleń wielkich mocarstw w Teheranie,
Jałcie i Poczdamie, więź między inżynierami i technikami
pracującymi w Polsce i na zagranicznych pobytach była
nawet mniej jak „kropla w morzu”.
W kraju i Obczyźnie więc przez długie lata
(pół wieku) ograniczała się jedynie do sporadycznych
kontaktów prywatnych. Kontakty jednak wpływały tylko
tak na twórczość, działalność w Polskiej innowacyjności.
Wzbogacały one teoretyczny dorobek w migracji
poszczególnych kongresów techników organizowanych
w Naczelnej Organizacji Technicznej w Polsce (PRL-u).
Ogółem odbyło się 10 kongresów:
- 1-3 grudnia 1946r. I Kongres odbył się w Katowicach,
- 28-29 września 1952r., II Kongres odbył się w Warszawie,
- 24-26 lutego 1957r., III Kongres odbył się w Warszawie.
- 12-14 lutego 1961r., IV Kongres odbył się we Wrocławiu,
- 10-12 lutego 1966r., V Kongres odbył się w Zabrzu,
- 2-4 września 1971r., VI Kongres odbył się w Poznaniu.
W nim po raz pierwszy wzięła udział grupa inżynierów
pracujących na Obczyźnie. W wyniku tego zaowocowały
w sposób już nie prywatny, oficjalny, tylko kontakty
w polonijną zorganizowaną inteligencją inżynierską.
- 22-24 kwietnia 1977r., VII Kongres odbył się
w Warszawie,
- 8-10 październik 1982r., VII Kongres odbył się
w Łodzi. W toku tego Kongresu wprowadzono
numerację Kongresów nawiązując do tradycji zjazdów,
poczynając od I Zjazdu Techników Polskich w 1882r.,
do Kongresu Łódzkiego, których odbyło się ogółem 19,
czyli VIII Kongres nazwano XX.
Następnie:
- 23-25 kwietnia 1987r., XXI Kongres odbył się
w Gdańsku,
- I sesja 27-28 listopada 1992r., II sesja 10 września
1993r., XXII Kongres odbył się w Warszawie
w dwóch częściach.
W Kongresach tych uczestniczyli przedstawiciele polskich
stowarzyszeń technicznych z zagranicy, zaznaczając
także konkurencyjny obcych firm udział ich dorobku
na Obczyźnie.
Nawiązanie oficjalnych kontaktów z FSNT NOT
zaowocowało przyjęciem w czerwcu 1996 r. Stowarzyszenia
Techników Polskich z Wielkiej Brytanii do Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
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Nawiązane w 1992 r. oficjalne kontakty ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
oraz fakty przyjęcia Stowarzyszenia SFNT NOT,
zaowocowały zorganizowaniem 7 października 1996 r.
w Warszawie Sympozjum Polacy Razem. Organizatorami Sympozjum była Federacja Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT, Fundacja Polonia, Fundacja Warszawa 2012.
Trzeba by dokonać oceny, które z tych kontaktów
uruchomiły produkcję w polskich potencjałach przemysłu,
oraz obrocie handlowym na Rynku polskim.
Spotkania stanowią swoistego rodzaju czynne
zsumowanie dorobku polskich inżynierów i techników
pracujących od 1939 r. do 1995 r. na Obczyźnie oraz
w tym czasie w Polsce.
Stanowią również platformę wzajemnego poznania się oraz poznania organizacji będących współorganizatorami Sympozjów.
Np. pierwsza część Sympozjum skoncentrowała
się na zsumowaniu dorobku inżynierów i techników. W tej
części wygłoszono referaty działające na wyobraźnię,
także władz:
1. Dorobek Polaków w dziedzinie naukowotechnicznej w II wojnie światowej, autor
Stanisław Portalski z Londynu,
2. Technicy Polscy w służbie społecznej
w Wielkiej Brytanii, autor Mieczysław
Sas-Skowroński z Londynu
3. Wykład inżynierów i techników polskich
w rozwoju nauki, techniki i gospodarki w Polsce
(w latach 1939-1995). Referat opracował
Jan Kaczmarek z Warszawy wykorzystując
materiały źródłowe opracowane przez:
- Zdzisława Mikulskiego z Warszawy,
w zakresie „Rola inżynierów i techników
w czasie wojny i okupacji 1939-1945”,
- Czesława Graffa z Warszawy, w zakresie
„Polska myśl techniczna w kraju”,
- Bożenny Józefowicz z Warszawy, w zakresie
„Edukacja Techniczna”,
- Antoniego S. Kwiatkowskiego, w zakresie
„Polska myśl techniczna w kraju”.
- Antoniego S. Kwiatkowskiego, w zakresie
„Wynalazki inżynierów i techników polskich
na międzynarodowych wystawach i targach”,
- Andrzeja E. Paszkiewicza, w zakresie
„Działalność stowarzyszeniowa w Polsce”.
Nieznane są – efekty tego (1939-1995 przedziału 56 lat)
w Polsce Treuhenderów idących ławą tuż za wermachtem
na wyznaczone planem wojny - „precyzyjnie” w planach
najazdu (bez wypowiedzenia wojny).
Zajmowanie potencjału militarnego przez służby
w potencjale sygnatariusza konwencji w Polsce wkraczając „jak po swoje” do państwa także sygnatariusza – nie wojny, a konkurencji z jej determinowanym
udokumentowaniem warunków ochrony.
Akademia Inżynierska w Polsce, Stowarzyszenie
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii oraz Polskie
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Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, także organ
Sympozyjno twórczy.
W Sympozjum wzięło udział ponad (czy tylko?)
100 osób, w tym również inżynierowie pracujący na
Obczyźnie, a mianowicie z Wielkiej Brytanii, Francji
i Szwecji oraz liczna grupa dziennikarzy z radia, telewizji,
prasy codziennej i specjalistycznej, w tym technicznej.
Brali również udział przedstawiciele parlamentu, rządu
i władz samorządowych.
Przy ocenach zaangażowań wskazać można
powody tych trudności, które powoduję hamowanie
działań profesjonalnych w rodzimym potencjale Państwa
Polskiego.
W drugiej części Sympozjum, której towarzyszyła
wystawa, wygłoszone zostały referaty dotyczące
urbanistyki, architektury i konstrukcji budowlanych.
Autorami referatów w tej części byli:
-Jan Jerzy Andrzejewski z Wilna, Osiągnięcia
inżynierów polskich na Wileńszczyźnie i w Wilnie
w okresie 1939-97,
- Bożena Prochaska z Wiednia, Działalność
Stowarzyszenia Polskich inżynierów i techników
Austrii,
- Józef S. Bernatem z Londynu, Działalność
biura Jan Bobrowski and Partners – Consulting
Twickenhan G-B,
- Antoni S. Kwiatkowski z Warszawy,
Innowacyjność i wynalazczość na przełomie XX
i XXI wieku.
Celem tego Sympozjum było:
- prezentacja osiągnięć wybitnych polskich
specjalistów, działających w Kraju i na Obczyźnie
w zakresie nowoczesnej techniki i technologii
a szczególnie ich dorobku w dziedzinie
budownictwa komunikacyjnego,
- dalsza integracja twórczych środowisk
technicznych,
nawiązanie
ściślejszej
współpracy
pomiędzy specjalistami działającymi w kraju
i na Obczyźnie,
- upamiętnienie osiągnięć inż. Ernesta Adama
Malinowskiego – budowniczego najwyżej
położonej na świecie Kolei Transandyjskiej w Peru
(najwyższy punkt 4818 m. n.p.m.) – w setną
rocznicę Jego śmierci.
W Sympozjum wzięło udział około 100 uczestników,
w tym liczne grono przedstawicieli polskich organizacji
technicznych na Obczyźnie, a mianowicie z Wielkiej
Brytanii. USA, Austrii, Litwy, Niemiec i Kanady.
W pierwszej części Sympozjum tylko wygłoszono
następujące referaty:
- Ferrocarril Central Transadino na tle epok, autor
Bolesław Orłowski z Warszawy,
- Projektowani i ocena istniejących konstrukcji
mostowych, autor Andrzej S. Nowak z Michigan
w USA,
- Metro Warszawskie – pokonywanie przeciwności,
autor Bohdan Zuń z Warszawy.
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- Polscy specjaliści na drogach świata, autor
Dariusz Słotwiński z Warszawy,
- Oś Bałtycka szansą rozwoju Koszalina
i Pomorza Środkowego, autor Włodzimierz
Bronitz-Czerechowski z Londynu,
- Polskie drogi wodne w ujęciu historycznym,
autor Zdzisław Mikulski z Warszawy,
- Stanisław Kierbedź – euroinżynier XIX wieku,
autor Jerzy Jasiuk z Warszawy,
- Informacja o Słowniku Biograficznym Techników
Polskich (wydawanym przez FSNT NOT) , autor
Zbigniew Skoczyński z Warszawy.
Druga część Sympozjum była przeznaczona
na spotkanie przedstawicieli polskich stowarzyszeń
technicznych z Austrii, Kanady, Niemiec, Litwy, Wielkiej
Brytanii i USA z przedstawicielami stowarzyszeń naukowotechnicznych działających w Polsce oraz z władzami
FSNT NOT i Stowarzyszeniem „Wspólna Polska”. Celem
tego spotkania było nawiązanie współpracy, wymiana
doświadczeń i integracja techniczna środowisk twórczych.
W toku dyskusji wymieniono poglądy na funkcjonowanie,
w tym organizowanie się polskich inżynierów i techników
pracujących na Obczyźnie w odrębne organizacje
techniczne oraz możliwość wzajemnego wspomagania
się organizacyjnego, merytorycznego i finansowego.
Wszyscy obecni przedstawiciele polskich stowarzyszeń
inżynierów i techników na Obczyźnie, podkreślali bardzo

istotne znaczenie tego typu spotkań dla podtrzymania
wzajemnych więzi i kontaktów.
Do kogo adresowano.
Na zakończenie obrad zebrani zgłosili ogółem
wnioski i propozycje, które będą realizowane przez
poszczególne
stowarzyszenia,
tak
funkcjonujące
w Polsce, jak również na Obczyźnie oraz przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Między innymi Prezes Stowarzyszenia Techników
Polskich
Wielkiej Brytanii Kolega Adam Ostrowski
zgłosił propozycję, aby kolejne Sympozjum odbyło się
w 2000 r. w Londynie, jako impreza towarzysząca
obchodom 60-lecia Stowarzyszenia. Natomiast kolega
Jan Andrzejewski Prezes Stowarzyszenia Techników
i Inżynierów Polskich na Litwie zaproponował, aby
miejscem Sympozjum w 2000 było Wilno.
Zebrani upoważnili Zarząd Federacji SNT
NOT do nadzoru nad realizacją zgłoszonych wniosków
i propozycji w tym do ostatecznego rozstrzygnięcia
miejsca kolejnego Sympozjum. Zarząd mając na uwadze
celowość połączenia Sympozjum z obchodami 60-lecia
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii,
ustalił, że III Sympozjum odbędzie się w Londynie,
siedzibie władz naczelnych STP w Wielkiej Brytanii.
III Sympozjum Polacy Razem odbyło się
w Londynie 22-24 września 2000 r.
ѥ

Ks. Henryk Nowik

EMPIRIOLOGICZNA FENOMENOLOGIA W KONTEKŚCIE AKSJOLOGII
Koncepcję naukowej fenomenologii wysunął ks.
prof. Kazimierz Kłósak w studium Z teorii i metodologii filozofii przyrody, w rozdziale XII pod tytułem Od empirycznej fenomenologii przyrody do filozofii przyrody, Poznań
1980, s.154-160. W fenomenologii tej nie pomija się problemu istnienia realnego, ani zagadnienia istoty zjawisk.
Aczkolwiek traktuje się te sprawy w kategoriach empiriologicznych. Sens terminu „istnieć” oznacza występowanie
zjawiska w metodach naukowych (obserwacyjnych i eksperymentalnych). Natomiast sens terminu „istota” oznacza zbiór cech konstytutywnych danego zjawiska, ujętych
z takiego punktu widzenia, z którego badane zjawisko
jawi się w sposób najprostszy, w relacji do innych zjawisk
z dowolnego fragmentu świata. Terminy obserwacyjne
tworzą bazę dla definiowania terminów teoretycznych.
Fenomenologia naukowa jest pozbawiona charakteru
filozoficznego. Fenomenologia ta, zdaniem Profesora,
jest dziedziną aktywności naukowej, identyfikującą się z
naukami przyrodniczymi.
Naukę zwykło się traktować w aspekcie apragmatycznym i pragmatycznym. Neopozytywizm z reguły
analizował naukę w tym pierwszym aspekcie. Natomiast
nauka z punktu widzenia pragmatycznego jest bardzo
ciekawą dziedziną wiedzy ludzkiej o nauce. Punktem
odniesienia w rozważaniach metanaukowych w aspekcie pragmatycznym jest osobowość uczonego, czyli
poziom rozwoju jego osoby, która jest dana. Natomiast
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osobowość uczonego jest zadana, w płaszczyźnie intelektualnej, uczuciowej i wolitywnej. Uczony, w naukach
nomotetycznych, gromadzi zdania obserwacyjne, by je
uogólnić, czyli postawić hipotezę, która z czasem staje
się prawem, w kontekście określonej teorii. Przy gromadzeniu zdań spostrzeżeniowych, badacz spotyka się z
przyrodą. To spotkanie, ze światem jakościowym oraz
ilościowym, wprowadza w podziw badacza przyrody. W
tym zachwycie, nad badanym fragmentem wszechświata, przeżywa jego mądrość, piękno, dobro i świętość. Te
wartości motywują do dalszych badań obserwacyjnych i
eksperymentalnych i do uogólnień, często bardzo twórczych. Proces badania i wizja tworzenia uogólniających
syntez, to intelektualna kontemplacja świata. Nauka w
aspekcie pragmatycznym wprowadza uczonego w krainę
piękna, w dziedzinę prawdy, w świat dobra ku egzystencji
człowieka. W fazie uogólnień, nie jest obojętna postawa
badacza, jego światopogląd, tradycja, środowisko, ethos
i duch ofiary i poświęcenia. Poziom rozwoju osobowości,
ukierunkowany wielką kulturą duchową uczonego, jest
twórczym komponentem rozwoju nauki w aspekcie pragmatycznym. Nauka, uprawiana, z tego punktu widzenia,
odsłania prawdziwe oblicze badacza przyrody. Empiriologiczna wiedza pragmagtyczna, o orientacji kulturowo-religijnej uczonego jest żywą tkanką oświaty i wychowania
w życiu narodowym i międzynarodowym . Cały ten świat
nauki pragmatycznej i apragmatycznej, w więzi kulturo-
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wej z narodem jest w stanie wyrwać ludzkość ze stanu
wirtualnego i wprowadzić w stan twórczego dynamizmu.
Człowiek jest bowiem powołany do tworzenia, a nie do
odtwarzania obcych ideologii, z cywilizacji śmierci. Nauka
podlega ochronie prawnej, obyczajowej i religijnej, gdyż
ma ona w sobie coś ze Stwórcy. Nauki humanistyczne
dobrze to rozumieją.
W pragmatycznej dziedzinie wiedzy przyrodniczej powstają bowiem koncepcje poznawcze, jawią się
inwencje twórcze, rodzą się hipotezy, pojawiają się heurystyczne programy naukowe. Z pragmatycznego punktu
widzenia nauka jest „płomieniem świecy”, nie w sensie
energii cieplnej, ale w sensie „światła”. Takie światło jest
symbolem mądrości. Tę misję od zarania pełni Filozofia
klasyczna. Uczony w ramach pragmatycznej koncepcji
nauki przyprowadza ilościową analizę danych obserwacyjnych, ale syntezę, z danych analitycznych tworzy na
kanwie nauki w sensie apragmatycznym. W płaszczyźnie
nauki, rozumianej w kategoriach pragmatycznych, wpisują się prace między innymi: Subrahmanyana Chandrasekhara, Prawda i piękno, Estetyka i motywacja w nauce,
Warszawa 1999 i pod redakcją Martina Moskovitsa, Czy
nauka jest dobra, Warszawa 1997. Powstaje zatem pytanie, czy omawiana tu fenomenologia może objąć aksjologię nauk empiriologicznych, która przecież jakoś funkcjonuje w nauce.
Okazuje się jednak, że nauka powstała i rozwijała się w kontekście kultury (religia, moralność, sztuka).
Występuje tu aksjologiczny (wartościujący) nurt refleksyjny. Jawi się on wyraziście w sferze zjawisk bardzo złożonych. Ma to szczególne miejsce w przyrodzie ożywionej.
Zjawiska w biosferze są bowiem różnorodne i bardzo złożone. Zjawiska fizyczne, chemiczne, biofizyczne wyjaśnia
się w kategoriach praw. Natomiast zjawiska molekularne,
cytologiczne, organizmalne, ekologiczne, fenologiczne,
zoopsychiczne opisuje się w kategoriach kompozycyjnych. Termin zapożyczony z muzykulogii, sugeruje podejście aksjologiczne. Kompozycja muzyczna może być
piękna lub brzydka. Kompozycja zaś natury na ogół zawsze bywa piękna. Przyroda budzi w nas przeżycia estetyczne. Ona odsłania w nas lepsze poznanie i głębsze
zrozumienie zjawiska natury. Świadczy o tym choćby literatura, malarstwo, fotografika itp.
Natomiast zjawiska: kosmogeneyczne, biogenetyczne, antropogenetyczne mają walor teleologiczny, gdyż
są jednorazowe, unikatowe. Termin „teleologia” ma sens
filozoficzny, aczkolwiek interpretowany przez ludzi nauki
w sposób empirioilogiczny – ontologizjujący. Występuje tu
metoda idiograficzna. Metoda indywidualnego opisu badanego obiektu, ujmuje tu kauzalno-teleologiczny aspekt
poznawczy za pomocą odwzorującego modelu, która
odpowiada na naukowe pytania fundamentalne i uniwersalne: (1) Jak powstał fakt naukowy kosmogenezy, biogenezy i antropogenez. Fakty te najczęściej traktuje się
łącznie, gdyż nie można zrozumieć sensu kosmogenezy
bez biogenezy, a tej bez angtropogenezy, która u wielu
uczonych zakłada istnienia Boga.
Fakt naukowy kosmogenezy zawiera się w ra-
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mach teorii Wielkiego Wybuchu (ks. Gweorges Lemaitre),
lub koncepcji Wielkiego Projektu (Stephen Hawking, Leonard Mlodinow), względnie pomysłu Wielkiej Matrycy
(Michał Heller), stwórczego Zamysłu Boga (Albert Einstein), wizji Boga Trynitarnego, inicjującego stworzenie
i trwającego w Stworzeniu, ze względu na człowieka (Jurgen Moltmann).
Fakt naukowy biogenezy występuje w opisie teleonomiczno- deterministycznym rozwoju roli genów(B.
Tuchańska i inn). Bardzo wymowną myśl, o roli Boga
w biogenezie, znajdujemy na ostatniej stronie dzieła
„O powstawaniu gatunków” (Karoln Darwin), Makroświat,
mikroświat i ludzki umysł tworzą specyficzną całość w opisie faktu biotycznego (Roger Penrose). Motywem badań
naukowych jest nie tylko chęć wyjaśniania, przewidywania zjawisk, ale też estetyka przedmiotu badań –przedmioty biotyczne posiadają bowiem strukturę całościową,
harmonijną, uporządkowaną w czasie i przestrzeni, manifestując niezwykłe bogactwo kształtów, fascynujące gamy
głosów i barw – klasyczne kanony piękna (S. Shandrsekhar). Uniwersalność fundamentalnych praw (np. zasada
grawitacji) jest fascynująca. A one są właśnie przedmiotem wyjaśniania, przewidywania i odkrywania i prowadzą
do nowych obiektów w świecie, na drodze weryfikacji
(indukcjonizm metodologiczny) lub falsyfikacji (dedukcjonizm metodologiczny), po linii filozoficznej idei prawdy,
jako zgodności myśli z rzeczą (S. Chandrasekhar). W tej
narracji aksjologicznej jawi się mikrofizyce znana cząstki
i pola Higgsa, zwaną także ukrytą symetrią lub spontanicznym złamaniem symetrii, co warunkuje złożoność
i bogactwo doznań estetycznych - Boska Cząstka. (Leon
Lederman Dick Teresi).
Rodzi się tu pytanie, o element fenomenologiczno-aksjologiczny w nauce. Wydaje się, że znajduje się
on w aspekcie pragmatycznym nauki, czyli w sferze jej
rozwoju. Dzieje się to głównie w płaszczyźnie aksjologicznych rozważań uczonego, w trakcie podejmowania
i prowadzenia badań. Posługuje się ona bowiem metodami naukowymi (obserwacja, eksperyment), procedurami metodologicznymi (wyjaśnianie i przewidywanie) oraz
opisami idiograficznymi, typowymi dla nauk humanistycznych, jak to ma miejsce w przypadku: kosmogenezy, biogenezy i antropogenezy.
Fenomenologia empiriologiczna, jako nauka
w aspekcie pragmatycznym realizuje uniwersalne programy heurystyczne w kontekście aksjologicznym. Programy, takie jak: mechanicyzm, kauzalizm, holizm, teleonomia, finalizm, antropizm (zasada antropiczna) itp.
kontrolują nie tylko poznanie, ale uznanie wartości posiadania i przeżycia piękna z przedmiotem poznania.
Fenomenologia ta kontroluje również logiczną spójność
dyscyplin przyrodniczych i interdyscyplinarnych relacji
z naukami humanistycznymi. Wszak uczony jest istotą
myślicielską. Widzi każdy fragment świata realnego w kategoriach jego całości, która nadaje sens istnienia badanej
części świata. Dzieje się tak za przykładem nauk humanistycznych, gdzie uczony poszukuje początek i koniec
badanego zjawiska, lub procesu. Człowiek nauki zawsze
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pozostaje w stosunku zgodności z normami postępowania badawczego po linii prawa naturalnego, Objawionego
i stanowionego. Występują tu zatem fenomenologiczne
narracje wartościujące naukę. Mówi się tu, że „nauka jest
dobra”, gdyż służy zdrowiu człowieka i rozwojowi kultury
materialnej i duchowej. Podobnie utrzymuje się, że „nauka pokazuje piękno”, gdy powstają ogrody, parki i chroni
się krajobrazy, a obiekty astronomiczne wzbudzają podziw uczonych i są natchnieniem dla poetów, malarzy
i mistyków. Są to aksjologiczne aspekty poznania naukowego. Teoria wartości wyróżnia kategorie aksjologiczne:
prawda, dobro, piękno i świętość. W mentalności uczonego funkcjonuje przedmiotowo-podmiotowy refleks tych
wartości w procesie jego badań.
Astrofizyk obserwuje kosmos w kontekście relacji zgodności myśli z rzeczywistością kosmiczną po linii
prawdziwości. Jeśli zaś przygląda się nocnym gwiazdom w morskiej podróży, to żywi przekonanie o ich dobru, jako drogowskazach na bezkresnym morzu. A gdy
oglądamy wszechświat w nocnej ciszy i w nastroju serca,
to stwierdzamy, że on nam się podoba. Natomiast idea
poznawania wszystkiego, co na niebie i na ziemi, rodzi
w nas poczucie tajemnicy nieskończonego Bytu. Nasze
poznanie jest reakcją na obiektywny świat, który jest nam
dany. Sama zaś reakcja jest źródłem kultury, która jest
nam zadana
Świat natury jest dany człowiekowi w procesie
poznania przyrodniczego i potocznego. Natomiast świat
kultury jest zadany człowiekowi w procesie poznania humanistycznego i potocznego oraz działania kulturowego. Świat kultury wywodzi się genetycznie od aktu kultu Boga. Kult i kultura formuje postawy człowieka i tym
samym postawę badawczą uczonego. Fakt naukowy jest
zatem dziełem natury i kultury. Każdy zatem fakt naukowy
jest zbitką natury i kultury. Komponent kulturowy w fakcie naukowym jest zatem istotnym składnikiem epistemologicznym fenomenologii empiriologicznej. Kult Boga
warunkuje powstanie i rozwój kultury duchowej. Sama
zaś kultura duchowa kontroluje poznanie naukowe, inspirując procedury badawcze po linii programów heurystycznych i bioetycznych . W tej aksjologii występują takie
zasady jak: hipotetyczność, w procedurach wyjaśniania,
przewidywania, rozumienia (w idiograficznych opisach
zjawisk genetycznych), holizm, kauzalizm, finalizm itp.
To podejście badawcze jest właśnie epistemologicznym
komponentem w fenomenologii naukowej. To właśnie
ono tak bardzo zależy od wrodzonego pragnienia odkrywana prawdy o nas i o świecie. Często nawet za ceny
życia. To właśnie poznanie otaczającego świata jest tak
bardzo przepojone pragnieniem przyswajania dóbr materialnych i duchowych dla naszej egzystencji. O czym
świadczy historia nauk przyrodniczych. To właśnie dzięki
estetycznej wrażliwości wrodzonej uczymy się poznawać
i przekształcać środowisko bytu człowieka. Przedmioty natury w aspekcie struktury, funkcji i rozwoju budzą
w człowieku zainteresowanie, upodobanie lub pożądanie.
Należy zauważyć, że w teorii wartości występuje aspekt
przedmiotowy (obiekt i jego cel) oraz aspekt podmiotowy
(zainteresowanie, upodobanie, pożądanie). Zjawisko na-
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tury, dane w metodach empiriologicznych staje się faktem
naukowym. Fakt ten składa się z fragmentu natury oraz
z teoretycznej interpretacji przyrządów poznawczych
nauk: fizykalnych, astrofizykalnych, chemicznych, biologicznych, antropologicznych, kosmologicznych. Proces
poznawczy jest tu kierowany pytaniem „jak?” Pytanie to
zakłada ontologiczną zasadę: „o istnieniu bytu wszechświata”. Metafizyka wyjaśnia źródło jego istnienia, na
drodze uznania Absolutu istnienia. Z objawienia pierwotnego człowiek wiedział, że ten świat jest dziełem Boga.
Z upływem tysiącleci zacierał się obraz Boga Objawionego na rzecz wielobóstwa. Starogreccy Fizycy przełamali
politeizm i zaczęli tłumaczyć wszechświat elementami
kosmosu. Z upływem wieków starogreccy Filozofowie
zaczęli tłumaczyć świat w sposób mądrościowy, badając
kosmos, przyjęli byt Absolutny, jako źródło wszystkiego.
W miarę rozwoju nauk przyrodniczych, zaczęły
funkcjonować pytania: Jak pojawił się kosmos? Jaka jest
jego struktura ? Jak on funkcjonuje? Jak się on rozwija?
Odpowiedzi na te pytania stworzyły narracje. One to bowiem przyjęły status nauki, zakładając milcząco twierdzenia ontologiczne, takie jak: istnienie świata, zasadę
intelektualnej poznawalności kosmosu, zasadę przyczynowości, zasadę celowości, zasadę kierunkowego
rozwoju. Narracje te poczęły budować naukowy obraz
całego kosmosu. W pierwszej fazie tej budowy znalazły
się pojęcia postfilozoficzne (np. substancjalistyczne i antropomorficzne). Nauka je eliminowała. Są też w nauce
tendencje teodycealne.
Każda bowiem procedura badawcza kosmogenezy zakłada istnienie materii pierwotnej kosmosu (Albert
Einstein), podobnie w poznawaniu biogenezy milcząco
zakłada się istnienie prażycia (Karol Darwin), analogicznie w empiriologicznej antropogenezie każdy uczony zakłada istnienie duszy osoby ludzkiej (Teilhard de Chardin). Genetyczny opis tych realności pozostaje w relacji
do rozważań metafizycznych (teodycealnych). I tak formułowano teorie: Wielkiego Wybuchu (ks. Georges Lemaitre), Wielkiego Projektu (Stephen Hawking, Leonard
Mlodinow), Wielkiej Matrycy (Michał Heller), stwórczego
Zamysłu Boga (Albert Einstein), Boga Trynitarnego, inicjującego stworzenie i trwającego w Stworzeniu, ze względu na człowieka (Jurgen Moltmann), teleonomicznego
sensu rozwoju w deterministycznej strukturze genów
(B.Tuchańska i inn), jedności makroświata, mikroświata
i ludzkiego umysłu tworzącego specyficzną całość (Roger Penrose).
Motywem badań naukowych jest nie tylko chęć
wyjaśniania, przewidywania zjawisk, rozumienia genezy
wielkich procesów genetycznych, w opisach idiograficznych (kosmogeneza, biogeneza, antropogeneza), ale też
pragnienie estetycznego przeżycia w procedurze poznania (Subrahmanyan Chandrasekhar). Przedmioty badań
posiadają strukturę całościową, harmonijną, uporządkowaną w czasie i przestrzeni, niezwykłe bogactwo kształtów, fascynujące gamy głosów i widmo barw. Estetyczne
przeżycia, w procesie poznania przedmiotu badań jest
dodatkową motywacją w procesie poznania. Przedmiot
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w procesie poznawania, jeśli budzi w nas upodobanie,
tym samym staje się dodatkowym motywem poznania.
Zatem przedmiot budzi w nas nie tylko motyw poznania,
co to jest? Budzi w nas również potrzebę oceny, czyli motyw wartościowania, gdy pytamy, jakie to jest? Pytanie to
wymusza ocenę. Ocena ta zależy od tego, czy nam to
się podoba, czy nam to się nie podoba. W pierwszym
przypadku będzie to przedmiot piękny, w drugim zaś brzydki.
Jawi się tu również sprawa uniwersalności fundamentalnych praw (np. zasada grawitacji). To, co uniwersalne, bezkresne zachwyca, budzi upodobanie i staje
się podstawą do wyjaśniania, przewidywania i odkrywania nowych obiektów w świecie, na drodze ekstrapolacji,
weryfikacji (indukcjonizm metodologiczny) lub falsyfikacji
(dedukcjonizm metodologiczny), w myśl wrodzonej idei
odkrywania prawdy, jako zgodności myśli z rzeczą, która nam się podoba. Podobnie to, co najmniejsze, a jest
składnikiem tego, co jest największe również budzi zachwyt i chęć „dotknięcia”. W mikrofizyce znana jest koncepcja cząstki i pola Higgsa, zwaną także ukrytą symetrią
lub spontanicznym złamaniem symetrii. Taki stan rzeczy
warunkuje złożoność i bogactwo doznań poznawczych
i estetycznych np. w przypadku Boskiej Cząstki. (Leon
Lederman Dick Teresi).
Warto tu jednak mieć na uwadze ogólne ujęcia
metodologiczne: fundamentalne twierdzenia aksjologii
posiadają walor ontologiczny; sformułowania empiriofemenologiczne mają swoje milczące założenia ontologiczne; wiele aspektów aksjologicznych występuje w dziedzinach filozoficznych: metafizyka, antropologia filozoficzna,
filozofia religii, etyka, bioetyka, estetyka, filozofia kultury.
Empiriofenomenologiczne opisy świata pozostają w relacji do wartości absolutnych, jako regulatywne
zasady w heurestycznych programach badawczych. Wartości aksjologiczne nie wchodzą bowiem w konkurencję
z uogólnieniami naukowymi, gdyż należą do dziedziny
epistemologicznej, a nie do sfery zjawisk realnych. Są to
różne dziedziny aktywności naukowej. Podobnie różnymi
dziedzinami poznawczymi , w stosunku do nauk szczegółowych jest filozofia, czy religia. Do tej idei nawiązał Jan
Paweł II w liście do naukowców świata z okazji 300 rocznicy wydania Principiów Newtona napisał: „Kościół nie
propunuje nauce, by stała się religią, ani religii, by stała
się nauką. […] Mamy dziś do czynienia z bezprecedensową okazją stworzenia wspólnych wzajemnych relacji
pomiędzy nimi, relacji, w których każda dyscyplina zachowuje swoją integralność, ale też pozostaje radykalnie
otwarta na odkrycia i intuicje drugiej”.
Człowiek w refleksji filozoficznej (metafizycznej)
jest samoistniejącą substancją (naturą) rozumną, konkretną i zarazem doskonałą, tj. taką, której w porządku
rozumnej bytowości nic nie brakuje. Zazwyczaj przypisuje się jej następujące właściwości: a/ zdolność do intelektualnego poznania, b/ zdolność do miłości ofiarnej c/
wolność, d/ podmiotowość wobec praw, e/ zupełność i f/
wrodzona godność. Z punktu zaś etycznego istotę ludzką
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rozpatruje się jako odrębną od innych, obdarzoną właściwym sobie i nieprzekazywalnym istnieniem, włączoną we
wspólnotę i kierującą się określoną hierarchią wartości.
Osoba ujmowana jest też jako podmiot moralnego urzeczywistnienia się indywidualności ludzkiej oraz wolności
i odpowiedzialności.
W przekazie biblijnym powstanie człowieka wiąże się z działaniem stwórczym Boga: „Stworzył więc Bóg
człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę” (Wj 1,27). Stworzony
przez Boga człowiek jest jednością cielesną i duchową. W
Nowym Testamencie wyartykułowana została rola duszy
i jej życia, aczkolwiek to cały człowiek jest powołany do
godnego, moralnego życia w przyjaźni z Bogiem i ludźmi.
Kult Boga generuje kulturę, w myśl źródłosłowu collere,
czyli uprawa roli i kultury. Człowiek kierujący się w swym
postepowaniu nakazami rozumu, uczuć i wolnej woli jest
w sposób istotny przyporządkowany życiu społecznemu, albowiem nie wykształci swego rozumu, nie dojdzie
do używania rozumu i ludzkiej mowy bez pomocy osób
drugich. Również w dziedzinie rozumu, woli i uczuć nie
zdoła rozwinąć się bez odniesień społecznych. Człowiek,
będąc istotą płciową – mężczyzną i kobietą – z natury
jest przyporządkowany życiu społecznemu, którego podstawowym wyrazem jest rodzina, oparta na małżeństwie
monogamicznym i nierozerwalnym. Rodzina jest podstawową komórką narodu. Ontologiczną zaś podstawą narodu jest osoba ludzka i to ona jest suwerenem narodu.
W zakres tego pojęcia daną w metodach nauk przyrodniczych bada nauka. Stopnie siły aktualizacji tych aktów
ludzkich winien być uporządkowany zgodnie z ontyczną
hierarchią wartości: Bóg, osoba ludzka, o wrodzonej godności, oraz przedmioty świata materii ożywionej i nieożywionej. Wydaje się, że obecność aksjologii w naukach
przyrodniczych, nie narusza jeszcze demarkacji epistemologicznej i metodologicznej, gdyż jej rola występuje
w formie wartościowania podmiotu badającego zjawisk
przyrodniczych. Wartościowanie to niejednokrotnie pełni
rolę heurystyczną,w sensie rozumienia układów empirycznych. Dzieje się to na zasadzie myślenia, opatego
o analogię (w rozumieniu szerokim), w określonej metodologii. W przypadku mechanicyzmu, modelem życia
będzie maszyna, w przypadku zaś metodologii holistycznej (organizmalnej) modelem życia będzie np. płomień.
Modele te pozwalają zrozumkieć zjawisko życia i ocenić
w kategoriach prawdy, dobra, piękna, nawet świętości.
Maszyna jest dobra. Płomień kagańcem nauki. Bojaźń
Boża (świętość) początkiem madrości.
Nauki genetyczne, jak kosmogenetyczne, biogenetyczne, antropogenetyczne, posługują się metodą
idiograficzną. Metoda ta pozwala opisywać genezę zjawiska niepowtarzalnego, o celu istotnym dla procesu ewolucji, ku organizmowi człowieka, i ku Bogu Stworzycielu
mężczyzny i kobiety z wzajemną relacją dobra i piękna.
Kategorie te pozwalają lepiej zrozmieć najgłębszy sens
powstania człowieka i jego powołania.
Okazuje się jednak, że nauka powstała i rozwi-
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jała się w kontekście kultury (religia,moralność,sztuka).
Występuje tu aksjologiczny (wartościujący) nurt refleksyjny. Jawi się on wyraziście w sferze zjawisk bardzo złożonych. Ma to szczególne miejsce w przyrodzie ożywionej.
Zjawiska w biosferze są bowiem różnorodne i bardzo złożone. Zjawiska fizyczne, chemiczne, biofizyczne wyjaśnia
się w kategoriach praw. Natomiast zjawiska molekularne,
cytologiczne, organizmalne, ekologiczne, fenologiczne,
zoopsychiczne opisuje się w kategorizch kompozycyjnych. Termin zapożyczony z muzykulogii, sugeruje podejście aksjologiczne. Kompozycja muzyczna może być
piękna lub brzydka. Kompozycja zaś natyry na ogół zawsze bywa piękna. Przyroda budzi w nas przeżycia estetyczne. Ona odsłania w nas lepsze poznanie i głębsze
zrozumienie zjawiska natury. Świadczy o tym choćby literatura, malarstwo, fotografika itp.
Natomiast zjawiska: kosmogeneyczne, biogenetyczne, antropogenetyczne mają walor teleologiczny,
gdyż są jednorazowe, unikatowe. Termin „teleologia” ma
sens filozoficzny, aczkolwiek interpretowany przez ludzi
nauki w sposób empirioilogiczny – ontologizjujący. Występuje tu metoda idiograficzna. Metoda indywidualnego
opisu badanego obiektu, ujmuje tu kauzalno-teleologiczny aspekt poznawczy za pomocą odwzorującego modelu, która odpowiada na naukowe pytania fundamentalne
i uniwersalne: (1) Jak powstał fakt naukowy? (2) Po co
powstał fakt naukowy? Tymi faktami są: kosmogeneza,
biogeneza i antropogeneza. Fakty te najczęściej traktuje się łącznie, gdyż nie można zrozumieć sensu kosmogenezy bez biogenezy, a tej bez angtropogenezy, która
u wielu uczonych zakłada istnienia Boga.
Występowanie aksjologii w nauce, w postaci
prawdy, dobra, piękna i świętości ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Prawda jest to bowiem zgodność myśli
z rzeczą; dobro zaś jest to zgodność postępowania ludzkiego z prawem naturalnym i Objawionym; piękno jest
to, co oglądane podoba się, a świętość to sposób bycia
z drugim człowiekiem, w aspekcie indywidualnym i społecznym, ze względu na przeświadczenie o dziedzięctwie
Bożym. Kategorie te są następstwem analiz metodologicznych i epistemologicznych nauk empiriologicznych,
w kontekście ich odniesień do kultury. Odniesienia te są
następstwem faktu, że nauka i kultura mają wspólne źródło. Jest nim Człowiek Mądry. Jemu została dana natura,
poznając ją, stworzył naukę. Z wdzięczności za dar życia
i za całą naturę, żywił wdzięczność do Boga w postaci
kultu i w ten sposób doszło do powstania kultury. Natura dana i kultura zadana, mają genezyjskie umocowanie
w człowieku. Z woli Boga pojawił się bowiem człowiek, by
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przyjąć ziemię i opanować ją kulturą, zrodzoną z kultu.
Występuje tu zatem korespondencja między nauką, kulturą i religią. Występuje ona w płaszczyźnie: uniwersalnych
programów heurystycznych, ontologizujących zasad regulatywnych i filozoficznych eksplikacji ontologicznych
założeń nauki.
Połączenie nauki z kulturą, przy zachowaniu epistemologiczno-metodologicznej linii demarkacji, prowadzi
do ubogaconej epistemologicznie fenomenologii naukowej. Osobliwością jest tu metoda wartościowania, o charakterze religijnym, moralnym i o charakterze estetycznym.
Aksjologia ta dotyczy nauki w sensie myślenia i tworzenia. Teoria wartości odnosi się również do uniwersalnych
programów heurystycznych nauki, jak: określone wersje
mechanicyzmu, kauzalnego indeterminizmu, kauzalnego
determinizmu, ewolucjonizmu skrajnego, ewolucjonizmu
kreacjonistycznego itp. Naukę, w różnych aspektach poznawczych i metodologicznych winno się uprawiać w duchu prawdy, dobra i piękna, a nawet w duchu świętości.
Osobliwością fenomenologii naukowej jest zatem fakt, że
jest ona dziedziną poznania natury, przy dyrektywalnej
roli kulturowej. Historia nauki i kultury mówi, że myślenie
o świecie jest: kauzalne i teleonomiczne oraz aksjologiczne. Myślenie kauzalne jest wyjaśniające, teleonomiczne
– rozumiejące, a myślenie aksjologiczne - wartościujące.
Gdy widzi człowiek, że nauka jest źródłem wojen i zbrodni, to będzie żywił przekonanie, że ona jest zła. Gdy zaś
zobaczy, że nauka pracuje na rzecz pomyślnego rozwoju
osobniczego i narodowego, to będzie żywił przekonanie,
że nauka jest dobra. Nauka się broni przed fałszem w procedurze weryfikacji (indukcjonizm), lub w procedurze falsyfikacji (dedukcjonizm). Ponadto nauka swymi wynalazkami przyczynia się do estetyki środowiska ludzkiego i do
życia kulturowego pokoleń.
Fenomenologiczno-aksjologiczna analiza danych
naukowych wykazuje, że świat stosuje się do: 1) naszej
logiki, swoją inteligibilnością, 2) naszego sumienia, gdyż
daje się ocenić normom, wrodzonego prawa naturalnego, Objawionego i stanowionego, 3) naszego zmysłu estetycznego, gdy oglądamy podoba się, 4) naszego zmysłu religijnego, a to dlatego, gdy człowiek pragnął kultem
uwielbić Boga to służył on za ołtarz, dom Boży.
Świat jest zatem: inteligibilny, agatologiczny,
estetyczny, sakralny. Aksjologiczne te zasady są ontologicznymi założeniami poznawczymi w ramach heurystycznych programów badawczych. Rozumiane zaś epistemologicznie, ubogacają empiriologiczny opis świata,
w ramach fenomenologii naukowej.
ѥ
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Adam Mickiewicz

PAN TADEUSZ księga XII
Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą,

Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili:

Stroją na nowo struny i probując brzęczą;

Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli?

Jankiel z przymrużonemi na poły oczyma

Nie zmylił się mistrz taki! On umyślnie trąca

Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma.

Wciąż tę zdradziecką stronę, melodyję zmąca,
Coraz głośniej targając akord rozdąsany,

Spuścił je, zrazu bijąc taktem tryumfalnym,

Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany;

Potem gęściej siekł stróny jak deszczem nawalnym;

Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica

Dziwią się wszyscy - lecz to była tylko proba,

I krzyknął: "Znam! znam głos ten!

Bo wnet przerwał i w górę podniosł drążki oba.

to jest T a r g o w i c a!"
I wnet pękła ze świstem strona złowróżąca.

Znowu gra: już drżą drążki tak lekkiemi ruchy,
Jak gdyby zadzwoniło w stronę skrzydło muchy,

Muzyk bieży do prymów, urywa takt, zmąca,

Wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia.

Porzuca prymy, bieży z drążkami do basów.

Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia.

Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów,

Spójrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył,

Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać wystrzały,

Wzniosł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył:

Jęk dzieci, płacze matek. - Tak mistrz doskonały

Zdumieli się słuchacze...

Wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały,

Razem ze strón wiela

Przypominając sobie ze łzami boleści

Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela

R z e ź P r a g i, którą znały z pieśni i z powieści,

Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki.

Rade, że mistrz na koniec strónami wszystkiemi

Brzmi Polonez Trzeciego Maja! - Skoczne dźwięki

Zagrzmiał i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi.

Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją -

Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia,

Lecz starców myśli z dźwiękiem

Znowu muzyka inna - znów zrazu brzęczenia

w przeszłość się uniosły,

Lekkie i ciche, kilka cienkich strónek jęczy,

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły

Jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczéj.

Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali

Lecz strón coraz przybywa, już rozpierzchłe tony

Zgodzonego z narodem króla fetowali;

Łączą się i akordów wiążą legijony,

Gdy przy tańcu śpiewano: "Wiwat Król kochany!

I już w takt postępują zgodzonemi dźwięki,

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!"

Tworząc nutę żałosną tej sławnej piosenki:
O żołnierzu tułaczu, który borem, lasem

Mistrz coraz takty nagli i tony natęża;

Idzie, z biedy i z głodu przymierając czasem,

A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża,

Na koniec pada u nóg konika wiernego,

Jak zgrzyt żelaza po szkle - przejął wszystkich dresz-

A konik nogą grzebie mogiłę dla niego

czem
I wesołość pomięszał przeczuciem złowieszczem.
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Kazimierz Józef Węgrzyn

Śmierć Europy. Wolność wyrasta z krwi – a z niej – pamięć narodu.
Jeszcze Polska nie zginęła gdy w nas Bóg i honor. Gdy Te Deum śpiewamy.
WOLNOŚĆ WYRASTA Z KRWI
- A Z NIEJ – PAMIĘĆ NARODU!
ŚMIERĆ EUROPY!
dzisiaj tego nieszczęścia już nikt nie zatrzyma
trzecia wojna światowa oblicze odsłania
zbyt wiele nienawiści na wadze sumienia
by świat mógł unieść wielki ciężar zakłamania
Europa bez krzyża i wiary umiera
zaplątana w anarchię i gwiazdy niewoli
w morderczej aborcji własnej tożsamości
narkotyk tolerancji sprawia że nie boli
bo sumienie od kłamstwa i grzechu umarło
egoizm nie zatrzyma już śmiertelnej fali
krzyż dla Europy barbarzyńcy już niosą
i niedługo nas będą w naszej krwi kąpali
wiatr atomowego tajfunu przewieje kontynent
od Chin po Portugalię swym śmiertelnym tchnieniem
krzywisz się ironicznie… masz do tego prawo
a nie sprawdzimy tego śmiertelnym milczeniem
zaś ci co podpisali cyrograf z szatanem
wierząc naiwnie w siłę betonu i stali
pójdą przez pustynię aż do bramy piekła
do czasu aż się niebo przekleństwa nie zwali
ci co się targowali w murach Watykanu
z Bogiem i szatanem jak w karczemnym mroku
nie wstrzymają gestu ręki gdy Anioł opuści
ten miecz sprawiedliwości bożego wyroku
a dzisiaj trupi zapach już ciągnie ze wschodu
ci co go czują płaczą i już drżą od trwogi
ciasny węzły nienawiści z żelaza i krwi…
poplątały śmiertelnie światu wszystkie drogi

Ofiarom mordu w Koloni Zbędowice oraz Tym, którzy przeżyli, by
dać świadectwo Prawdzie.

Ci którzy pozostali tę pamięć przeniosą
przez mur kłamstwa czas wojny pogardy i głodu
poprzez płacz mordowanych i milczenie katów
wolność wyrasta z krwi - a z niej - pamięć Narodu!
o dla Nich Polska była wartością najwyższą
i to o nią walczyli w bolszewickiej wojnie
pamiętali tę prawdę że wolność jedynie
można odzyskać tylko zmagając się zbrojnie
i w tej pamięci dzisiaj Oni tu są z nami
ciszą wpisaną w mogił milczenie surowe
jesteśmy dzisiaj z Wami w żywej krwi pokoleń
pochylamy nad Wami jak sztandary głowę
bo w pamięci Narodu ten widok zostanie
niemiecka krwawa zemsta za bycie Polakiem
szczekanie karabinów ponad dołem śmierci
czarne ramiona krzyża z ich szatańskim znakiem
spod ciał swoich bliskich powrócili do żywych
po ”krwawej środzie” oraz po „krwawej niedzieli”
trzydziestu dwóch morderców z komando SS
bohaterskich dziejów Polaków nie zastrzeli
z krwi tamtych dzieci wstaną nowe pokolenia
by ostrzegać że wolność to trud niespełniony
będą mówić o chwale dawnych bohaterów
o potrzebie nieustannej Ojczyzny obronie
Polska ciągle jak „Kmicic” bo zdrajca za nami
gotów strzelić nam plecy gdy się odwracamy
gdy na wąskiej miedzy ojczystego zagonu
z wiatrem historii oraz kłamstwem się zmagamy
o tym trzeba pamiętać kiedy znów nad nami
cień czarnego orła nad Wisłą nas trwoży
gdy znowu zaciskają na naszej wolności
niebieską w złote gwiazdki złą pętlę obroży
ta cisza po mordercach i salwach oskarża
katów i zdrajców oraz tych co zapomnieli
że Ojczyzna też bywa śmiertelnym obowiązkiem
gdy nad nami znów groźba śmiertelnej niedzieli
Ci którzy pozostali niech tę pamięć niosą
o Kolonii Zbędowice - obłudzie Zachodu
bo musimy pamiętać gdy nas kłamstwem mamią
wolność wyrasta z krwi - a z niej - pamięć Narodu!
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JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA
GDY W NAS BÓG I HONOR!
w nas ta pamięć zostanie niczym barykada
jak tysiącletnie drzewo wrośnięte głęboko
korzeniami pamięci naszego Narodu
gdzie konary gałęzi sięgają obłokom
a w nich nasze marzenia nadzieje i wiara
że przetrwamy każdą burzę… trudne lata
i że orle gniazdo w koronie polskich dziejów
będziemy co dzień trudem i troską oplatać
każdy z nas niesie w sobie historię Narodu
zwycięstwa oraz klęski trwogi i nadzieje
upartą życia wiarę w pogodę po burzy
gdy groźnie wiatr historii ponad światem wieje
ta pamięć oraz wiara męstwo i sumienie
odwaga by być wiernym idei wolności
prowadziła nas zawsze choć przez pot i krew
do upragnionej oraz wyśnionej wolności
choć często czas zostawiał zgliszcza i mogiły
rozwiany dym i łuny… skrwawione zagony…
zdziczałe sady… krzyże i samotne studnie
to zawsze wracaliśmy z orężem obrony
i pamięcią niesioną w krwiobiegu pokoleń
to z niej nam wyrastały i skrzydła i miecze
odwaga oraz męstwo partyzanckich zmagań
modlitwa i nadzieja i losy człowiecze…
by dom budować w ziemi skąd nasz pot i krew
jest znakiem ojcowizny odwagi i męstwa
to nasze zamyślenie nad grobami bliskich
że tylko droga walki wiedzie do zwycięstwa!
i dziś jesteśmy tutaj tych losów przesłaniem
gdy w salwach i Apelu nasza pamięć wraca
by uczcić Bohaterów… by wspominać Bliskich
gdy się koło historii jak zawsze obraca
jesteśmy tym ogniwem które mocno łączy
pamięcią tamte krwawe oraz przyszłe lata
jeszcze Polska nie zginęła gdy w nas Bóg i Honor
z naszą Wiarą i Nadzieja z Ojczyzną się splata!

GDY TE DEUM LAUDAMUS ŚPIEWAMY
dzisiaj w nas więcej męstwa i honoru
nadziei dumy i Polskiego Ducha
bo wiatr historii nad naszą Ojczyzną
w biało-czerwony żagiel wiarą dmucha
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w imię Boga od wieków do nieba wolności
szliśmy na przekór wrogom i niewoli
dziś rozumiemy bogatsi o wczoraj
wolność nim przyjdzie to dotkliwie boli
wolność od kajdan kłamstwa oraz zdrady
od egoizmu co Polskę zasłania
wolność jak hostia i potężna jak Bóg
gdy wstanie z grobu siłą zmartwychwstania!
bo lepiliśmy naszą trudną wolność
z popiołów powstań i z dymu z komina
z krwi co zmieniała się w czerwone maki
gdy nam dzwoniła śmiertelna godzina
z buntu Wybrzeża Poznania i Śląska
i z łez wyciskanych łzawiącym gazem
z solidarność w imię lepszej Polski
oraz z tęsknoty byśmy byli razem
Norwidowego ducha dzisiaj trzeba
by przyszłość była na miarę marzenia
by dom stawiany dzisiaj z naszej troski
przetrwał przez wieki oraz pokolenia
przed Tobą Panie chylimy sztandary
w blasku katedry gdzie Twój ogień płonie
gdy Te Deum Laudamus śpiewamy
i całujemy Panie Twoje dłonie…
dziś mocni Bogiem u Twoich kolan
godność Ojczyzny i Honor dźwigamy
i je kładziemy u Twoich ołtarzy
abyś zabliźnił Panie nasze rany
nam w próg Ojczyzny z dróg pielgrzymstwa trzeba
z każdego kąta tęsknoty powracać
skąd tęsknił Chopin gdzie Słowacki płakał
by nową przyszłość nadzieją wyznaczać
bo nam zbudować trzeba Polskę Wolną
więc każde serce niech swą siłę daje
musimy złożyć krople krwi i potu
i każdy Polak niech przed Bogiem staje
by nasze słowa dzisiaj jak Przysięga
przed tronem Boga były drogowskazem
Siostry! i Bracia! do wolnej Polski!
Niech Duch Narodu nas prowadzi razem!
by tu powrócić w ramiona Ojczyzny
snem co na wieczność nas wreszcie ułoży
gdzie Krzyż i Orzeł i Biało - czerwona
będą wpisane w znak i zamysł Boży!
Wybór Juliusza Traczewskiego
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Alicja Czemerys, Maria Gron, Barbara Oleszczuk

Franciszek Karpiński – „Pieśniarz Kresowy”
w 190. rocznicę śmierci
Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
wiersze nagrodzone i wyróżnione

(1741 – 1825 )
Chełm, czerwiec 2015 r.
Franciszek Karpiński - „Poetą serca”, „poetą sentymentalnym”, poetą zmysłów”– nazywany w drugiej połowie XVIII wieku.
Spod jego pióra wyszła najbardziej znana polska kolęda Bóg się rodzi oraz niesłychanie popularne,
ponadczasowe pieśni religijne: „Kiedy ranne wstają zorze”, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Zróbcie mu miejsce, Pan
idzie z nieba - opublikowane w zbiorze Pieśni nabożnych. Poeta tworzył sielanki, wiersze patriotyczne i miłosne, dumy,
elegie, napisał komedię i tragedię, autobiografię - Pamiętniki Franciszka Karpińskiego. Debiutował tomikiem Zabawy
wierszem i przykłady obyczajne. Szybko stał się poetą ludowym i narodowym. Sławy doczekał się za życia.
„Karpiński jako poeta, nie bawił się w wytworność, czy to pod względem stylu, czy wiersza, dbał jeno o to,
ażeby czułość oddać jak najponętniej, zgodnie z wymaganiami ówczesnego sielankowego nastroju. W ubieganiu się
o wyrażenie czułe i tkliwe często przesadził; jak dla nas w jego sielankach za dużo żalów jałowych, łez i omdleń.
Ponieważ jednak wszystkie te cechy czułości niezwykłej, która wszelako nikogo w chorobę, ni rozpacz nie pogrążyła,
były chwalone przez modę, więc współczesnych nie tylko nie raziły, lecz stanowiły powab istotny. „Poeta serca” uchodził
wzór prostoty, naturalności i szczerości w wyrażaniu uczuć serdecznych. Popularność jego: Laury i Filona świadczy
wymownie, w jakim rodzaju pożądano karmy dla serca. Dla nas dzisiaj najpiękniejszym utworem Karpińskiego są Żale
Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, w których streszcza się jego usposobienie i talent. (…).
W życiu politycznym Karpiński nie brał czynnego udziału, stąd w jego Pamiętnikach nie należy szukać szczegółów
do dziejów narodu; szczupłe wiadomości jakie pod tym kątem podaje, niewielką posiadają wartość. Natomiast jako
źródło do poznania obyczajów z drugiej połowy XVIII w., są one nader ważne. Przymiotem głównym Karpińskiego, jako
„pamiętnikowca”, jest zupełna szczerość”1.
W Pamiętniku pisze: „Matka i Ojciec mój byli razem ludzie cnotliwsi i najsurowiej powinności chrześcijanina
wypełniający. Kłamstwo w dzieciach najsrożej karane było, artykuły wiary najwcześniej nauczone, skromność,
szanowanie się wzajemne i miłość między rodziną nakazane”.2 (…). Przez całe życie towarzyszyły Mu słowa jego Ojca:
„Franciszek niech idzie prawdą po świecie”3.
„Szedłem ile możności prawdą na świcie, jakoś mnie [ojcze mój] konając napominał”4.
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Kazimierz Jan Dejer – g. „Kajetan” – z Hrebennego
II nagroda - za zestaw wierszy: Nad Bugiem, Lipa,
Współcześni Laura i Filon

spogląda z cerkiewnego pagórka
w stronę Łucka
gdzie Chrystus Spas
schronił się przed pohańbieniem

Nad Bugiem

lipo zwyczajna
lipo wotywna
czy pospołu z krzyżem białym
czekasz na powtórne przyjście Spasiciela
na jego triumfalny powrót
na hrebeńskie wzgórze

dolina Bugu
wabi wzrok zielenią
soczystych łąk
zbudzonych ptaków śpiew
radosny
wplątuje się niechcący
w konary lip wiekowych
bocian z kukułką
wadzą się hałaśliwie
o swoje ważne racje
południe głosi na niepogodę
a ja
ja stoję samotny
na granicznej rzeki brzegu
za rzeką tajemniczy las
stykający się odważnie z nurtem
a woda
woda wciąż płynie
i płynie
jak mój czas
wypełniony ojcowych opowieści treścią
i Wołyniem
Lipa
w miejscu
gdzie ikona Chrystusa Zbawiciela
cieszyła oczy majestatem swoim
rozłożysta lipa wyrosła
rozpostarła konary
jakby chciała przytulić się
do krzyża białego
w drganiu listowia
i kwiecia zapachu
zamknął się gwar minionej epoki
Boże zmiłuj się
Hospody pomyłuj
rano po zburzonej świątyni
zabliźniła się kwitnącym bzem
a lipa
strażniczka zapachów i pamięci
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Współcześni Laura i Filon
Niejeden wieczór zgasł bezpowrotnie,
szczekają nadaremnie psy,
na próżno warkocz trefisz dziewczyno,
na próżno żalu lejesz łzy.
Współczesny Filon woli na fejsie
swoim uczuciom upust dać,
niż pod jaworem na ciebie czekać
i niecierpliwie pod nim stać.
Nie bądź dziewczyno sentymentalna
i niech nie krwawi serce twe,
współczesny Filon boi się uczuć,
bo święty spokój on mieć chce.
Chociaż ty pragniesz wielkiej miłości,
on woli związki z doskoku,
na próżno czekasz swego Filona,
na próżno czekasz od roku
W czasie gdy Filon z kwiatka na kwiatek
niezmordowanie wciąż skacze,
nad Karpińskiego treścią sielanek
biedna Laurka wciąż płacze.
Płacze i szlocha biedna dzieweczka
wielkiej miłości spragniona,
może doczeka się w końcu kiedyś
swego miłego Filona.
Z wirtualnego wróci chłopczyna
świata, co bałamucił go,
stwierdzi z lubością i ze zdziwieniem:
Laura w realu, to jest to!
I pójdą razem w życie nieznane
jako mąż ślubny i żona,
aż się zadziwią związki partnerskie,
dewiacja ze wstydu skona.
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Krystyna Igras – g. „Jaśmin”, z Pokrówki k/ Chema
III nagroda - za wiersz W majową noc

Kozłowski Janusz – g. „Celestyn” – ze Świdnika
Wyróżnienie za tryptyk poetycki O świcie

W majową noc

Tryptyk z Poetą Serca
O świcie

W stepach po polskich wsiach
natura wolna, swobodna
dziko krzewiące się zielsko
tworzy wielkie imperium
nie ujarzmionych bezdroży.
W ogrodowych wertepach
owady, ptaki
pławią się beztrosko.
W dolinach mgieł
przenikliwy chłód owiewa
opodal brzóz
wynurzają się polskie wsie.
Liście drzew
zielone rogatywki
ustawiają się w żołnierskie kolumny
lampiony serc na polach płoną.
Pod ciemną czaszą niebios
burzą się zwały chmur
bicz piorunu ogniem błyskawicy
znak krzyża kreśli na niebie
drogą zaświatów
dzieci schodzą w białych togach
niosą naręcza niebieskiego bzu
ze Świętym Izydorem
idą
na odpust do Rymacz
w majową noc.
Elżbieta Fałkowska – g. „Lother” - z Chełma
Wyróżnienie za wiersz Tęsknota
Tęsknota
Liczyła, że dom ocalał
i wróci po wojnie,
Do Kowla, do siebie,
łańcuch tęsknot urwie.
We śnie budziła się
w ścianach,
Z zapachem malwy i lipy,
Nadziei szalonej oddana.
N szlaku mrzonek naiwnych.
Siostrzeniec Irek pojechał, zobaczył,
Stwierdził - przepadło.
Lej z bomby zielem porosty,
Serce Ci pęknie, bądź hardą!
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Przez współczesnych
nazywany
poetą serca
On - Franciszek Karpiński
z mistyczną tęczą
Mały Książę
naszych wyobrażeń
z pnączem westchnień
Boży romantyk
wciąż wygrywa
chwałę

Stefanik Maria – g. „Indora” – z Żarnowca na
Podkarpaciu
Nagroda specjalna za wiersz Poecie [poezja
o Franciszku Karpińskim]
Poecie
Dyplom teologii
i doktorat filozofii
nie w duchowny
wybór i stan,
ale w posadę guwernera
i wędrowca po dworach
z pasją pióra
czułego do łez,
w tragarzu poezji.
Tu wolny artystycznie
strofami języka
odsłania rodzinny folklor
barwnego Pokucia,
a do Boga z ludem pieśniami
prostotą wzrusza,
elegią w społeczny dramat
i gdzie Ojczyzna woła,
uroczyście lub w żalu
do muzyki,
w podaniu prace dydaktyczne
z wachlarzem etyki
mądrości, prawdy.
Obejmuje głosem serca
wzniosłe nastroje
sentymentalnej epoki.
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Cichocka Diana Joanna – g. „Diars” – z Kumowa
Majorackiego
Wyróżnienie specjalne za wiersz Franciszkowi
Karpińskiemu

Piotr Piala – g. „bezkres”
Dyplom honorowy za wiersz Do Babci

Franciszkowi Karpińskiemu

Przy Twojej Babciu mogile
na wieki wieków zamkniętej,
próbuję w ziemi i w pyle,
sens pojąć zbrodni przeklętej.

Rodzisz się w bólu,
w Hołoskowie
czerwienieją jabłka.
Matka pot z twarzy ociera
spierzchniętymi ustami
główkę maleńką całuje.
Nie napisze Ci bajki,
ale wieczór ustroi
magiczną opowieścią,
dreszcz wywoła.
Ojciec przy oknie
przymknął powieki,
mapę przyszłości
kreśli.
Pewnym krokiem
wprowadzi Cię w dorosłość
wychowa.
Ale Ty z gniazda wyfruniesz,
po świecie
będziesz się tułać,
cudze dzieci wychowywać.
Bajaniem umilać
książęce wieczory
i tęsknić z miłości
nieodwzajemnionej.
A kiedy znów
w sadzie jabłka dojrzeją
zamilknie na zawsze
Twój głos,
lecz pieśni
wieki przetrwają!
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Do Babci

Na Twojej Babciu mogile
nie ma ni kwiatów ni krzyża,
choć lat minęło już tyle,
pamięć do siebie nas zbliża.
Na Twojej Babciu mogile
klękam zdławiony bólem,
choć lat minęło już tyle,
jak dziecko Twe się rozczulę.
Nad Twoją Babciu mogiłą
braterskie trwa pojednanie.
Łkam, zdruzgotany bezsiłą…
Racz nie pamiętać im Panie.
Wydawnictwo Naukowe PWN [źródło: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
Karpinski-Franciszek;3920715.html]

Przypisy:
1. Chmielowski P., Przedmowa, W: Karpiński F.Pamiętniki Franciszka
Karpińskiego, Warszawa drukarnia Grafowskiego i Sikorskiego, 1898,
s.3-8.
2. Karpiński F., Pamiętniki Franciszka Karpińskiego, Warszawa drukarnia
Grafowskiego i Sikorskiego, 1898, s.11.
3. tamże, s. 32.
4. tamże, s.108.

ѥ
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Eufruzyna Elżbieta Kopczyk

KSIĘGA I
PSYCHOZA STRACHU I WYBUCH WOJNY
4. WYSIEDLENIA I PRZESIEDLENIA WOJENNE
(Przedwiośnie, 1940 r.)
137 Oto, nastał tysiąc dziewięćset czterdziesty rok.
Przedwiośnie; w planach działań wojny - kolejny krok.
Niemcy, w ramach Krainy Warty - „oczyszczania",
Przystąpili do zadania swego - wdrażania.
141 Okupant wysiedlał polskie, chłopskie rodziny.
Zachowując w sekrecie plany; do godziny.
Ziemię zajmowali przesiedleńcy - Bałtowie,
Z Krajów Nadbałtyckich - niemieccy potomkowie.
145 Przybyli też rolnicy znad Morza Czarnego.
Ich słaba znajomość języka niemieckiego,
Utrudniała właściwe relacje z Niemcami.
Szwarcmerzy często „wspierali się" Polakami.
149 Pewnego dnia, gdy Słonko lśniło wśród szczytów drzew,
A w ogrodach już ucichł poranny, ptasząt śpiew.
W furtce stał listonosz; wręczał Matce wezwanie.
Nakaz policji; przybycie lub rozstrzelanie.
153 Gdy przyszła, na korytarzu już ludzi wiele.
Nikt się nie spóźnił. Choć tłum; cisza, jak w Kościele.
Alfabetycznie wywoływano osoby.
Za stołem dwóch Niemców; z swastyką dla ozdoby.
157 Propozycja: Listy Volksdeutsch podpisanie,
Lub opuszczenie gospodarki i wygnanie.
Dla Polaka: „Niemiecka Lista Narodowa",
To zdrada Ojczyzny; już lepsza śmierć głodowa.
161 Dla mojej Matki, oraz Jej sąsiadów z wioski
Podpisanie listy VD - nowe, duchowe troski.
To zdrada narodu i patriotów godności,
Którzy oddali życie w obronie polskości.
166 Broniła Ojczyzny i Boga tak zawzięcie,
Że Niemiec wrzasnął: „Wyjdź! Ty, Święty Sakramencie."
Wyszła, nie wypowiedziawszy żadnego słowa.
Wiedziała, że daremna byłaby rozmowa.
169 W wielkiej zadumie, wolno zdążała do domu.
O czym była mowa? Nie wyznała nikomu.
Przeglądała rzeczy, zdjęcia i dokumenty.
Wtem rzekła: Jeden z nazistów miał język cięty.
173 Potem dodała: Musimy być w gotowości.
Możemy spodziewać się nieproszonych gości.
Kiedy? Nie wiem; o każdej porze dnia i nocy.
Wszyscy w rozpaczy; nie ma gdzie szukać pomocy.
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177 Gości nie było; wkrótce ponowne wezwanie.
Matka: Boże, ratuj! Wiesz, co z nami się stanie.
Wspomóż! Napełnij nas mocą Ducha Świętego.
Niech nie ześlą nas do obozu „szczególnego".
181 Na korytarzu tłoczno; ci sami rolnicy.
W pytaniach, niemal nie było żadnej różnicy.
Wreszcie jeden Niemiec rzekł: Decyzja gotowa.
Wkrótce, musi Pani wyjechać z Snowidowa.
185 Odpowiedź: Nie mam gdzie pójść; mam też dwoje dzieci.
Tu, me gospodarstwo. Niech tu, Słonko im świeci!
Za stołem Panowie przeglądają papiery.
Młodszy - dość krzykliwy; u progu swej kariery.
189 Niemiec: Niech Pani odwiedzi rodziców, siostry.
Matka: Gdyby było możliwe; wybór prosty,
Ale już zostali wywiezieni w lubelskie.
Trzecią siostrę los wojny, skierował w warszawskie.
193 Przeglądanie papierów; kolejna namowa:
Jedźcie do brata, to okazja wyjątkowa.
Oj! Mój brat jest w Lager - Bezeichnung; w obozie.
Niski numer więźnia; żyje w głodzie i mrozie.
197 Niemiec zmarszczył czoło i ostatnie pytanie:
Sądzę; smutne musiało być z mężem rozstanie.
Więc, może Pani z dziećmi wyjedzie do Niego?
Jest w Niemczech; waszym jeńcem wojennym. Nic z tego.
201 Nazista wstał, po czym powiedział: „Dziękujemy.
Wyjdź! Polski Sakramencie. Decyzję prześlemy."
Wyszła: Nastały dni modlitwy różańcowej.
Dni oddania się Bogu i Polski Królowej.
205 Po kilku dniach przybyło gestapo do domu.
Spokojnie, nie wyrządzając krzywdy nikomu,
Nakazało spakować rzeczy; w pół godziny.
Na ulicy furmanka; w niej cztery rodziny.
209 Zezwolili zabrać pierzynę, dwie pościele.
Co było rzadkością; dla nas znaczyło wiele.
Jechaliśmy polnymi, leśnymi drogami,
Nie wiedząc: Dokąd jedziemy. Co będzie z nami?
213 Rodziny „dowieziono" do dwóch miejscowości.
Trzy do Porażyna. Wysiadka. Moc radości.
Żyjemy. Koniec jazdy po zniszczonych drogach.
Konie zarżały. Wóz pusty - wielka moc w nogach.

ROK XXVI, NR 4-6 (211-213) 2016.
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217 Przez trzy tygodnie wszyscy mieszkaliśmy w szkole.
Ciasno. Oj! Dobrze, że nie w szopie lub stodole.
W klasie dziesięć rodzin: starcy, rodzice, dzieci.
Słoma do spania; kłopot, gdy „igła" w nią wleci.
221 Przybysze sołtysowi sprawiają kłopoty.
Znalezienie mieszkania, to ogrom roboty.
Ścieśnić lokum rodziny, dodać lokatora.
A może na strychu, jest izdebka dość spora?
225 Dla nas znaleziono, to trzecie rozwiązanie.
Przydzielono na strychu przytulne mieszkanie.
Wadą były wąskie, wysokie, strome schody.
Ola dzieci niebezpieczeństwo; moc niewygody.
229 Z mieszkaniem tym wiążą się: spokój, moc dobrego.
Ale gdy schodząc spadłam ze schodka trzeciego,
Matka poprosiła o wymianę mieszkania.
Sołtys sam załatwił sprawę bez zamieszania.
233 Przeniesiono nas do mieszkania Hałasowej.
Chata z gliny, o zabudowie parterowej.
Mieszkaliśmy z Nią w wspólnym, lecz dużym pokoju.
Do końca wojny; nie wzbudzając niepokoju.
237 Od tamtych dni minęło już sześćdziesiąt pięć lat,
Gdy Adolf Hitler zapragnął opanować świat.
Jego słudzy „przewieźli' nas do Porażyna.
Dzięki Bogu! Rosły tam: jagody, jeżyna.
Wrocław, 29 lutego 2004 r.

w.143: Bałtowie - grupa plemion indoeuropejskich, zajmujących
wybrzeże Bałtyku na wschód od dolnej Wisły i tereny górnej
Dźwiny i Dniestru. Zachowali odrębny język. Nie brali udziału w
ruchach migracyjnych. Do Bałtów zaliczani są: Litwini i Łotysze
[3, 65]. w.195: Mój Brat - to Florian Nyk. Po wkroczeniu Niemców
do wioski Kamieniec Wielkopolski, gdzie mieszkał od urodzenia,
został aresztowany, już w pierwszym dniu ich pobytu, jako
szczególnie niebezpieczny. Zapisano Go na liście zesłańców do
obozu za poglądy wobec polityki A. Hitlera i ideologii nazizmu.
Jego numer obozowy: 575. Przebywał tam aż do oswobodzenia
obozu przez Amerykanów. Po wojnie nie powrócił do Polski.
Razem z obozowymi współtowarzyszami niedoli, oraz Żoną,
którą poznał w obozie, wyjechał do Australii. Zamieszkał w Adelaide, gdzie zmarł na raka płuc. Raz, w lipcu 1971 roku, odwiedził
Polskę.
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"Ziutek" (ps.)

W 71 ROCZNICĘ POWSTANIA '44
Czerwona zaraza

Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej śmierci,
byś nam Kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.

Legła twa armia zwycięska, czerwona
u stóp łun jasnych płonącej Warszawy
i scierwią duszę syci bólem krwawym
garstki szaleńców, co na gruzach kona.

Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów knutem
czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem
swego zalewu i haseł poszumu.

Miesiąc już mija od Powstania chwili,
łudzisz nas dział swoich łomotem,
wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem
powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili.

Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu,
morderco krwawy tłumu naszych braci,
czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,
lecz chlebem witać na rodzinnym progu.

Czekamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy,
dla naszych rannych - mamy ich tysiące,
i dzieci są tu i matki karmiące,
i po piwnicach zaraza się szerzy.

Żebyś ty wiedział nienawistny zbawco,
jakiej ci śmierci życzymy w podzięce
i jak bezsilnie zaciskamy ręce
pomocy prosząc, podstępny oprawco.

Czekamy ciebie - ty zwlekasz i zwlekasz,
ty się nas boisz, i my wiemy o tym.
Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem,
naszej zagłady pod Warszawą czekasz.

Żebyś ty wiedział dziadów naszych kacie,
sybirskich więzień ponura legendo,
jak twoją dobroć wszyscy kląć tu będą,
wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia.

Nic nam nie robisz - masz prawo wybierać,
możesz nam pomóc, możesz nas wybawić
lub czekać dalej i śmierci zostawić...
śmierć nie jest straszna, umiemy umierać.

Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli
nas, dzieci Wielkiej, Niepodległej, Świętej
skuwać w kajdany łaski twej przeklętej,
cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli.

Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły
Nowa się Polska - zwycięska narodzi.
I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić
czerwony władco rozbestwionej siły.
Ku uwadze i rozwadze polecam.
Pozdrawiam serdecznie.
AC.
ѥ
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Kamil Krasowski

POSTAĆ WOJCIECHA KORFANTEGO
W ŚWIETLE PRASY PRAWICOWEJ I SANACYJNEJ W LATACH 1918 – 1939
NA ŁAMACH KURIERA POZNAŃSKIEGO I STRAŻNICY ZACHODNIEJ
Cz. III
Wojciech Korfanty w opinii Strażnicy Zachodniej
W poprzedniej, drugiej części artykułu zaprezentowałem postać Wojciecha Korfantego w świetle prasy
prawicowej na przykładzie artykułów zamieszczonych
na łamach prawicowego Kuriera Poznańskiego w latach
1918 - 1939. W części trzeciej rozważań chciałbym przedstawić Czytelnikowi stosunek sanacji do Wojciecha Korfantego i ukazać jego postać w świetle prasy sanacyjnej,
tj. „Strażnicy Zachodniej”.
„Strażnica Zachodnia”, czasopismo Związku
Obrony Kresów Zachodnich - Polskiego Związku Zachodniego (ZOKZ – PZZ) z lat 1922 – 1939, uznał Gerard
Labuda za „główny instrument tworzenia i rozwoju ideologii zachodniej”, a także za źródło do dziejów kształtowania tej ideologii w okresie międzywojennym1. W tym
miejscu należy słów kilka poświęcić wydawcy czasopisma, tj. Związkowi Obrony Kresów Zachodnich. Powstał
on w 1921 roku „na fali wielkiego politycznego ożywienia społeczeństwa byłego zaboru pruskiego w dobie
powstań i plebiscytów. Organizacyjnie wywodził się ze
struktur działającego w latach 1919 – 1921 w Poznaniu
Komitetu Obrony Górnego Śląska i jego filii terenowych”2.
Współzałożycielem ZOKZ był Teodor Tyc, jeden z czołowych działaczy zachodnich, który w sporządzonej przez
siebie deklaracji określił główne cele organizacji. Działalność Związku ukierunkowana była bowiem szczególnie
na: polonizację odzyskanych „kresów zachodnich”, walkę z wpływami mniejszości niemieckiej, przeciwdziałanie
rewizjonistycznej propagandzie Niemiec czy chociażby
wspieranie Polaków zamieszkałych w Rzeszy. Formy
aktywności Związku obejmowały: działalność prasowo –
wydawniczą, kulturalno – oświatową, socjalną oraz propagandę radiową3.
Dość trudnym zadaniem – jak zaznaczył prof. T.
Nodzyński – jest ustalenie ideowo – politycznego charakteru Związku4. „Oficjalnie władze ZOKZ deklarowały ponadpartyjność, skierowane jednak ku ziemiom zachodnim
i problemom stosunków z Niemcami działania zdradzały
silne wpływy ideologii endeckiej. Występowały one rzeczywiście, zwłaszcza że ośrodek dyspozycyjny Związku
od 1934 roku znajdował się w Poznaniu – twierdzy wpływów narodowej demokracji w okresie międzywojennym.
Zaznaczały się jednak w łonie ZOKZ inne nurty, w tym
także związane z szeroko rozumianym obozem piłsudczykowskim, umacniane po przejęciu przez Piłsudskiego
władzy w 1926 r. Połączenie tych dwu antagonistycznych
politycznie i różnych ideowo nurtów dawało w efekcie –
pomimo wspólnego poczucia zagrożenia niemieckiego –
pewien eklektyzm programowo – ideowy Związku”5.
ZOKZ, szczególnie po 1926 roku, krytykowany
był przez prasę endecką, która zarzucała mu, że „stał
się ekspozyturą wpływów sanacji”. O przesadną antynie-
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mieckość obwiniała natomiast Związek chadecka „Polonia”, twierdząc, że powoduje to skutki wręcz odwrotne
od zakładanych, tzn. konsolidację polityczną mniejszości
niemieckiej. Warto wspomnieć, że Wojciech Korfanty „porównywał wręcz linię ZOKZ do działalności Hakaty wobec
Polaków na przełomie XIX/XX wieku”6.
W 1934 roku, po zawarciu polsko – niemieckiej
deklaracji o niestosowaniu przemocy, Związek zreorganizowano. Chcąc częściowo wyciszyć antyniemiecką
propagandę, uosabianą dotąd przez ZOKZ, władze rozważały nawet likwidację Związku. Jednak ostatecznie
przekształcono go w Polski Związek Zachodni (PZZ),
a siedzibę przeniesiono do Warszawy7.
Jedną z podstawowych form pracy ZOKZ była
działalność wydawniczo – prasowa i informacyjna. Prowadził ją Wydział Prasowy Dyrekcji ZOKZ, który m. in. stale gromadził informacje na temat wszystkich przejawów
stosunków polsko – niemieckich na użytek wewnętrzny,
jak i zewnętrzny. Pełnił on również funkcję „łącznika między Związkiem, społeczeństwem a władzami”8. Od 1922
roku przygotowywał natomiast przegląd prasy polskiej
i niemieckiej wespół ze swoimi własnymi informacjami, co
z czasem przyjęło formę półoficjalnych „Biuletynów Prasowych ZOKZ”, a do 1932 roku serwisów odrębnej Zachodniej Agencji Prasowej9.
Związek wydawał dwa podstawowe organy:
pierwszy, który posiadał bieżący i informacyjny charakter, ukazywał się w latach 1925 – 1927 najpierw jako jednodniówka, później jako dwutygodnik – „Biuletyn ZOKZ”,
w latach 1927 – 1932 pod tytułem „Strażnica Zachodnia”,
a w końcu jako miesięcznik „Front Zachodni”. Natomiast
drugi organ Związku w założeniu miał mieć cechy pisma
programowego, częściowo naukowego. Dlatego tytuł
„Strażnica Zachodnia”, który przyjęto od początku, może
być w odniesieniu do lat 1927 – 1932 nieco mylący w stosunku do jednoczesnego ukazywania się wspomnianego
dwutygodnika o tej samej nazwie, jednak odmiennym
charakterze10.
Decyzję o wydawaniu „Strażnicy Zachodniej”
podjęto jesienią 1921 roku. Pierwszy numer czasopisma
ukazał się w styczniu 1922 roku. Głównym inicjatorem wydawania a zarazem pierwszym redaktorem czasopisma
był zmarły przedwcześnie, Teodor Tyc (1896 – 1927)11.
Komitet Redakcyjny „Strażnicy”, dzięki staraniom T. Tyca
zasiliło grono wybitnych uczonych, publicystów i działaczy ruchu zachodniego. Obok T. Tyca, w pierwszym składzie Komitetu znalazły się wybitne osobistości, z których
należy wymienić chociażby: Bernarda Chrzanowskiego
– działacza narodowego i kuratora poznańskiego okręgu
szkolnego, wybitnego archeologa Józefa Kostrzewskiego, księdza Karola Kotulę – biskupa kościoła ewangelicko – augsburskiego, działacza oświatowego na Śląsku
Cieszyńskim i w Wielkopolsce, Marcina Nadobnika – statystyka, pofesora UP i Wyższej Szkoły Handlowej w Po-
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znaniu, Mikołaja Rudnickiego – cenionego językoznawcę
i badacza języków słowiańskich czy prawnika i działacza
spółdzielczego Wołodzimierza Seydlitza12.
Zainteresowanie, współpracę lub wsparcie nowo
utworzonego pisma deklarowało szerokie grono znamienitych osób: Oswald Balzer, Jan Baudouin de Courtnay,
Jan S. Bystroń, Jan Kasprowicz, Wojciech Korfanty, Wincenty Lutosławski, Eugeniusz Romer, Kazmierz Kierski,
Roman Lutman, Feliks Chrzanowski czy Stanisław Srokowski. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszyscy z tego
grona podjęli współpracę w formie publikacji13.
Do grona publicystów „Strażnicy Zachodniej” należeli także m. in. wybitny historyk ustroju Stanisław Kutrzeba, badacz dziejów Pomorza Karol Górski oraz znani działacze zachodni: Stanisław Kozicki, Józef Rzóska,
Stefan Hulanicki i Mieczysław Korzeniowski. Trzeba także
wymienić Kazimierza Smogorzewskiego, zaliczanego do
najgłośniejszych i najwybitniejszych publicystów okresu
międzywojennego, który kilkakrotnie publikował w „Strażnicy”14.
Program pisma został zawarty w pierwszym numerze „Strażnicy”, w krótkim, czterostronicowym tekście,
pt. „Zamiast przedmowy”. Pismo, jako organ ZOKZ, miało
podejmować następującą problematykę: 1) badania nad
geografią i krajoznawstwem, historią i językiem, zjawiska
społeczne, gospodarcze i kulturalne na ziemiach zachodnich (wymieniono Poznańskie, Śląsk, Pomorze Gdańskie,
Warmię i Mazury), 2) historię „od Popielów i Piastów [...]
aż do czasów najnowszych”, podkreślając przy tym, że
ten ostatni okres chronologicznie ma sięgać przedednia
I wojny światowej, 3) pracę kulturalną na ziemiach zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości
rodzimej, która stanowi oryginalny wkład do kultury narodowej, 4) problemy gospodarcze ziem zachodnich i ich
integrację z resztą kraju; szczególną uwagę zamierzano
zwrócić na Śląsk, zagadnienie spływu wiślanego oraz
eksportu morskiego z ważną kwestią Gdańska15.
Jednocześnie zapowiadano obserwowanie obecności w Polsce „żywiołu niepolskiego”. Pojęciem tym
określano ludność niemiecką, która przybywała do byłych
prowincji wschodnich Prus w ramach organizowanych
przez rząd niemiecki celowych działań germanizacyjnych.
Mimo tego, stwierdzając, że pismo nie będzie dążyło do
narodowego szowinizmu, deklarowano chęć poszanowania języka i kultury Niemców jako lojalnych współobywateli. Powoływany periodyk, co zaakcentowano, miał mieć
ponadpartyjny charakter i skupiać ludzi wszystkich orientacji ideowo – politycznych, złączonych wspólną pracą
dla przyszłości ziem zachodnich16.
W związku z zaakcentowaną ponadpartyjnością
nie zamieszczano w „Strażnicy” żadnych wyraźnych manifestów ideologicznych, które nawiązywałyby do określonych nurtów politycznych. Pojawiały się natomiast
kilkakrotnie krytyczne oceny polityków, którzy uchodzili
za wybitnych współtwórców myśli zachodniej. M. Chmielewski np. odmawiał W. Korfantemu zasług związanych
z jego działalnością w kwestii kształtowania granic zachodnich a przypisywał je natomiast związanemu z sanacją M. Grażyńskiemu17. „Oceny te – jak zaznacza prof. T.
Nodzyński – formułowano po 1926 r., w okresie rządów
sanacyjnych, poza tym były to głosy poszczególnych pu-
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blicystów, nie zaś wyraźnie zaznaczone stanowisko redakcji”18.
Komitet Redakcyjny „Strażnicy Zachodniej” i władze ZOKZ wyrażały organizacyjną oraz merytoryczną
niezależność pisma i podkreślały swoją ponadpartyjność. Jednak, jak ujawniają dokumenty Związku, zachodziła ścisła współpraca redakcji z Wydziałem Prasowym
ZOKZ, będącym bezpośrednim wydawcą „Strażnicy”.
Trzeba przy tym zaznaczyć obecność wśród redaktorów
i autorów pisma członków władz ZOKZ, jak chociażby T.
Tyca czy S. Kozickiego19.
W latach 1934 – 1937 zawieszono wydawanie
„Strażnicy Zachodniej”. Zdaniem M. Mroczki nastąpiło to
„na skutek nacisku czynników rządowych, dążących do
maksymalnego wyciszenia antyrewizjonistycznej i antyniemieckiej propagandy w okresie zapoczątkowanego
polsko – niemieckiego zbliżenia”20. Oficjalnie, jako przyczyny zniknięcia „Strażnicy Zachodniej” z rynku podawano kwestie finansowe. Jednak – jak twierdzi prof. T.
Nodzyński – „równie istotne były sugestie płynące ze strony rządu, a szczególnie MSZ”, które zalecały „odejście
od obronnej „retoryki walki” w propagandzie zachodniej,
a także zmianę formuły ZOKZ i oszczędności w jego budżecie”21. W lutym 1934 roku w Berlinie zawarto polsko –
niemieckie porozumienie prasowe. Nastąpiła 3,5 – letnia
przerwa w wydawaniu pisma. Jednak w związku z wzrastającym zagrożeniem ze strony hitlerowskich Niemiec
kierownictwo PZZ, przy aprobacie rządu, podjęło decyzję
o wznowieniu wydawania „Strażnicy Zachodniej”. W lipcu
1937 ukazał się pierwszy numer pisma. Przerwa w wydawaniu „Strażnicy” ukazała jednak wymownie jak pismo
było zależne od zewnętrznych warunków politycznych22.
15 grudnia 1921 w Wydziale Prasowym ZOKZ
w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu
Redakcyjnego, na którym obecni byli B. Chrzanowski,
K. Tymieniecki, ks. K. Kotula, W. Seydlitz, M. Korzeniewski i T. Tyc. Przewodniczącym Komitetu wybrany został
B. Chrzanowski, na jego zastępcę wybrano ks. Kotulę,
sekretarzem został T. Tyc. Sekretarz przedstawił swoją
propozycję rozdziału działów publicystycznych pomiędzy
członków redakcji i współpracowników w następujący
sposób: 1) prehistoria i ludoznawstwo – J. Kostrzewski, 2)
historia – K. Tymieniecki i A. Skałkowski, 3) literatura – Z.
Celichowski, 4) językoznawstwo – M. Rudnicki, 5) statystyka – M. Nadobnik, 6) prawo – J. Podkomorski, 7) ludność ewangelicka w Polsce – K. Kotula. Po czym przedstawił działy regionalne: 1) Pomorze – B. Chrzanowski, 2)
Poznańskie – Z. Celichowski, 3) Śląsk – T. Tyc, 4) Śląsk
Cieszyński – K. Kotula. Przedstawiony powyżej podział
zadań w redakcji, przy niewielkich zmianach, utrzymał się
już w czasie wydawania pierwszych numerów pisma23.
Ostateczny układ pisma był bogatszy od tego,
proponowanego w artykule wstępnym pierwszego numeru „Strażnicy”. W spisach treści pod hasłem „Artykuły” umieszczano autorskie publicystyczne bądź naukowe
wypowiedzi o zróżnicowanej tematyce. Pozostałe rubryki
stanowiły: „Życie polityczne”, „Życie ekonomiczne”, „Życie kulturalne”, „Przegląd prasy”, „Książki i pisma” (rubryka ta zawierała recenzje) oraz „Archiwum” (informacje,
przyczynki, sprawozdania, recenzje, dane statystyczne,
teksty memoriałów, oficjalnych wystąpień itp.). Okresowo
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pojawiały się np. „Sprawy morskie” czy „Mniejszości niemieckie za granicą”24.
W 1937 roku, w odnowionym piśmie, rubryki informacyjne i recenzyjne zostały umieszczone pod nowymi
nazwami: „Zdarzenia i fakty”, „Przeglądy”, „Sprawozdania
i oceny”, „Bibliografia” oraz „Różne”25.
Nominalnie miesięcznikiem była „Strażnica Zachodnia” do końca 1925 roku, w praktyce natomiast już od
1923 roku ukazywała się co kwartał. Oficjalnie kwartalnikiem stała się w 1926 roku, o czym zadecydowały zarówno względy finansowe, jak i merytoryczne. W tej formie
ukazywało się pismo do końca swego istnienia, a także
po 1945 roku. Nakład, na który wpływ miała sytuacja finansowa i ogólny charakter pisma, w okresie międzywojennym zwykle wahał się od 600 do 1000 egzemplarzy26.
Od początku, wydawaniu „Strażnicy Zachodniej”
towarzyszyły trudności finansowe. Nie był to tytuł dochodowy. Problemy finansowe, jak wspomniano wcześniej,
stały się jedną z oficjalnych przyczyn zawieszenia „Strażnicy”, pomimo że przedtem przetrwała ona równie trudne
sytuacje. Warto jeszcze wspomnieć, że pismo było utrzymywane przez ZOKZ – PZZ, które korzystało z dotacji
rządowych27.
Siedziba redakcji „Strażnicy Zachodniej” mieściła
się w lokalu Wydziału Prasowego ZOKZ w Poznaniu przy
ul. Fredry 7 (okresowo Św. Marcin 40) a po przeniesieniu
władz PZZ do stolicy znalazła redakcja siedzibę w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 30/728.
W tym miejscu należy zastanowić się nad stosunkiem sanacji do osoby Wojciecha Korfantego po 1926
roku. W wytwarzanej przez obóz rządzący wokół Korfantego atmosferze, była nadzwyczaj krzywdząca dysproporcja między powagą wytoczonych przeciw niemu zarzutów,
a zasługami położonymi przezeń dla polskości Śląska.
Najbardziej niesprawiedliwym oskarżeniem wobec „wielkiego obrońcy polskości” był zdaniem L. Malinowskiego
zarzut, którym tak demagogicznie i lekkomyślnie szafowała prasa rządowa, że Korfanty był na usługach kapitału
niemieckiego. Korfanty był zdecydowanym przeciwnikiem
Niemców na Śląsku. Toteż ci uważali go za jednego ze
swych głównych wrogów w Polsce. W związku z czym,
stawiane Korfantemu zarzuty o współpracę z kapitałem
niemieckim szkodziły tylko sprawie polskiej na Śląsku29.
„Jakie to było krzywdzące – pisze L. Malinowski – gdy
znany działacz sanacji wojewoda katowicki dr Michał
Grażyński przed składem sędziowskim mówił: Poruszę
jeszcze jeden moment, że pan Korfanty na terenie województwa górnośląskiego zarysował się w wyobraźni
ludności jako ten człowiek, który zawsze przeciwstawił
się żywiołowi niemieckiemu, jako kierownik plebiscytu.
Więc z tego względu opinia jest wstrząśnięta po prostu
rewelacyjną wiadomością, że między przemysłowcami
niemieckimi i panem Korfantym zaistniał stosunek oparty
na momencie natury finansowej. A nikt nie jest przecież
tak naiwny, aby twierdził, że ktoś płacił za darmo, dla pięknych oczu”30.
Sanacja podejmowała różne zabiegi w celu
skompromitowania Wojciecha Korfantego, które jednak
nie przyniosły pożądanego rezultatu. Korfanty bowiem,
jako zdecydowany przeciwnik pomajowego systemu władzy pisał na łamach „Polonii”: „Skoro dla wszystkich jest
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rzeczą jasną, że bez usunięcia dyktatury p. Piłsudskiego
nie może być mowy o trwałej poprawie stosunków politycznych i gospodarczych, należy użyć wszelkich godziwych środków, by dyktaturę te usunąć. Ten podstawowy
warunek musi być spełniony, wszystko inne jest frazesem
i tchórzostwem”31.
Sanacja atakowała Korfantego, aby wykorzenić mit o polityku nieprzejednanym, który zawsze strzeże polskiego
interesu narodowego, bezkompromisowym, który kieruje
się zasadami ideowo – moralnymi, polityku „czystych rąk”32.
Prowadziła przy tym sanacja niezwykle brutalną
i systematyczną kampanię prasową wymierzoną w Korfantego, która przedstawiała go jako bezideowca, karierowicza, aferzystę, moralnego opryszka i szantażystę,
chcąc w ten sposób wyeliminować go z życia publicznego33.
Nowych argumentów przeciwnikom Korfantego
dostarczył skandal, który rozegrał się z jego udziałem
w czerwcu 1930 roku. Wówczas, w czasie sesji sejmowej
wdał się Korfanty w słowną utarczkę z posłanką śląskiej
sanacji, Marią Kujawską, w wyniku której kobieta poczuła
się obrażona. Kilka dni później w kawiarni ogrodowej Hotelu Savoy w Katowicach został uderzony Korfanty przez
Kazimierza Kujawskiego, męża posłanki, któremu nie
pozostał dłużny. Doszło do przepychanki, w czasie której
musiała interweniować służba hotelowa. Odtąd Korfanty
mógł być przedstawiony na łamach „Polski Zachodniej”
nie tylko jako malwersant finansowy, ale także jako brutal
i chuligan „bezczelnie znieważający cześć kobiety”34.
Jak bardzo Korfanty był znienawidzony przez sanację
oddają słowa napisane przez jej śląski organ prasowy –
„Polskę Zachodnią”, która tuż po aresztowaniu Korfantego we wrześniu 1930 roku napisała: „Wojciech Korfanty
nareszcie pod kluczem. Największego warchoła i szkodnika w Odrodzonej Polsce dosięgła wreszcie ręka sprawiedliwości”35. Korfanty natomiast twierdził, że „Brześć to
nie hańba dla Polski, to hańba Polski sanacyjnej”36. „Poznaliśmy w Brześciu do głębi istotę zdeprawowanego naszego życia politycznego... niebezpieczeństwo grożące
państwu, jego wolności i lepszej przyszłości”37. Sanacja
jednak nie dawała za wygraną. Zaatakowała Korfantego, gdy ten był politycznie najsłabszy – kiedy rozpadła
się chadecka jedność. Wówczas przeciw niemu zaczęto wysuwać nowe oskarżenia. Wniosek, domagający się
wydania go sądom, został głosami chadecji, Niemców
oraz socjalistów oddalony. „Polska Zachodnia” przodowała w mnożeniu oskarżeń i preparowaniu dokumentów
obwiniających Korfantego. Widownią gwałtownych ataków na jego osobę stał się także Sejm Śląski, gdzie jeden
z sanacyjnych posłów określil go „politycznym macherem” i „człowiekiem o podwójnej moralności”38. „Choć nie
dbam o to – replikował Korfanty – ale moje nazwisko w tej
historii jest już zapisane i nie wymażą go oszczerstwa
sanacyjne. Pamięć o mnie zapisana w dziejach, nie będzie wyrazem potępienia, lecz wdzięczności”39. Sanacja
nie zważała jednak na nic, zaciskając wokół Korfantego
żelazny pierścień i zmuszając go do emigracji do Czechosłowacji w kwietniu 1935 roku40.
O nieprzejednanej postawie sanacyjnych władz
w stosunku do Korfantego świadczą ostatnie miesiące
jego życia. Powrót do Polski, zatrzymanie i aresztowanie.

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
Pogarszający się stan zdrowia i nieczułość sanacyjnych
władz, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci Korfantego, 17 sierpnia 1939 roku41.
Stosunek sanacji i jej śląskiego organu, „Polski
Zachodniej” do Korfantego w pewnej mierze powielała
„Strażnica Zachodnia”, jednak – co należy podkreślić –
nie w tak brutalny sposób. Po zamachu majowym bowiem
kierownictwo ZOKZ (a więc także w pewnej mierze redakcja „Strażnicy Zachodniej”) zaczęło zbliżać się do obozu sanacyjnego, by w listopadzie 1930 roku, w okresie
wyborów „brzeskich”, przyjąć już w dużym stopniu prosanacyjną linię. Nieprzejednanym przeciwnikiem nowego
obozu rządzącego był natomiast Wojciech Korfanty, były
polski komisarz plebiscytowy i dyktator trzeciego powstania śląskiego42.
Tematyka plebiscytu i powstań na Górnym Śląsku
dominowała w międzywojennej „Strażnicy Zachodniej”
w dziedzinie historii najnowszej (tzn. wówczas po 1918
roku). Roman Lutman43 w rozważaniach traktujących m.
in. o trudnych warunkach, w których przyszło realizować
zadania polskiej akcji plebiscytowej wymieniał dwa nurty
działania przed plebiscytem: jawny, który reprezentowała organizacja Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na
czele z Wojciechem Korfantym oraz konspirację wojskową, której Lutman przypisywał podstawowe znaczenie
i którą faktycznie kierował przyszły wojewoda śląski – Michał Grażyński, główny przeciwnik Korfantego po dojściu
Piłsudskiego do władzy44. W związku z czym, we fragmentach publikacji zamieszczonych na łamach „Strażnicy Zachodniej”, które dotyczyły dziejów powstań śląskich
„zwraca uwagę sceptycyzm, a niekiedy wręcz niechęć
w ocenie Wojciecha Korfantego”45.
Wspomniany wcześniej, M. Chmielewski46 odmawiał Korfantemu zasług w związku z jego działalnością
dotyczącą kształtowania granic zachodnich, natomiast
przypisywał je związanemu z sanacją M. Grażyńskiemu47.
Korfantego oskarżano o sztuczne powstrzymywanie każdego z trzech powstań śląskich, do których parła organizacja wojskowa i część polskiej ludności Śląska. Mało
tego. Zarzucano mu - szczególnie w czasie trwania trzeciego powstania – kunktatorstwo i nadmierne oglądanie
się na międzynarodowe rozstrzygnięcia48.
Chmielewski i Lutman w bardzo optymistyczny
sposób oceniali możliwości i szanse militarne trzeciego
powstania. Pierwszy uważał – w przeciwieństwie do wydarzeń z ostatniego okresu walk – że trzeba było powstanie
kontynuować „aż do ostatecznego zwycięstwa”, mającego zagwarantować Polsce sprawiedliwe rozstrzygnięcie.
Lutman natomiast obwiniał Korfantego, iż ten nie stworzył
na Górnym Śląsku faktów dokonanych, tak korzystnych
dla Polski, jak w wyniku powstania wielkopolskiego. Prof.
T. Nodzyński uważa, że „uwidoczniły się tu zadawnione
rozdźwięki pomiędzy kierownictwem wojskowym a politycznym powstań, uosabianym przez M. Grażyńskiego
i W. Korfantego”49.
Ponadto zarzucano Korfantemu, iż ten z niskich,
ambicjonalnych przyczyn utrudniał rozrost organizacji
wojskowej i podnoszono przy tym zasługi na tym polu
Grażyńskiego. O roli, jaką odegrał Korfanty w trzecim powstaniu śląskim pisał M. Chmielewski używając cudzysłowu: „dyktator”50. Natomiast R. Lutman w referacie po-
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święconym kwestii niemieckiej na Śląsku, wspominając
o uczuciach zawodu wywołanych rzeczywistością, która
nastąpiła w pierwszych latach po przyłączeniu Śląska do
Polski, pisał o demoralizacji życia publicznego, postępującej w tym regionie. Wspominał o niesłychanym systemie
korupcyjnym, który rozwinął Volksbund m. in. dla zyskiwania głosów przy wyborach i o specjalnym typie „Polaków
na wymówienie”, który wytworzył się na Górnym Śląsku.
Uzależniali oni bowiem – pisze Lutman – swą „przynależność do polskości od korzyści materialnej, a każde najdrobniejsze, często urojone, poczucie krzywdy objawiało
się u nich w głosowaniu na Niemców, jako akt zemsty na
państwie polskiem”51.
W kontekście tych wywodów nie omieszkał Lutman wspomnieć o Korfantym: „Atmosfera tej demoralizacji nie ominęła i najwybitniejszych jednostek społeczeństwa górnośląskiego. Mowa tu o roli Korfantego, jaką on
obecnie odgrywa w życiu górnośląskiem. Nie może należeć do przedmiotu niniejszych wywodów zajmowanie się
poplebiscytową działalnością tego człowieka. Obserwując
jednak jego losy, nie można się oprzeć uczuciu dużego
przygnębienia. Odgrywa się w naszych oczach tragedia
jednostki, niewątpliwie wybitnej, która mogła stanąć na
szczycie narodu polskiego, a z własnej winy pogrążyła
się w odmętach poniżenia i kompromitacji. Obecną zaś
jego rolę w życiu politycznem Śląska, polegającą na bezwzględnem podważaniu wespół z Volksbundem autorytetu władz państwowych, należy wyraźnie określić, jako
szkodliwą dla interesów państwowych i narodowych na
Śląsku”52. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, z którego roku pochodzi zamieszczony w „Strażnicy Zachodniej”
artykuł Romana Lutmana. Na łamach pisma ukazał się
on bowiem w 1929 roku, tj. dwa lata po werdykcie Sądu
Marszałkowskiego w sprawie Korfantego i na rok przed
uwięzieniem go w twierdzy brzeskiej. W tym czasie sanacja i jej śląski organ – „Polska Zachodnia” prowadziła
bezwzględną kampanię oszczerstw wymierzoną w Korfantego, która miała na celu wyeliminowanie go z życia
publicznego. Władze ZOKZ, a więc także w pewnej mierze „Strażnica Zachodnia” były w tym czasie zbliżone do
obozu rządzącego. Nie dziwi więc fakt, że Roman Lutman
swoje rozważania na temat kwestii niemieckiej na Śląsku
postanowił w pewnym miejscu odnieść do osoby Korfantego, którego na wstępie zaliczył do grona najwybitniejszych jednostek społeczeństwa górnośląskiego. Nie jest
to ton, którego używała „Polska Zachodnia”, jednak w tych
rozważaniach daje się odczuć pewien sceptycyzm, niechęć do osoby Wojciecha Korfantego. Lutman pisze, że
Korfanty pogrążył się „w odmętach poniżenia i kompromitacji”. Trudno zgodzić się z autorem tych słów, bowiem
na pewno za poniżenie i kompromitację nie można uznać
wyroku Sądu Marszałkowskiego, w związku z zarzutami
sformułowanymi przez sanacyjne władze. Nie dziwią także, wobec nieprzejednanej i bezkompromisowej postawy
Korfantego w stosunku do rządów pomajowych zarzuty
o podważanie autorytetu władz państwowych i działalność szkodliwą dla interesów państwowych i narodowych
na Śląsku.
R. Lutman pisząc o „tragedii jednostki” i „uczuciu
dużego przygnębienia” chciał zapewne „przyćmić” dotychczasowe zasługi Korfantego, związane z przyłączeniem
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Górnego Śląska do Polski i nie tylko, by w toku dalszych
wywodów uwydatnić działalność wojewody Grażyńskiego.
Pisząc bowiem o kwestii mniejszości niemieckiej, która
„sprowadzona do należytych rozmiarów, nie odgrywałaby
(...) większej roli w życiu wewnętrznem państwa” z radością stwierdzał Lutman, że „rozwój stosunków na Śląsku
i praca odpowiedzialnych czynników, w pierwszym zaś
rzędzie wojewody dr. Grażyńskiego, idzie w tym kierunku,
a dotychczasowe wyniki nakłaniają nas do optymizmu”53.
„Jednak pomimo wysunięcia przez „Strażnicę Zachodnią”
tylu zarzutów, R. Lutman był skłonny uznać znaczenie
wielkiego autorytetu W. Korfantego w społeczeństwie
śląskim, dla którego był on niewątpliwie symbolem walki
o polskość”54.
W 1931 roku, tym razem jednak na łamach dwutygodnika „Strażnica Zachodnia”, ukazał się artykuł pt.
„Dlaczego Z.O.K.Z. milczy o Korfantym ?”. Artykuł stanowił w istocie odpowiedź Związku na zarzut katowickiej
„Polonii” i toruńskiego „Słowa Pomorskiego”, iż „w całej
akcji propagandowej na rzecz Śląska Związek systematycznie przemilcza nazwisko Korfantego”55. Ponadto wymienione pisma wysunęły wobec Związku zarzut o partyjność i zagroziły, iż „społeczeństwo polskie musi poddać
rewizji stosunek do tej organizacji”56. Z.O.K.Z. w sposób
rzeczowy i przejrzysty uzasadnił na łamach dwutygodnika
swoją postawę względem osoby Wojciecha Korfantego
i odpowiedział na zarzuty stawiane Związkowi przez oba
pisma. „Istotnie, w naszej propagandzie na rzecz spraw
i zagadnień śląskich – tłumaczyły władze Związku na łamach „Strażnicy Zachodniej” – staramy się unikać spraw
personalnych wogóle, sprawy zaś działalności posła Wojciecha Korfantego w szczególności. Czynimy to dla zupełnie jasnych i określonych powodów, których wstydzić
się i zatajać nie widzimy potrzeby”57.
Dalej twierdziły władze, że w podjętej przez nie
akcji propagandowej na rzecz Śląska „mogą i powinny
być omijane te momenty, które wiążą się z zagadnieniami i sprawami drażliwemi i drażniącemi”. Do takich momentów zaliczyły władze Związku omawianie zagadnień
związanych z działalnością posła Wojciecha Korfantego.
Niemniej jednak zwrócono w tym miejscu uwagę na wyrok Sądu Marszałkowskiego i wskazano na ostrą w swoim
czasie ocene i krytykę posła Korfantego, której dopuściły
się pisma, uważane za czołowe organy „obozu narodowego”58.
Swoją wstrzemięźliwość w omawianiu sprawy
zasług i roli posła Korfantego na Śląsku uzasadniał Związek innym momentem. Wskazywał bowiem, iż w swojej
działalności na terenie Śląska „niejednokrotnie spotkał
się z przeciwdziałaniem ze strony posła Korfantego i jego
prasy”59. Przeciwdziałanie to miało dotyczyć – zdaniem
władz Z.O.K.Z. – zarówno pracy organizacyjnej, jak i linii
reprezentowanej przez Związek, która – przypomijmy –
była już wówczas prosanacyjna. W związku z czym musiała napotkać na opozycję ze strony Korfantego, nieprzejednanego przeciwnika sanacyjnych władz. Przy tym raz
jeszcze podkreślały władze, że w propagandowej akcji
Z.O.K.Z. na rzecz Śląska „wolimy pisać o zagadnieniach
śląskich, niżeli podnosić zagadnienia przeszłej i obecnej
roli człowieka, którego zasług przeszłości pomijać i pomniejszać nie chcemy, lecz z którego dzisiejszą działal-
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nością nie możemy się bezkrytycznie godzić”60. Uderza
w tej wypowiedzi podobieństwo do przedstawionej wcześniej dygresji R. Lutmana na temat ówczesnej działalności Wojciecha Korfantego.
Na koniec wzywał Związek do zachowania daleko
idącej ostrożności i wstrzemięźliwości w stosunku do wewnętrznych trudności politycznych, przejawiającej się m.
in. w czasie „Miesiąca Propagandy Śląska” „w unikaniu
wszelkiego sporu na temat zasług i roli posła Wojciecha
Korfantego na Śląsku”61. Milczenie na temat zasług i roli
Korfantego na Śląsku było też pewną formą działalności
wymierzonej w jego osobę. Należy zwrócić uwagę, iż artykuł ukazał się w 1931 roku. Korfanty był już wówczas
po przejściach związanych z uwięzieniem go w twierdzy
brzeskiej. Niemniej jednak organy związane z sanacją nie
zaprzestały w tym czasie działań skierowanych przeciw
niemu. Mało tego, powracano do starych zarzutów i formułowano nowe, w czym – jak wcześniej wspomniano –
przodowała „Polska Zachodnia”.
ZAKOŃCZENIE
Wojciech Korfanty był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych polityków II Rzeczypospolitej. Postacią
nieszablonową, budzącą zarazem wiele kontrowersji
i sporów. Politykiem niepospolitym, doskonale radzącym
sobie na rodzimych i międzynarodowych salonach dyplomatycznych. Człowiekiem, który miał posłuch i autorytet
wśród wielu zwolenników, lecz jednocześnie zwalczany
był przez grono nieprzejednanych przeciwników. Prowadził niezwykle aktywne życie, które obfitowało w wiele
sukcesów, lecz także dało mu odczuć gorycz cierpienia
i porażki. Postać niezwykle ambitna, która pomimo wielu
przeszkód dążyła do wyznaczonych celów.
Wojciech Korfanty urodził się w 1873 roku w położonej na Górnym Śląsku miejscowości Sadzawki. Lata
dojrzewania spędził m. in. studiując na politechnice w podberlińskim Charlottenburgu oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Dał się poznać jako utalentowany publicysta, stając
m. in. w 1901 roku na czele „Górnoślązaka”. Był niezwykle ambitny. Już w 1903 roku odniósł znaczący sukces
– został posłem do Reichstagu. Po serii zwycięstw przyszedł czas na pierwsze niepowodzenia. Kłopoty finansowe zmusiły go do zawarcia ugody z niedawnym przeciwnikiem, właścicielem „Katolika”, A. Napieralskim. Od 1913
roku W. Korfanty mieszkał w Berlinie. Podjął tam pracę
we Wschodniej Agencji Telegraficznej.
Po wybuchu I wojny światowej był zwolennikiem
orientacji proniemieckiej, którą jednak porzucił na przełomie 1914/1915 roku. W połowie 1918 roku przybył do
Poznania, gdzie wszedł w skład Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej. Został wówczas komisarzem do spraw
zewnętrznych. W połowie listopada 1918 roku stanął na
czele delegacji, która przybyła do Warszawy by negocjować z Naczelnikiem Państwa warunki wejścia przedstawicieli zaboru pruskiego w skład rządu odrodzonej Rzeczypospolitej. Na początku grudnia 1918 roku brał udział
w obradach Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. W lutym
1920 roku objął stanowisko Polskiego Komisarza Plebiscytowego. Wynik plebiscytu przeprowadzonego 20 marca 1921 roku rozczarował go. Wobec niekorzystnych dla
strony polskiej postanowień Komisji Rządzącej i Plebi-
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scytowej, dotyczących podziału górnośląskiego obszaru
plebiscytowego, podjął decyzję o wybuchu III powstania
śląskiego. Wpłynęło ono w znaczący sposób na postanowienia państw Koalicji, które zdecydowały się przyznać
Polsce trzecią część górnośląskiego obszaru plebiscytowego. Niemały wpływ na taką decyzję miały działania
dyplomatyczne podjęte przez Korfantego.
W okresie popowstaniowym W. Korfanty był
kandydatem prawicy parlamentarnej na stanowisko prezesa Rady Ministrów, którego jednak nie objął wskutek
sprzeciwu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Natomiast
w październiku 1923 została mu powierzona funkcja wicepremiera w gabinecie Wincentego Witosa. Po upadku
rządu tego ostatniego Korfanty związał się z lokalnym
biznesem na rodzinnym Górnym Śląsku i stał się człowiekiem „big businessu” (dużych interesów). Kategorycznie
potępił przewrót majowy Marszałka Piłsudskiego i zajął
bezkompromisowe antysanacyjne stanowisko. W okresie
rządów pomajowych wdał się w spór z wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim, który zakończył się dopiero
z chwilą śmierci Korfantego w 1939 roku. Będąc jednym
z czołowych opozycjonistów, we wrześniu 1930 roku został uwięziony w Twierdzy w Brześciu. W kwietniu 1935
roku został zmuszony do opuszczenia kraju i udania się
na emigrację do Czechosłowacji, a następnie do Paryża.
W kwietniu 1939 roku zdecydował się na powrót do ojczyzny. Zatrzymany i aresztowany przez władze opuścił
więzienie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.
Zmarł 17 sierpnia 1939 roku62.
Nazwisko Wojciecha Korfantego, tak ściśle związane z wydarzeniami niezwykle istotnymi dla Śląska i odrodzonej Rzeczypospolitej, niejednokrotnie pojawiało się
na łamach „Kuriera Poznańskiego”. Najczęściej w formie
komunikatów bądź komentarzy poświęcał „Kurier” Korfantemu sporo miejsca i uwagi. Niekiedy jednak zamieszczano i obszerniejsze relacje i wypowiedzi, w pośredni
lub bezpośredni sposób odwołujące się do Korfantego.
W związku z czym zgromadzono znaczny materiał wypowiedzi, z których wyłania nam się ciekawa postać Wojciecha Korfantego. Postać, której działalność i zasługi dla
Śląska i odrodzonej Rzeczypospolitej na łamach „Kuriera” doceniano w pełni. W przeciwieństwie do publikacji
zamieszczanych na łamach „Strażnicy Zachodniej”, zbliżonej po 1926 roku do nowego obozu rządzącego – sanacji, w których zwraca uwagę pewien sceptycyzm bądź
niechęć w ocenie Wojciecha Korfantego.
Autor niniejszej pracy sądzi, iż choć trochę przedstawił postać Wojciecha Korfantego w świetle prasy prawicowej i sanacyjnej w latach 1918 – 1939, na łamach
„Kuriera Poznańskiego” i „Strażnicy Zachodniej”, a tym
samym osiągnął wyznaczony cel pracy. Uważa, że odpowiedział na tezy zawarte we wstępie, będące kluczowymi
zagadnieniami pracy, tj. zarysował biografię Wojciecha
Korfantego, przedstawił jego postać na łamach „Kuriera
Poznańskiego” oraz ukazał stosunek sanacji do Korfantego i jego postać w opinii „Strażnicy Zachodniej”.
(Endnotes)
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W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
Stanisław Konarski

KU WIELKIEJ REFORMIE
ność. Nauczyciel powinien nimi kierować łagodnie, z dobrocią. Gdy zajdzie potrzeba nagany, niechaj nie udziela
jej nigdy na gorąco, nigdy uniesiony gniewem, bezpośrednio po przestępstwie, kiedy jest jeszcze pod świeżym wrażeniem przewinienia, lecz zawsze pewien czas
przeczeka, a potem postąpi z największą roztropnością
i umiarkowaniem, ale zarazem stanowczo, surowo i poważnie.

STANISŁAW KONARSKI
(1700—1773)
Jeden z prekursorów odrodzenia politycznego
i kulturalnego Polski w drugiej połowie w. XVIII, pijar, reformator szkolnictwa, stylu literackiego, pierwszy, który
ośmielił się wystąpić otwarcie i śmiało przeciwko jednej
z anomalii obrad sejmowych polskich, polegającej na tym,
że do uchwalenia ustaw wymagana była jednomyślność
wszystkich posłów. Sprzeciw jednego posła, tzw. liberum veto, obalał ustawę, a mógł też uniemożliwić dalsze
obrady. Konarski zadał temu zgubnemu zwyczajowi stanowczy cios w dziele O skutecznym rad sposobie. Poza
tym zasłużył się założeniem w r. 1740 Collegium Nobilium
w Warszawie, pierwszej nowoczesnej, postępowej szkoły
polskiej, mającej wychowywać młode pokolenie w duchu
oświeconych idei wieku. Jego Ordinationes [...], określające zasady reformy polskiej prowincji pijarów, zawierały
także ustawę Collegium Nobilium, ujętą w duchu nowoczesnej pedagogiki i dydaktyki.
[USTAWY SZKOLNE1]
(1753)
...Nauczyciel powinien się odznaczać uprzejmością, łagodnością i jak największą przystępnością. A chociażby tępość, niedbalstwo czy upór chłopców wywołał
oburzenie i był dla nauczycieli wielkim udręczeniem, jednak muszą się pilnie wystrzegać popędliwości, nie unosić się, nie krzyczeć, nie obrzucać uczniów wyzwiskami,
nie naigrawać się z tępszych, unikać starannie wszelkiej
szorstkości i wybuchów gniewu, słów ostrych i obelżywych, gdyż one jeszcze bardziej zaciemniają i ogłupiają
umysły chłopiąt, którzy wtedy tracą po prostu przytom-

82

***
Gdyby możliwym było wykreślenie ze szkół naszych kary chłosty, to należałoby sobie tego bardzo
życzyć. Przynajmniej więc tak postępujmy i tego przestrzegajmy, by szkoły nie zasługiwały sobie na nazwę
katowni i jatek dziecięcych, a nauczyciele na nazwę bitników, dzierżykijów, katów i rzeźników. Trzeba się więc
trzymać owej ważnej i duchem umiarkowania tchnącej
rady, jaką wychowawcom dają ludzie mądrzy i przestrzegać zawsze tej już samą roztropnością zaleconej zasady:
nie trzeba mianowicie chłostać chłopców za zaniedbanie szkolnych obowiązków lub zadań itp. ani nawet za
częściej powtarzające się wybryki, za wybuchy gniewu,
lub nawet lekkie uchybienie religii w kościele, za harde
odpowiedzi, ani za niewłaściwe spełnienie jakiegoś obowiązku, lub inne jakieś przestępstwo, lecz wyłącznie i jedynie za upór, krnąbrność i zawziętość. Kiedy się mówi:
za upór i zawziętość w złym, pojęcie przyczyny jest bardzo dbszerne i wiele w sobie mieści. Gdzie jednak istotnie brak tej przyczyny, trzeba się wstrzymać od chłosty,
a zamiast niej raczej przemawiać do rozumu, podwoić
czujność, napominać, karcić i w ogóle wszelkich innych
pierwej próbować sposobów, zmierzających do naprawy
młodzieży, a mianowicie do wyplenienia lenistwa, kłamstwa lub też innej jakiej zdrożności.
Gdyby się zaś uparci poprawić nie chcieli, okazując zatwardziałą skłonność do grzechu, wówczas trzeba
spróbować jeszcze tego ostatecznego środka poprawy
— o ile w ogóle jest możliwym. Ponieważ kara ta jest dla
chłopców ostateczną i największą ze wszystkich, byłoby
po prostu głupstwem i barbarzyństwem, nawet grzechem,
od razu się do niej uciekać, chociażby była jeszcze nadzieja, że niezbyt zastarzały upór chłopca da się przełamać innymi sposobami. Chłopca, który raz otrzymał chłostę, potrafi każdy dobry i rozsądny nauczyciel groźbami
i postrachem długo, albo nawet raz na zawsze, utrzymać
przy pełnieniu obowiązków, nie uciekając się raz po raz do
tego najwstrętniejszego i najbardziej hańbiącego środka.
Jest rzeczą pewną, że najczęściej chłopcy wskutek plag
zacinają się, jak najpodlej si niewolnicy, zamiast się zmienić na korzyść. Bywają wprawdzie i tacy, którym niekiedy potrzeba tej ostrogi; lecz roztropność, umiarkowanie,
religijność, uprzejmość, miłość chrześcijańska, wreszcie
i samo poczucie ludzkości, a także nasze wykształcenie,
które nas ponad grube i nieokrzesane prostactwo wynosi,
wszystko przemawia głośno, że nie wolno się znęcać nad
słabymi jeszcze i skłonnymi do złego istotami, a lekarstwa
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tego nie inaczej używać należy, jak lekarze używają trucizny i żelaza.
***
W teraźniejszym zaś ich wieku za najpryncypalniejszą
cnotę niech sobie (studenci) obiorą powolność i posłuszeństwo, wiedząc, że rząd całego narodu ludzkiego
przez subordynacją stoi.... Nigdy w kolegium tak ciężkiego posłuszeństwa nie doznają, jakiego doznają wojskowi
wszędzie ludzie, gdzie.. . największe niewygody ponosić,
głód i nieznośne prace cierpieć, fortuny, wolność i życie
tracić. .. by najliazardowniejsze rozkazy wypełniać muszą, i nigdy się z niczego ekskuzować2 nie mogą. Aleć
i w każdym na świecie stanie swoja jest subordynacja. Do
niej więc w społeczności ludzkiej zachowania z młodego
wieku najbardziej przyzwyczajać się potrzeba. W ostatnie w dalszym życiu nieszczęścia ludzie wpadają, którzy
swojej woli z młodu pod wolą starszych nie przyzwyczaili
się poddawać.
***
Jako największej ohydy, sprośnej hańby, plugawej podłości strzec się Ich Mość zacnie urodzeni mają
osobliwie kłamstwa, do którego młode lata są tak bardzo
skłonne, ile że to jest znakiem fałszywego, niegodziwego
i niepoczciwego charakteru. Kto z młodu w ten obmierzły
nałóg nieprawdy mówienia wda się, stracił na całe życie
reputacją, bo nigdy od tak obmierzłego kłamania zwyczaju
nie odwyknie.... Dobrego charakteru i pięknej duszy młody, choćby i w bojaźni prawdę zawsze zezna: boć więcej
jest u niego skłamać, niż honor stracić, woli i przycierpieć,
a Pana Boga, poczciwości i honoru swego nieprawdą nie
obrażać.
***
Ludzi służących nigdy źle traktować nie trzeba
ani żadnym słowem nieprzystojnym, ani dopieroż żadnym
i najmniejszym uderzeniem. . . Do tego największy znak,
ile w młodym, aleć i w każdym wieku, złego i okrutnego
serca jest, kiedy go właśni ludzie jego nie kochają, kiedy
się pan służącym obmierzłym staje. Nie tyrany i dzierce,
ale ojcami mają być swych ludzi i poddanych.
***
Między największymi tutejszej edukacji pożytkami ten się jeden kładzie, żeby Ich Mość młodzi wyuczyli się i wzwyczali w czytanie prywatne dobrych książek,
nie do lada jakich książek,... ale książek moralnych, politycznych, historycznych, do literatury i wszelkich sciencyj
należących, których tu Ich Mciom dają dostateczną wiadomość... . Jedno3 czytanie książek ludzi uczonymi i wielkimi w Ojczyźnie czyni, i ten wcale preceptora4 żadnego
nie potrzebuje, kto sobie książki za preceptorów bierze....
I to pewna, że wyszedłszy ze szkół, niedbale w szkołach
czas trawiony jednym książek czytaniem dostatecznie
sobie nadgrodzić możemy: więc do nich z młodu zaraz
wzwyczajać nam się trzeba, bo kto w kolegium da książki ochoty nie weźmie, czy można spodziewać się, żeby
wyszedłszy na wolność i tyle inszych rozrywek miał się
chcieć książką bawić? Kto zaś z młodu do tej gust weźmie zabawy, to od niej pewnie całe nie odwyknie życie.
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***
Że zaś na ostatek w tym kolegium perswazjami
bardziej niż inszymi sposobami wszystkich do dobrego
prowadzić szczególna jest intencja, napomina się i zawsze się napominać będzie zacnie urodzonych Ich Mciów
pp. konwiktorów, aby tych, którzy o nich zleconą pieczą
mają, ludzkością dali się rządzić, a do martwiących tak
siebie, jako i rządzących sobą nie przymuszali sposobów
i wyperswadowani byli, że te nie mniejszą przełożonych
ich, jako im samym zwykły przynosić molestją5 — ale
raczej aby grzecznością własną i wysokim owym, który
im od zacnych przodków ze krwią wlany jest geniuszem,
do dobrego się mieli et peccare oderint virtu- tis amore,
non jormidine poenae6, aby często tę, dla której zrodzeni są, sobie na pamięć przywodzili Ojczyznę, onej miłością z młodych lat pałać poczynali, a jej nadziei o sobie
powziętej korespondując, dobrowolnie do pięknych obyczajów i do godnego wielkich Ojczyzny synów sposobili
się życia, naukami tudzież aby na pożytecznych Rzeczpospolitej formowali się obrońców i podpory, aby jak najczęściej przed oczyma mieli godność i zaszczyty swoich włas-nych familij, na których ozdobę i rozszerzenie
rosną,... aby pryncypalnie gruntowali się w miłość wiary
świętej, za którą ich przodkowie krew lali, w bojaźni bożej
i chrześcijańskich powinnościach i cnotach, z których kto
jest ogołoconym i sobie samemu, zatem i Rzeczpospolitej
być dobrym nie może.... Aby ta w kolegium prywatna instytucja ciężka się Ich Mciom nie zdawała i ostra, gdyż tu
nic nie masz, co by się do ich nie stosowało pożytku, i co
by nad siły być miało. Wszak nic tak trudnego nie masz,
żeby się włożywszy, być się łatwym nie zdało....
O SKUTECZNYM RAD SPOSOBIE (1761)
. .. Żebyśmy więc my Polacy (łubom tę myśl już
kilka razy powtórzył, ale nigdy dosyć), żebyśmy mówię,
my Polacy sami mieli się za rozumniejszych, nad cały Naród Ludzki, i nad wszystkie dawne i teraz kwitnące Rzplite,
to by było nadto: że nie rzekę, iż by to była jakaś osobliwa
i niesłychana pretensja, która by nas na pośmiewisko całemu podała światu. Rządźmy się (co się sto razy mówiło)
jak ludzie rozumni, jak się rządzi reszta całego naszego
plemienia: nic nie pretendujmy nad ludzi7. Odpowiedź ta,
że to co inszego w inszych krajach, co inszego w Polszczę, tak jest mało rozumu mająca, że nie jest i odpowiedzi
warta. Bo Bóg i natura nie szukali inszej gliny, ani inszej
formy ną stworzenie Polaka, a na stworzenie Angielczyka, Szwajcara, Belgi, Wenety etc. i gdyby ta chimera jednomyślności w Radach, te nemine contradicente8, miały
miejsce i w tych Nacjach, tenże by pewnie nierząd, tęż
okropną jak u nas wprowadziły bezradność i anarchią....
Przypisy:
1. Ordinationes [...].
2. Usprawiedliwiać.
3. Jedynie.
4. Nauczyciela.
5. Przykrość.
6. I nienawidzili grzechu przez miłość cnoty, a nie ze strachu przed
karą.
7. Nie uważajmy się za wyższych od innych ludzi.
8. Przy nikim nie sprzeciwiającym się (mowa o liberum veto).
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Waldemar Smaszcz

1050-lecie chrztu Polski 966 – 2016
KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II POEMATY O POLSCE
Po wyborze kardynała Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową odkryto, że nowo wybrany papież jest nie tylko
kapłanem, ale i poetą. Wywołało to prawdziwe zdumienie,
ponieważ dawno minęły czasy, gdy – jak w renesansie
zwłaszcza – duchowni zajmowali się literaturą. Ale także
sami Polacy nie wiedzieli, że jeden z najbardziej znanych
i cenionych ich biskupów sięgał po pióro nie tylko jako teolog. Ci nieliczni jednak, którzy znali tę stronę osobowości
ks. Karola Wojtyły, od początku podkreślali, że twórczość
literacka nie była jedynie marginesem jego dokonań. Jarosław Iwaszkiewicz, ówczesny prezes Związku Literatów
Polskich, napisał w redagowanym przez siebie miesięczniku „Twórczość”:
„Z osobą Jana Pawła II weszła w orbitę wszechświatowej polityki i globowych zagadnień historia i kultura
polska. Karol Wojtyła zasiadł na tym tronie zbrojny w tysiącletnie doświadczenie swojego narodu. Wojtyła, który
skończył dziewiętnaście lat w momencie wybuchu II wojny światowej, doświadczył osobiście wszystkich trwóg
i wszystkich zagadnień swojego pokolenia.
A razem z nim zasiadła na tronie watykańskim
cała kultura polska, bliżej, cała kultura krakowska, uniwersytecka kultura jagiellońska i piastowska, kultura naszego najdroższego miasta. [...] Wojtyła jest uczniem bliskich
nam ludzi, jak Stanisław Pigoń, jak drogi naszemu sercu
pierwszy redaktor »Twórczości« Kazimierz Wyka, jest naszym kolegą jako współpracownik miesięcznika »Znak«,
gdzie umieścił szereg pięknych poezji przybierając pseudonim Andrzej Jawień.”
Nie wszystko, oczywiście, w tej wypowiedzi było
czytelne zwłaszcza dla obcokrajowców, ale była to z pewnością jedna z najbardziej zwięzłych i najbogatszych zarazem charakterystyk osobowości człowieka, który tak bardzo wpłynął na losy współczesnego świata. Wyszła przy
tym spod pióra nie duchownego, ale pisarza, który zwrócił
uwagę nie na sprawy związane z funkcjami sprawowanymi w Kościele, ale twórczość literacką, wydobywając rysy
znane tylko nielicznym.
Wyjaśnijmy najpierw jak należy rozumieć użyte przez autora sformułowanie: „tysiącletnie doświadczenie”. Karol
Wojtyła jako arcybiskup metropolita krakowski aktywnie
uczestniczył w jubileuszu 1000-lecia Chrztu Polski w roku
1966. Przeżywał te wydarzenia zarówno jako duchowny,
druga po prymasie kardynale Stefanie Wyszyńskim osoba
w polskim Kościele, jak i poeta, o czym świadczy powstały wówczas poemat Wigilia wielkanocna 1966. Potrafił jak
nikt inny ukazać związek Kościoła i ojczyzny na przestrzeni wieków. Było to tym ważniejsze, że od czasów oświecenia, to jest od XVIII wieku, postępowała dechrystianizacja kultury, która zaczęła odrywać się od swoich źródeł,
coraz bardziej zatracając wymiar metafizyczny i ulegając
ciasnemu racjonalizmowi. W naszych czasach ten proces
jeszcze się pogłębił wskutek programowej ateizacji życia
społecznego.
Charakterystyczne, jak niewielu polskich pisarzy podjęło
tematykę milenijną w swojej twórczości, a władze pań-
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stwowe, jeżeli już przywoływały tę rocznicę, to jedynie jako
1000-lecie Państwa Polskiego. Stąd tak ważny okazał się
utwór poetycki jednoznacznie ukazujący nierozdzielność
Kościoła i narodu w polskim doświadczeniu dziejów. Poeta sięgnął wyobraźnią do wydarzeń sprzed dziesięciu
wieków. Przywołał postać Mieszka I, porównując go do
gospodarza, który postanowił zaszczepić drzewa w swoim sadzie. Wiedział, że musi je okaleczyć, naciąć korę,
ale wierzył, iż dzięki temu staną się silniejsze, wydadzą
szlachetniejsze owoce. Była to bardzo piękna i jakże czytelna metafora czynu polskiego księcia. Musiał przeżywać prawdziwy dramat, gdy przyszło mu nakazać swoim
poddanym odrzucenie dawnych bogów, do których modlono się z dziada pradziada, wierzono, że opiekują się
domostwami, rodzinami, pracą na roli, sprzyjają łowom
i wyprawom wojennym. W obronie ukrytych przed obcymi
uroczysk i świętych drzew ludzie oddawali życie, a teraz
miano zniszczyć czczone posągi, rozrzucić niewygasłe
ogniska, wyrzec się kapłanek ich pilnujących, wróżbitów,
gęślarzy i modlić się do obcego Boga, którego wielbić nakazywali przybysze z dalekich krajów w nieznanej mowie.
Cierpieli tym bardziej, że dokonał tego ich własny książę,
opiekun i obrońca. Dlatego poeta – powtórzę – porównał
zbolały naród do zranionych podczas szczepienia drzew,
a Mieszka I do gospodarza, który zadumany „przechadzał
się w cieniu i patrzył”:
Nie widział ogrodnika, nie widział drzew,
nie widział szczepów.
Myślał: nie skosztuję już tych owoców, gdy wzejdą.
Skosztuje syn, skosztują wnuki, prawnuki.
Czy sad obrodzi? jaki owoc uznają ludzie
za dobry?
Nie lęka się ogrodnik naciąć kory. Wierzy drzewu:
życie będzie silniejsze od nacięć, na nowo wzbierze...
Z perspektywy czasu decyzja Mieszka I okazała
się jednak ocalająca. Polskie plemiona nie podzieliły choćby losu Słowian Połabskich, niemal doszczętnie wytępionych przez Niemców pod pozorem nawracania na chrześcijaństwo. Nasz kraj dołączył do rodziny suwerennych
państw Europy i już w 1000 roku, a więc zaledwie w 34
lata po przyjęciu chrztu, cesarz niemiecki Otton III przybył
do Gniezna i uznał w Bolesławie, synu Mieszka I, równorzędnego władcę chrześcijańskiego. To z kolei umożliwiło
starania o koronację i w roku 1025 Polska stała się królestwem.
Poemat nie ograniczał się, oczywiście, jedynie do
przypomnienia wydarzeń, doskonale przecież znanych.
Przynosił historiozoficzną wizję związków ojczyzny i Kościoła, co najpełniej wyraża ostatnia, niewielka część zatytułowana tak, jak cały utwór: Wigilia wielkanocna 1966:
Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,
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najbardziej jesteśmy Kościołem –
jest to noc walki, jaką w nas toczy rozpacz z nadzieją:
ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów,
napełnia je wszystkie w głąb
(wszystkie one – czy tracą swój sens?
czy go wtedy właśnie zyskują?)
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku.
Tysiąc lat jest jak jedna Noc:
Noc czuwania przy Twoim grobie.
Dzięki poetyckiej syntezie poeta zlał w jedno losy
ojczyzny i najważniejszy moment z życia Kościoła Chrystusowego na polskich ziemiach – Noc nazywaną od początku Wielką, Nie ma tu mowy o poranku wielkanocnym,
kiedy to pusty grób stał się świadectwem zwycięstwa Syna
Bożego nad śmiercią. Autor pisze o Nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdy tak wielu zwątpiło w boskość Chrystusa, także Jego uczniowie,
którzy, za wyjątkiem św. Jana, już podczas męki krzyżowej
odstąpili swego Mistrza.
Ta jedna Noc zadecydowała o chrześcijaństwie.
Gdyby – jak to ujął św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian – „...Chrystus nie zmartwychwstał, daremne (...)
nasze nauczanie, próżna (...) także wasza wiara” (1 Kor.
15, 14). Dlatego poeta mógł napisać, iż „jest to noc walki,
jaką w nas toczy rozpacz z nadzieją”. I zdanie to odniósł do
tysiąclecia polskich doświadczeń. Nasz kraj był nieustannie zagrożony zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. Nie
mieliśmy wszak naturalnych granic ani z plemionami germańskimi, ani z napadającymi nas hordami mongolsko-tatarskimi, a później Rosją. Przez wszystkie wieki naród żył
między rozpaczą a nadzieją, niby pierwsi wyznawcy Syna
Bożego czuwający przy Jego grobie. Tak – ujmując syntetycznie rzecz całą – upłynęło polskie tysiąclecie między
kwietniem 966 roku a kwietniem 1966, ale może właśnie
dzięki temu wytrwaliśmy jako naród przy Chrystusie, chociaż tylu Go opuściło.
Jarosław Iwaszkiewicz, wybitny twórca kultury
polskiej, wyraził też dumę, że dzięki wyborowi polskiego
biskupa na papieża, świat zainteresuje się także naszą historią i kulturą. Tym bardziej, że kardynał Karol Wojtyła,
biskup krakowski, od początku związany był z tym królewskim miastem, w którym mieszkał od lat studenckich. Polacy zawsze ubolewali, że ich relacje ze światem są w gruncie rzeczy jednostronne. To znaczy, my przyjmowaliśmy
zdobycze intelektualne, artystyczne i społeczne zrodzone
na Zachodzie, gdy tam nami prawie się nie interesowano,
z góry niejako przyjmując, że nie jesteśmy w stanie stworzyć niczego, co mogłoby się okazać ważne dla innych.
Przeczyły temu tak oczywiste fakty, jak odkrycie
Mikołaja Kopernika, który dokonał przewrotu nie tylko
w widzeniu budowy wszechświata, ale w światopoglądzie epoki, wyznaczając tory, jakimi odtąd podążała myśl
ludzka. W tym samym czasie nasz wielki myśliciel społeczny, Andrzej Frycz Modrzewski, zasłużył na miano ojca
demokracji, pisząc o równości człowieka wobec prawa
i odróżniając wojny sprawiedliwe, czyli obronne, od niesprawiedliwych, czyli zdobywczych. Podobnie w sztuce
polski poeta Jan Kochanowski stworzył arcydzieło, jakiego
nie znała literatura europejska – cykl wierszy żałobnych,
zatytułowany Treny. Zapisał w nich głęboką rozpacz ojca
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po śmierci maleńkiego dziecka, w czasie, gdy – nie możemy o tym zapominać – w ten sposób opłakiwano jedynie
władców i bohaterów narodowych. To tylko najważniejsze
dokonania renesansu, jednej epoki, słusznie nazwanej
„złotym wiekiem kultury polskiej”.
Karol Wojtyła w poemacie zatytułowanym Myśląc
Ojczyzna..., wyraził żal, że w gronie innych narodów nie
możemy mówić własnym językiem, gdyż pozostaje on nieznany:
Gdy dookoła mówią językami, dźwięczy pośród
nich jeden: nasz własny. Zagłębia się w myśl pokoleń i
ziemię naszą opływa i staje się dachem domu, w którym
jesteśmy razem –
poza nim dźwięczy rzadko –
(w grupach ludzi, którzy mówią wokoło, jakby wyspy opłynięte oceanem powszechnej ludzkiej
mowy, nie znajduję własnej fali) –
nie rozszerzyły się zasoby mej ziemi; jeśli nawet
odpłynęła mowa, to żeby zanikać powoli w wysychających
łożyskach –
nie podjęły mowy moich ojców języki narodów,
tłumacząc „za trudna” lub „zbędna” –
na wielkim zgromadzeniu ludów mówimy
nie swoim językiem. Język własny zamyka nas w sobie:
zawiera, a nie otwiera.
Tak zwarci wśród siebie jedną mową, istniejemy w głąb własnych korzeni, czekając na owoc dojrzewań i przesileń.
Ogarnięci na co dzień pięknem własnej mowy,
nie czujemy goryczy, chociaż, na rynkach świata nie kupują naszej myśli z powodu drożyzny słów.
(...)
Wiemy, jak trudna to sytuacja, gdy człowiek nie
może przekazać innym swoich najważniejszych myśli. Pozostaje skazany na pośrednictwo, z czym wiąże się niebezpieczeństwo utraty lub zubożenia ważnych treści. Ale
nawet taka droga nie zawsze jest możliwa, gdyż trudno
znaleźć tych, którzy zechcieliby poznać mowę niewielkiego
narodu, nieodgrywającego centralnej roli w świecie. Stąd
pełne smutku wyznanie: „Język własny zamyka nas w sobie: zawiera, a nie otwiera”. Nikt nie chce „kupić” naszej
myśli, jak więc będzie się mógł przekonać, ile jest warta?
I oto po wyborze Karola Wojtyły na papieża nieomal z dnia na dzień Polska stanęła przed jedyną w swoich dziejach szansą: świat zainteresował się jej historią,
kulturą i innymi dokonaniami. Skoro bowiem Jan Paweł II
skupiał na sobie uwagę niemal całego świata, skorzystała
na tym i jego ojczyzna.
Warto jednak podkreślić w tym miejscu, że Ojciec
Święty od początku swojego pontyfikatu nie zaniedbał niczego, by wydobyć na światowe forum większą wspólnotę,
z której się wywodził – wszystkich Słowian. Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku, podczas Mszy
świętej w Gnieźnie, gdzie w 966 roku odbył się Chrzest
Polski, powiedział:
„Kiedy pierwszy historyczny władca Polski zamierzał wprowadzić do Polski chrześcijaństwo i związać się ze
Stolicą św. Piotra, zwrócił się przede wszystkim do pobratymców. Wziął za żonę Dąbrówkę, córkę księcia czeskiego
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Bolesława, która sama już będąc chrześcijanką, stała się
matką chrzestną swego małżonka i wszystkich jego poddanych. [...]
Kiedy dzisiaj w uroczystość Zesłania Ducha Świętego Roku Pańskiego 1979, sięgamy do tych fundamentów, nie możemy nie słyszeć – obok języka naszych praojców – także innych języków słowiańskich i pobratymczych,
którymi wówczas zaczął przemawiać szeroko otwarty
wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza nie słyszeć tych
języków pierwszy w dziejach Kościoła papież-Słowianin.
Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to prowadził go
Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł
szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków,
które wciąż jeszcze brzmią obco, daleko dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, anglosaskich,
celtyckich. Czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie
wzywa, żeby Kościół-Matka u końca drugiego tysiąclecia
chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością, ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się ze sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które – mimo wiadomych
różnic (nawet i w pisowni) – brzmią wzajemnie dla siebie
blisko i swojsko.
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty
tego nie rozrządza, ażeby ten papież, który nosi w swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego
narodu od samego jego początku, ale także i dziejów
pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób
szczególny nie ujawnił i nie potwierdził w naszej epoce ich
obecności w Kościele? Ich szczególnego wkładu w dzieje
chrześcijaństwa? [...]
Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty
tego nie rozrządza, ażeby ten papież-Polak, papież-Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu.
My, Polacy, którzy wybraliśmy przez całe tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi bracia
Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie
tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Nasze ziemie były
gościnne dla tych tradycji, sięgających swych początków
w Nowym Rzymie – Konstantynopolu.”
W dalszej części, wymieniając kolejne daty włączenia do Chrystusowego Kościoła poszczególnych narodów słowiańskich, powiedział: „Trzeba też, aby był przypomniany chrzest Rusi w Kijowie w 988 roku”.
W takim widzeniu człowieka i chrześcijaństwa,
bez istniejących od ponad tysiąca lat podziałów, ujawniała
się – podkreślona przez Jarosława Iwaszkiewicza – krakowska tradycja jagiellońska Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, państwa, w którym współistniały narody polski
i litewsko-ruski, wyznające religię w odmiennych obrządkach zachodnim i wschodnim, a przecież korzystające
z tych samych praw i posiadające te same obowiązki.
Królowie z dynastii Jagiellonów, która wydała najwięcej
władców w całej Europie, sprawowali władzę przebywając
na przemian w Krakowie i w Wilnie, stąd na ich dworach
krzyżowały się różnorodne tradycje, z bardzo wyraźnym
upodobaniem do wpływów wschodnich.
Zainteresowanie Słowiańszczyzną w przypadku
Karola Wojtyły nie pojawiło się dopiero po wyborze na
zwierzchnika Kościoła katolickiego. Już w młodzieńczych
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Sonetach pisał o swojej słowiańskiej duszy:
Widzę tę tęsknot budowlę,
jak dusz słowiańskich gontynę.
Słowianie się prawi wywodzą z dębowych,
drzewnych zadum.
Z bierwion ojcowska chata. Pługa się ino imę.
Słowiańska duszo tęskna – Idę po świętych śladach.
Słowiańska duszo moja – tyś jest wpatrzeniem w Piękno,
i jesteś żądzą raju – z wieczystych nieukojeń –
Oto sięgasz prawicą, pochodnią zbrojną ręką
w wierze kute – gontyny rozewrzeć podwoje.
Oto tu apostolski jest kościół, chram i zamek:
tu ludzi miodnych, piastów gościnnych i lechów,
Oto w monstrancji niosą słowiański Sakrament –
Pokój idzie przyłogiem – błogosławi strzechom...
I oto – Amen – pieśniom niech się stanie zadość:
Słowiańska pieśń Miłości – Łado – Łado – Łado!
W poetyckim Liście do przyjaciela autor napisał:
„o sobótkach zacząłem te sonety”; wskazywał na „Słowianek białość”, przywoływał „zapach polnych stepów”, ale
zakończył sonet zaskakującym w tym kontekście zawołaniem: „O Zmartwychwstania Chryste! – melodie w jedno
zlejcie!”
Te młodzieńcze utwory stanowiły swoistą syntezę rodzimej tradycji słowiańskiej i najdawniejszej tradycji
chrześcijańskiej. Stąd autor przywoływał starotestamentowego Króla Dawida, poetę i pasterza, siebie zaś utożsamiał ze słowiańskim gęślarzem, wyśpiewującym dzieje
swojego ludu. Sobótka – przypomnijmy – to obyczaje i obrzędy jedynej, najkrótszej nocy w roku, w czasie letniego
przesilenia Słońca. Zapalano ogniska, przy których śpiewano i tańczono, następnie puszczano wianki na wodę.
Chrześcijaństwo nie odrzuciło tego pradawnego święta,
ale włączyło je do roku kościelnego czyniąc jego patronem
św. Jana Chrzciciela.
Karol Wojtyła ożywił w cyklu sonetów pradawne
tęsknoty swoich słowiańskich przodków, użył nawet zapomnianych już słów sprzed przyjęcia chrześcijaństwa, jak
„gontyna”, czyli świątynia u Słowian, Prusów i Litwinów,
tak samo święta, jak chrześcijańskie kościoły, gdyż gromadziła lud na modłach. Przytoczony sonet kończy zawołanie ze „słowiańskiej pieśni Miłości”: „Łado – Łado – Łado!”,
czyli wezwanie oblubieńca, ukochanego.
Na pewno warto głębiej rozpoznać widzenie tych
spraw w twórczości poetyckiej obecnego Ojca Świętego,
może wówczas wiele jego działań stałoby się bardziej czytelnych. Nie jest to jednak proste, zważywszy, że świat –
o czym już pisałem – tak niewiele wie o historii i kulturze,
jakie ukształtowały Karola Wojtyłę.
Jakże często nic prawie nie wiemy nawet o ludziach – wydawałoby się – powszechnie znanych. Podobnie jest chyba, mimo tak wielu publikacji, i z Janem
Pawłem II, który swoimi dokonaniami nieustannie zaskakiwał świat.
* * *
Wydarzeniem, które zaważyło na życiu duchowym
późniejszego papieża, a w konsekwencji także na jego de-
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cyzjach, było – o czy już wspominałem – zetknięcie się
z dziełem św. Jana od Krzyża. W 1942 roku przypadła 400
rocznica urodzin wielkiego mistyka hiszpańskiego, uroczyście obchodzona w Krakowie zwłaszcza przez zakon karmelitów bosych, założony przed wiekami przez świętego.
Karol Wojtyła zafascynowany wszystkim, co wiązało się
ze św. Janem od Krzyża, chciał wstąpić do tego zakonu.
Niemcy wydali jednak zakaz przyjmowania kogokolwiek
do nowicjatu w obawie, żeby zakony nie stały się schronieniem dla młodych konspiratorów. Musiał się z tym pogodzić, nie zrezygnował jednak ze zgłębiania pism Doktora Mistycznego, dzięki czemu wzbogacił swoją wiarę i...
dojrzał jako poeta. W roku 1944 napisał pierwszy dojrzały
poemat, mistyczną Pieśń o Bogu ukrytym. Św. Janowi od
Krzyża poświęcił już po wojnie rozprawę doktorską. Z tych
dociekań pochodzi bodaj najważniejsze zdanie dotyczące poezji, mające wręcz charakter programowy. Młody
badacz musiał rozstrzygnąć, dlaczego hiszpański mistyk
poprzedził swoje traktaty teologiczne małymi poematami.
Wnioski sformułował w bardzo interesującej, a przy tym
jakże zwięzłej wypowiedzi: „P o e z j a n i e w ą t p l i w i e
ułatwiła Autorowi wiele w tej dziedzinie,
która ani w ramach potocznego prozaicznego języka, ani w więzach ściśle naukowej
terminologii nie da się współrzędnie wyraz i ć ” (podkr. – W. S.].
Warto zapamiętać stąd przynajmniej dwie myśli:
że poezja u ł a t w i a wyrażanie pewnych spraw i że
jest w s p ó ł r z ę d n y m sposobem wypowiedzi. Dla
większości ludzi przekonanie, że poezja cokolwiek ułatwia
jest po prostu niedorzeczne. Jeżeli jednak przypomnimy
słowa Szekspira, iż „istnieją na ziemi rzeczy, o których nie
śniło się filozofom”, to okaże się, że jedynie poezja może
wyrazić to, co w języku dyskursywnym wydaje się niewyrażalne. A jeżeli tak jest rzeczywiście, to istotnie musimy
ją uznać za język tak samo konieczny, jak mowa potoczna
czy terminologia naukowa.
Karol Wojtyła w napisanym pod wyraźnym wpływem hiszpańskiego mistyka poemacie Pieśń o Bogu
ukrytym ujawnił nie tylko prawdziwy talent poetycki, ale
i znakomite panowanie nad formą artystyczną. Dzięki
swobodnej kompozycji mógł wpisać w poemat różnorodne treści, w tym osobne wiersze liryczne, jak ten mówiący
o „dotknięciu Boga”:
Ktoś się długo pochylał nade mną.
Cień nie ciążył na krawędziach brwi.
Jakby światło pełne zieleni,
jakby zieleń, lecz bez odcieni,
zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi.
To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru,
które się we mnie osuwa, lecz pozostaje nade mną,
chociaż przemija opodal – lecz wtedy staje się wiarą
i pełnią.
To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru,
taka milcząca wzajemność.
Zamknięty w takim uścisku – jakby muśnięcie po twarzy,
po którym zapada zdziwienie i cisza, cisza bez słowa,
która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy –
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w tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie Boga.
Dojrzewanie do kapłaństwa w warunkach wojny
nie trwało długo, W październiku 1942 roku został klerykiem Metropolitalnego Seminarium Duchownego i studentem teologii. Wszystko to odbywało się w warunkach
konspiracji. Po wojnie, dzięki wsparciu księdza arcybiskupa metropolity Adama Sapiehy, wyjechał na dalsze studia
do Rzymu. Po powrocie obronił wspomniany doktorat,
a wkrótce habilitował się. Zajął ważne miejsce w Kościele krakowskim zostając najpierw biskupem pomocniczym,
a potem metropolitą. Nie zaprzestał – co chciałbym podkreślić – twórczości poetyckiej. Nadal uważał, że pewnych
spraw nie da się wyrazić ani w kazaniu głoszonym w świątyni, ani w rozprawie naukowej. Dlatego powstawała poezja, niezbyt często wprawdzie, ale nigdy z niej nie zrezygnował.
Po Pieśni o Bogu ukrytym napisał jeszcze jeden
poemat mistyczny, oparty na motywie zaczerpniętym
z Ewangelii – Pieśń o blasku wody. Z kolejnych utworów
wynika też, że nadal fascynowała autora mistyka. W poemacie Myśl jest przestrzenią dziwną dokonał swoistej
syntezy swoich dociekań naukowych i poezji mistycznej.
Ważnym impulsem były – czemu poświęciłem tu niemało
miejsca – uroczystości związane z milenium Chrztu Polski.
Obok omówionej Wigilii wielkanocnej 1966 i także wspomnianego utworu Myśląc Ojczyzna..., napisał Karol Wojtyła poemat Stanisław. Okazało się, że to ostatni utwór powstały przed opuszczeniem na zawsze Polski, niezmiennie
nazywanej „umiłowaną Ojczyzną”. Trudno o piękniejsze,
chociaż przecież niezamierzone pożegnanie:
Pragnę opisać Kościół –
mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną,
lecz ze mną nie umiera – ja też nie umieram z nim,
który mnie stale przerasta –
Kościół: dno bytu mojego i szczyt.
Kościół – korzeń, który zapuszczam w przeszłość
i przyszłość zarazem.
Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem.
Pragnę opisać Kościół –
mój Kościół, który związał się z moją ziemią
(powiedziano mu „cokolwiek zwiążesz na ziemi
będzie związane w niebie”) –
więc związał się z moją ziemią mój Kościół.
Ziemia leży w dorzeczu Wisły,
dopływy wzbierają wiosną,
gdy śniegi topnieją w Karpatach.
Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na
niej zwiąże,
było związane w niebie.
Zostało więc dane Karolowi Wojtyle, poecie i kapłanowi, doprowadzić do wielkiego finału linię poetycką,
którą konsekwentnie rozwijał od najwcześniejszych utworów. Nie będąc nigdy w centrum polskiej literatury, nie
włączając się do żadnego z dominujących nurtów artystycznych, przywrócił słowu poetyckiemu niemal już zapomnianą godność i szlachetność, a poezji miejsce, jakie
miała w czasach, gdy była bliska modlitwie i pieśni.
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Tadeusz Gerstenkorn

Profesor Tadeusz Kotarbiński i filozofia za czasów jego rektoratu
w Uniwersytecie Łódzkim w reminiscencjach byłego studenta
Młodość – najpiękniejszy czas w życiu każdego
człowieka. Zarazem okres pewnej nieporadności i rozglądania się za wzorcami osobowymi, szukania kierowników
postępowania moralnego i sztuki zachowania się w życiu społecznym; okres szukania mądrych przewodników
życiowych, którzy potrafią odnaleźć drzemiące w nas talenty i skierować w odpowiednie dla nas zainteresowania
naukowe.
Okres II Wojny Światowej i czas okupacji niemieckiej lub sowieckiej uniemożliwił młodym Polakom
normalny rozwój edukacyjny i osobowy. W tym czasie
albo walczyli w partyzantce, albo pracowali przymusowo
dla okupanta.
W czerwcu 1945 roku otrzymałem tak zwaną małą maturę, czyli świadectwo ukończenia IV klasy
gimnazjum (według przedwojennego regulaminu) gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. W tejże szkole
miałem szczęście zacząć swą ponadpodstawową edukację w 1939 r. Maturę zdałem w liceum dla dorosłych
typu matematyczno-fizycznego w budynku szkolnym
im. Kopernika. Liceum dla dorosłych było wówczas dla
mnie życiową koniecznością. Zarówno w gimnazjum, jak
i w liceum miałem doskonałych nauczycieli, w części późniejszych wykładowców uczelni wyższych (Lucjan Cieślik
– fizyk (PŁ), Władysław Terlikowski – matematyk (PŁ)).
Gdy wspominam ten okres szkolny, to nawet dzisiaj zdumiony jestem umiejętnością przekazania ogromu wiedzy
opóźnionej młodzieży w bardzo krótkim czasie. Wprost
trudno uwierzyć, ale byliśmy naprawdę dobrze i wszech
stronnie przygotowani do studiów wyższych. Wstęp na
niektóre uczelnie wyższe lub ich wydziały był wówczas
uwarunkowany zdanym egzaminem wstępnym, a często
poparciem politycznym. Bez problemu dostałem się na
Politechnikę Łódzką (PŁ), ale zdecydowałem się na studia humanistyczne w uniwersytecie z dwóch istotnych
powodów. Miałem poważnie chorą matkę i musiałem służyć jej pomocą, co przy ówczesnym trybie studiów było
łatwiejsze na humanistyce, a również dlatego, że pociągała mnie wiedza ogólna, nauka o strukturze myślenia,
a to dawała w dużym stopniu filozofia.
W roku akademickim 1946/47, gdy zaczynałem
studia, rektorem (pierwszym) Uniwersytetu Łódzkiego
(UŁ) był znany i uznawany filozof profesor Tadeusz Kotarbiński. W tymże roku nie miałem jeszcze sposobności
zetknąć się z profesorem, natomiast wyraźnie odczuwałem skutki jego działalności kierowania nowopowstałą (po
wojnie) Uczelnią. Profesor Tadeusz Kotarbiński był zwolennikiem uniwersytetu liberalnego, to jest takiego, w którym jest możliwość wolnego działania naukowego osób
o różnych poglądach, określanych czy to jako idealistyczne lub biegunowo temu przeciwne.. Ważne, by prezentowane teorie były odpowiednio uargumentowane, uzasadnione i dostatecznie jasno przedstawiane.. Dzięki takiej
polityce kierowania uniwersytetem miałem duże szczęście już na pierwszy roku studiów słuchać wykładów takich znakomitości jak Janina Kamińska (wcześniej o na-
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zwisku Dina Sztejnbarg, a rok później Kotarbińska – już
jako żona Tadeusza Kotarbińskiego), która w niezwykle
interesujący sposób prowadziła wykład z trudnego przedmiotu jakim jest logika. W roku akad. 1947/48 mogłem już
uczestniczyć w proseminarium z logiki u profesor Janiny Kotarbińskiej oraz słuchać jej wykładu z „Metodologii
nauk humanistycznych”.
Swoją oryginalną koncepcję ontologiczną przedstawiał
prof. Benedykt Bornstein w wykładzie pod tytułem „Architektonika bytu”, ale także, w nawiązaniu do Immanuela Kanta, był wykład „O sądach syntetycznych a priori”. W roku akad. 1947/48 prof. B. Bornstein miał wykład
pt. „Wstęp do filozofii” oraz seminarium pt.”Prolegomena
do wszelkiej przyszłej metafizyki” (Kanta). Pamiętam doskonale jego wysoką, szlachetną postać. Niestety zmarł
szybko, już w 1948 r.
Niemożliwe było niezapamiętanie pasjonujących
wykładów z psychologii profesora Alberta Dryjskiego.
Na wykładzie zawsze były przytaczane niezwykle ciekawe przypadki, tłumaczone klarownie właśnie metodą
psychologiczną. W roku akad. 1947/48 prof. Dryjski miał
czterogodzinny wykład z psychologii. Miał niewyczerpane
tematy do omówienia i niemalże wizualnego przedstawienia. Jego podręcznik czytało się jak powieść. Oprócz wykładu była możliwość uczestniczenia w dwugodzinnych
ćwiczeniach z psychologii lub w wyższym seminarium.
Niezwykle wyraziście prowadził wykłady z „Głównych kierunków filozofii średniowiecznej” profesor Wiktor
Wąsik. Podziwiałem jego erudycję. Zmieniał tematykę
swych wykładów. Przedstawiał więc także (w roku akad.
1947/48) filozofię pozytywistyczną, a w r. akad. 1948/49
–„Staropolskie poglądy na wychowanie” i „Idealizm XIX
wieku”, a z kolei w r. akad. 1949/50 – „Filozofia Oświecenia”. Prof. Wąsik prowadził poza tym stale seminarium
z historii filozofii. U niego też zdawałem egzamin z historii
filozofii. Adiunktem w Katedrze Historii Filozofii profesora Wąsika był dr Stanisław Czajkowski (1904-1961), wykształcony na uniwersytetach paryskich, znawca filozofii
Kartezjusza. Dr. Czajkowski miał bardzo pogodne usposobienie i ten nastrój przelewał także na swe wykłady,
które prowadził z niezwykłą pasją, zaangażowaniem i miłym uśmiechem..
W gmachu przy ulicy Lindleya na 1.piętrze miał
wykłady profesor Mieczysław Wallis. Pamiętam dobrze
tę postać, bo był chodzącym, a szczególnie mówiącym
estetą. Miał wykład pt. „Nauka o sztuce” (2-godzinny)
oraz „Dzieje estetyki” (1-godzinny). On szczególnie, ale
trzeba podkreślić, że wszyscy ówcześni wykładowcy uniwersyteccy bardzo dbali o piękno mowy. Miało to duże
znaczenie dla powojennych studentów pozbawionych
przez ponad 5 lat okupacji wzorców ojczystej mowy.
Dużym zainteresowaniem studentów cieszyły
się wykłady profesora Sergiusza Hessena, gdyż stylowo przedstawiał teorie pedagogiczne. Pamiętam jego
3-godzinny wykład pt. „Historia filozofii starożytnej ze
szczególnym uwzględnieniem doktryn pedagogicznych”.
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Profesor Hessen był wszechstronnym uczonym, specjalistą z teorii wychowania, ale także z zakresu filozofii kultury i prawa. Działalność profesora Hessena w UŁ była kontynuacją zajęć w filii Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi.
Dotyczyło to także profesora Wąsika i Bornsteina.
Studenci filozofii, zwłaszcza kierunku logika
i metodologia nauk mieli zalecenie wysłuchania jakiegoś
wykładu z przedmiotu ścisłego. Wybrałem matematykę
z wykładem profesora Stanisława Mazura pt. „Rachunek
różniczkowy i całkowy” oraz „Algebra wyższa”. Prof. Mazur był dość krótko w Uniwersytecie Łódzkim. Był znakomitym matematykiem, jeszcze ze Szkoły Lwowskiej, ale
pociągała go polityka. . Wszedł do gremium najwyższych
władz państwowych.
Myśl etyczną reprezentowała w tym czasie profesor Maria Ossowska. W r. akad. 1948/49 miała wykład
pt. „Wzory osobowe starożytności europejskiej” Jej przybocznym był Klemens Szaniawski, późniejszy profesor
Uniwersytetu Warszawskiego i jego rektor.
Działalności naukowej i dydaktycznej profesora
Tadeusza Kotarbińskiego doświadczyłem dopiero w późniejszym okresie studiów. W roku akad. 1949/50 profesor
prowadził wykład monograficzny pt. „Klasyfikacja nauk”,
a także seminarium filozoficzne. Z tego seminarium
korzystałem także w roku następnym aż do absolutorium. Frapował mnie sposób prowadzenia seminarium.
Na warsztacie był, na przykład, tekst podręcznika profesora Uniwersytetu Toruńskiego Tadeusza Czeżowskiego,
znanego filozofa z Uniwersytetu Wileńskiego. Czeżowski
i Kotarbiński poznali się przypadkiem w 1912 r. na proseminarium filozoficznym we Lwowie. Usiedli obok siebie i tak się zaczęło. Na seminarium czytało się fragment
tekstu książki, a następnie poddawało go drobiazgowej
analizie słownej, znaczeniowej i merytorycznej. Była to
wspaniała szkoła dochodzenia do źródła sensu ukrytego w słowach, szkoła analizy myślenia oraz uczenia się
opanowania sztuki poprawnego definiowania pojęć i ścisłego wyrażania się. Przy tym wszystkim urzekający był
sam nastrój seminarium, bardzo poważnego traktowania
studentów oraz taka poniekąd niemal rodzinna atmosfera, spotęgowana samą osobą profesora, choć człowieka
niezwykle poważnego, to jednak zarazem przystępnego
i niekrępującego do wypowiedzi przez bądź co bądź, tylko
studentów.
Profesor potrafił rozeznać swoich studentów i miał
do wielu z nich dużą dozę zaufania. Podam przykład.
Państwo Kotarbińscy (profesor ożenił się z Janiną Kamińską) mieszkali blisko rektoratu w budynku przy ulicy Uniwersyteckiej 3 na 2. piętrze. Mieli mieszkanie od strony
południowej. Lokal od strony zachodniej był przeznaczony na Seminarium Filozoficzne i bibliotekę oraz mały gabinet profesora i jego żony. W okresie wakacji letnich tak
się złożyło, że nie miał kto pełnić dyżurów w Seminarium,
choć byli bliscy współpracownicy jak Marian Przełęcki
i Leszek Kołakowski, obaj bardzo znani w nieco późniejszym okresie. Leszek Kołakowski deklarował się w tym
czasie jako zdeklarowany marksista.. Zaofiarowałem się
pełnić te dyżury i moja oferta została przyjęta. Dostałem
klucze od seminarium, dostęp do biblioteki i do otwartego
osobistego biurka profesora.
Sposób kierowania uniwersytetem nie odpowia-
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dał polityce ówczesnych władz peerelowskich (Polski Ludowej) opartej ideologicznie na marksizmie i leninizmie.
To siłą rzeczy musiało doprowadzić do ataków ideologicznych na profesora, które w dużej mierze realizował
popularny wówczas socjolog profesor Jozef Chałasiński
w obszernych artykułach publikowanych w czasopiśmie
„Myśl Filozoficzna”. Do roku 1949 (gdy kończył się czas
rektoratu Kotarbińskiego) pozbyto się niewygodnych ideologicznie profesorów. Profesorowi Dryjskiemu zaproponowano lektorat języka rosyjskiego. Wkrótce po tym zmarł
(1956), chyba ze zgryzoty.. Profesor Wąsik przeszedł 1 XI
1950 r. na emeryturę (ur. 1883..Znalazł swe miejsce najpierw na KUL (1952/53 –do 1955/56), a po tym okresie
aż do śmierci w 1963 r. był kierownikiem katedry historii filozofii w Akademii Teologicznej (ATK) w Warszawie,
która powstała po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego
w Uniwersytecie Warszawskim, a prof. Bornstein zmarł
już w 1948 r.
Pracę magisterską pisałem pod kierunkiem prof.
Janiny Kotarbińskiej na temat „Zasada ekonomii myślenia” według E. Macha. Temat zaproponowała mi prof. Kotarbińska. Można zrozumieć, dlaczego właśnie taki temat.
Zasada ekonomii myślenia była jednym z pomysłów filozofa austriackiego E. Macha, mieszcząca się w kierunku
filozoficznym końca XIX i początku XX wieku zwanego
empiriokrytycyzmem, a sformułowanego właśnie przez
Macha i niezależnie od niego przez R. Avenariusa. Ernst
Mach (1838-1916) był austriackim fizykiem i od 1864 r.
profesorem fizyki w Grazu, a od 1867 r. w Pradze. Drugim
kierunkiem jego zainteresowań była filozofia i od 1895 do
1901 r. był profesorem filozofii w uniwersytecie w Wiedniu. Sformułował poglądy nazywane empiriokrytycyzmem,
ale także machizmem (od jego nazwiska). Ciekawe, ze
w dziedzinie fizyki, już w tak w czesnym okresie, zajmował się badaniem zjawisk towarzyszących poruszaniu się
ciał z prędkością ponaddźwiękową. Richard Avenarius
(1843-96) był filozofem niemieckim działającym w Szwajcarii i od 1876 r. był profesorem uniwersytetu w Zurychu.
Był twórcą empiriokrytycyzmu niezależnie od Macha. Głosił pogląd-postulat unaukowienia filozofii oraz tezę o zależności istnienia świata zewnętrznego od poznającego
podmiotu (umysłu). Przez to był ostro krytykowany przez
Lenina w „Ludzkie pojęcie świata” (1891), wydanie polskie w 1969 r. Empiriokrytycyzm sprowadzał całą rzeczywistość do wrażeń (Empfindungen) ludzkich. Z pomocą
teorii o psychofizycznej naturze wrażeń filozofia ta usiłowała znieść przeciwstawność między idealizmem a materializmem, co prowadziło do prób łączenia tej filozofii
z marksizmem. Spotkało się to z ostrą krytyką Lenina wyrażoną w rozprawie pt. „ Materializm a empiriokrytycyzm”.
Prace Macha były wydawane po niemiecku. Jego dzieła
filozoficzne to: „Die Analyse der Empfindungen” (Analiza wrażeń z 1900 r.) i „Erkenntnis und Irrtum” (Poznanie
i błąd z 1905 r). Nie było polskiego przekładu. Poglądy
Lenina na empiriokrytycyzm były już dostępne po polsku.
Czas, w którym pisałem pracę magisterską, był okresem
ostrej walki ideologicznej i ten stan rzeczy temat odpowiednio ukazywał. Pracę magisterską recenzował prof.
Tadeusz Kotarbiński. Egzamin magisterski zdawałem pod
koniec roku akademickiego 1950/51 w salce Seminarium
Filozoficznego przy ul. Uniwersyteckiej 3. Egzamin był pi-
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semny. Trzeba było wypowiedzieć się obszernie na jeden
z trzech podanych tematów.
Uzyskanie dyplomu z filozofii u państwa Kotarbińskich miało duże znaczenie prestiżowe. Zaraz, w tym
samym roku akademickim otrzymałem wykłady z logiki
w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi,
mieszczącej się wówczas przy al. Kościuszki 21. Rektorem była dr Hanna Szmuszkowicz, żona profesora
Mazura. Niestety wykłady miałem tylko przez jeden rok.
W 1952 r. ukazało się zarządzenie ówczesnych władz (za
wzorem radzieckim), że logika i psychologia jako naleciałości imperializmu zachodniego nie mogą być w Polsce
wykładane. Ten stan rzeczy trwał parę lat. Zmiany zaczęły
się po 1956 roku.
P.S. Po wielu latach, patrząc z perspektywy czasu, można zadać sobie pytanie: czy warto młodemu człowiekowi poświęcić pewien okres życia na studia filozoficzne?
Od wieków pewna część społeczności ludzkiej,
bardziej świadoma i czująca potrzebę wiedzy, szukała
i szuka odpowiedzi na najbardziej nurtujące człowieka

pytania związane z jego bytem na tym świecie, z moralnością, zachowaniem się w zbiorowości. Refleksja nad
życiem, jego problemami, jest naturalną potrzebą żyjącego, myślącego stworzenia. Tę refleksję często nazywamy
filozofią. Jeśli jest poparta poprawnym, logicznym myśleniem, to zwykle znajduje swe odbicie w naukowych rozważaniach, udostępnianych przez dyskusję lub publikacje i ma pewien, a czasem nawet bardzo znaczny wpływ
na poglądy, działania, czyny i życie wielu społeczności.
Potwierdza to historia ludzkości. Filozofia to umiłowanie
mądrości. A tej trzeba życzyć każdemu.
W przedwojennym programie II klasy liceum był
przedmiot nazwany „Propedeutyka filozofii”. Był świetny
podręcznik do nauczania omawianych tu zagadnień. Wraz
z nowym systemem władzy zanikł obowiązek logicznego
myślenia i jego wdrażania w umysły młodego pokolenia.
Skutki braku poprawnego myślenia, wnioskowania, są
bardzo przykre dla społeczeństwa To widać i to się czuje. Niedawno padła propozycja wprowadzenia odczytów
o tematyce filozoficznej w szkołach średnich przez pracowników naukowych filozofii. Może to coś zmieni?
ѥ

Tadeusz Gerstenkorn

WŁODZIMIERZ KRYSICKI MATEMATYK-STOCHASTYK (1905-2001)
W 2015 r przypada 110 rocznica urodzin łódzkiego uczonego, matematyka zajmującego się głównie teorią
prawdopodobieństwa i statystyką. Jako pierwszy promowany przez niego doktor oraz wieloletni współpracownik
pragnę przypomnieć postać profesora z uwagi na Jego
duże zasługi dla nauki i wychowania polskiej, zwłaszcza
łódzkiej, młodzieży akademickiej.
Włodzimierz Sylwester Krysicki urodził się w Warszawie 1 stycznia 1905 r. w rodzinie drobnomieszczańskiej z ojca Piotra i matki Anieli z domu Biske. Uczęszczał do znanej warszawskiej szkoły Wojciecha Górskiego
(później św. Wojciecha) i tam w roku 1923 uzyskał maturę. W tym samym roku wstąpił na Uniwersytet Warszawski, który ukończył w 1928 r., ale stopień magistra filozofii
w zakresie matematyki otrzymał na Wydziale Filologicznym w roku 1930. W 1928 r. rozpoczął pracę w swej
dawnej szkole jako nauczyciel wychowawca. Nawiązał
współpracę ze znakomitym dydaktykiem matematyki W.
Wojtowiczem i wspólnie z nim napisał w 1937 r. podręcznik matematyki dla I klasy gimnazjum. Godne uwagi, że
już nieco wcześniej, w 1930 r., opublikował interesujący
artykuł o pokryciu prostokąta w formie trzech twierdzeń
w czasopiśmie dla nauczycieli „Parametr”. Nie mając
jeszcze stopnia magistra wziął jednak udział w Zjeździe
Matematyków w 1929 r. Egzemplarz ze sprawozdaniami
tego zjazdu i spisem uczestników (w tym W. Krysickiego)
znalazłem w bibliotece Instytutu Matematyki w Kopenhadze..
W przeddzień wybuchu wojny 1939 r. został zmobilizowany i w stopniu podporucznika walczył w armii gen.
F. Kleeberga aż so 5 października. Po klęsce wojennej
powrócił do Warszawy i do września 1941 r. pracował
jako nauczyciel w Technikum Mechanicznym. Jednak
już od stycznia 1940 r. aż do Powstania Warszawskiego
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w sierpniu 1944 r. był zaangażowany w tajnym nauczaniu
(klasy maturalne) w swym macierzystym Liceum św. Wojciecha.
Po oswobodzeniu Łodzi W. Krysicki osiedlił się
w Łodzi i rozpoczął pracę w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki (przed wojną im. Józefa Piłsudskiego), przyjmując w tej szkole pierwszą po wojnie maturę.
Jednocześnie pracował też jako nauczyciel matematyki
w Prywatnym Liceum Duczymińskiego, prowadząc klasy
maturalne.
We wrześniu 1945 r. W. Krysicki rozpoczął pracę w nowoutworzonej Politechnice Łódzkiej jako starszy
asystent w Katedrze Matematyki. W listopadzie 1948 r.
został adiunktem, a już w grudniu 1951 r. objął stanowisko zastępcy profesora i pełnił tę funkcję do końca sierpnia 1952 r.
W roku 1950 W. Krysicki przedstawił pracę Twierdzenie graniczne o wyrazach wyższego rzędu w zagadnieniu Bayesa i na jej podstawie uzyskał w Politechnice
Warszawskiej stopień doktora nauk technicznych z odznaczeniem. Promotorem był prof. W. Pogorzelski, a recenzentami profesorowie S. Straszewicz i H. Steinhaus..
W 1955 r. Centralna Komisja Kwalifikacyjna mianowała W. Krysickiego docentem i od czerwca tego roku
do listopada 1962 r. pozostawał na tym stanowisku w Politechnice Łódzkiej. Jednocześnie pracował na pół etatu
w Uniwersytecie Łódzkim prowadząc zajęcia z rachunku
prawdopodobieństwa (wykłady i seminaria, 1947-1962).
W roku 1962 Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nadała W. Krysickiemu tytuł profesora
nadzwyczajnego. Został wówczas kierownikiem Katedry
Matematyki Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
i był nim aż do czasu utworzenia w tej uczelni Instytutu
Matematyki w roku 1970.
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W roku 1973 W. Krysicki otrzymał nominację na
profesora zwyczajnego, a w 1975 r. w wieku 70 lat przeszedł na emeryturę. Nie znaczy to, że zaprzestał aktywnej
działalności. Nadal prowadził seminarium naukowe, które
rozpoczął w latach pięćdziesiątych ze stochastyki w porozumieniu z Instytutem Matematyki PAN. W seminarium
tym uczestniczyli współpracownicy dydaktyczni profesora
z Katedry, a także inżynierowie z innych katedr Politechniki Łódzkiej zainteresowani problematyką statystyczną
i zastosowaniami matematyki. Prowadzona przez wiele lat
praca wydała owoce. Dwunastu uczestników seminarium
uzyskało doktorat matematyki w Uniwersytecie Łódzkim
(Politechnika Łódzka nie miała w tym czasie prawa nadawania stopnia doktora matematyki), których promotorem
był W. Krysicki, a dwie osoby uzyskały habilitację. Poza
tym dwaj inżynierowie zainteresowani statystyką, uczestnicy seminarium, uzyskali habilitację na Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym tejże Uczelni.
Profesor W. Krysicki był ponadto recenzentem
około dwudziestu prac doktorskich wykonanych w Politechnice Łódzkiej, w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi,
w Instytucie Łączności i w Uniwersytecie Marii CuriiSkłodowskiej w Lublinie oraz kilku prac habilitacyjnych.
Dziesięciu obecnych lub byłych profesorów Uniwersytetu
Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej było kiedyś studentami
lub współpracownikami profesora W. Krysickiego.
Od roku 1958 przez 17 lat (do 1975) profesor W.
Krysicki był recenzentem czasopisma sprawozdawczego
„Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete” wydawanego wówczas przez Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Opracował wówczas kilkadziesiąt
recenzji.
Profesor W. Krysicki ma w swym dorobku 43
prace naukowe. Pozornie jest to liczba nieimponująca.
Ale tylko pozornie, bowiem choć profesor był tytanem
pracy, to nie mógł stworzyć więcej, bowiem niezależnie
od wyczerpujących zajęć dydaktycznych pełnił stale odpowiedzialne funkcje uczelniane i społeczne. W 1946 r.
współtworzył Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, był prezesem tego oddziału w latach 19491952 oraz vice-prezesem w latach 1953-1956, a od 1996
r. jego członkiem honorowym. Szczególnie aktywnie działał w Komisji Historii Matematyki od chwili jej powstania
w 1978 r. Opracował wiele biografii (znakomita książka:
Poczet Wielkich Matematyków) lub je redagował naukowo. Był świetnym popularyzatorem matematyki. W 1985
r otrzymał nagrodę imienia prof. Witolda Pogorzelskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Przez wiele lat
był prodziekanem Wydziału Włókienniczego, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Matematyki, opracował
program nauczania matematyki dla kandydatów na studia
techniczne dla pracujących oraz program matematyki dla
wyższych szkół oficerskich. W latach 1968-1972 był zaangażowany w wykłady telewizyjne, bardzo nowoczesną
formę przekazywania wiedzy matematycznej zwłaszcza
młodym, pracującym ludziom , studiującym na I lub II semestrze Wyższych Studiów Technicznych (tzw. Telewizyjna Politechnika). Poza tym profesor Krysicki był bardzo
zajęty publikowaniem wielu poczytnych podręczników
z analizy matematycznej (współautor: Lech Włodarski)
oraz z teorii prawdopodobieństwa i statystyki. Ponadto
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był niezwykle czynny w kontaktach międzynarodowych.
Już w 1949 r. wziął udział w XII Zjeździe Matematyków
Polskich i V Zjeździe Matematyków Czechosłowackich
w Pradze. Wielokrotnie, tj. w 1958, 1961, 1963, 1967
(Magdeburg), 1965 (Berlin), 1964 (Drezno), 1964 (Lipsk),
1984 (Frankfurt (O) brał udział w tzw. kolokwiach dotyczących statystycznej kontroli jakości. Był to efekt nawiązania kontaktów naukowych z Niemiecką Akademią Nauk
w Berlinie Wschodnim (dr Egon Schindowski - NRD)
i Wyższą Szkołą Techniczną w Magdeburgu (prof. Karl
Mannteufel). Pod koniec roku 1963 profesor W. Krysicki
został zaproszony na miesięczny pobyt do Paryża do znanego Instytutu Statystycznego (l’Institut de Statistique).
Był to zapewne efekt stałych powiązań z czasopismem
francuskim Revue de Statistique Appliquée, które sprowadzał do Politechniki przez długie lata..Po przejściu na
emeryturę profesor Krysicki nadal czynnie uczestniczył
w wielu zagranicznych konferencjach, np. w Journées
de Statistique (1983), w Debreczynie (1984), w Warnie
(1985), w V Panońskim Sympozjum Statystyki Matematycznej w Budapeszcie (1985), w kongresie w Rostocku
(NRD 1985) i w 18. Statystycznym Meetingu Europejskim
w Berlinie (1988). Oczywiście brał udział w licznych konferencjach krajowych, głównie w Wiśle i Błażejewku, na
których przedstawiano prace z dziedziny probabilistyki
i statystyki matematycznej. Uczestniczył też w kilkunastu
konferencjach dotyczących zastosowań matematyki organizowanych przez Polskie Towarzystwo Matematyczne
i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. To było
oczywiste. Ale w moim przekonaniu powodem ograniczonej liczby prac naukowych było to, że profesor nie dopisywał się do prac swoich uczniów i współpracowników
nawet tam, gdzie służył pomocą lub cennymi wskazówkami, co jest obecnie niemal (nieukrywanym) standardem
w wielu środowiskach naukowych. Zyskał przez to grono
wiernych, wieloletnich uczestników seminarium, z którymi
był bardzo zaprzyjaźniony.
Szczególnymi względami w pracy naukowej profesora Krysickiego cieszyła się stochastyka. Sądzę, że
jako pierwszy wprowadził do nauczania politechnicznego
problematykę rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
(bez nadmiernej teorii) na Wydziale Włókienniczym. To
zamiłowanie do problematyki losowości widać w wyborze opublikowanych pierwszych prac naukowych. W roku
1955 ukazała się praca w „Zastosowaniach Matematyki”
pt. O połączonym zagadnieniu Bayesa i Bernoulliego.
Była na tyle interesująca, że już w następnym numerze
tego czasopisma (1956) opublikowano: Trzy głosy dyskusyjne (współautorstwo: V. Fabian i H. Steinhaus). Kilka lat
później (1963) praca została rozbudowana przy udziale
profesora Mikołaja Olekiewicza z Lublina i opublikowana
w tym samym czasopiśmie. Jest tu omówiony interesujący problem dwustopniowego badania statystycznego,
którego pierwszy etap przeprowadzony według schematu
dwumianowego, służy za podstawę wnioskowania o prawdopodobieństwie uzyskania określonego wyniku w drugim etapie badania. Wykorzystuje się tutaj wzór Bayesa
i rozpatruje rozmaite warianty szczegółowe. Ten interesujący schemat wnioskowania statystycznego został dalej
wykorzystany i pogłębiony przez T. Gerstenkorna w 1990
r. (Fasciculi Mathematici 236) przy uwzględnieniu w ba-
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daniu inflacyjnego rozkładu Pólya (co zwiększało możliwość uogólnienia problemu i rozszerzenia na przypadki
szczególne), a także w 1993 r. przez tego samego autora
z wykorzystaniem w prognozie rozkładu Pascala (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 687).
Twierdzenie Poissona , znane od dziesiątków lat,
zostało opracowane przez W. Krysickiego w sposób precyzyjny od niespodziewanej strony. Wiadomo było, że jest
ono twierdzeniem granicznym (przy określonych założeniach) dla wzoru Bernoulliego, i że wzór Poissona można
stosować przy dużych próbach zamiast wzoru dwumianowego. Problem jednak polegał na dokładnej ocenie popełnianego błędu. W pracy z 1957 r. został podany rząd
zbieżności oraz tak zwany wyraz główny. Uzyskanie tego
wyniku wymagało dość skomplikowanych zabiegów matematycznych.
Wzory asymptotyczne były w tym czasie opracowywane w różnych dziedzinach matematyki i budziły
duże zainteresowanie. W. Krysicki opracował wzór graniczny oparty na wcześniej prezentowanym twierdzeniu
z problemu Bayesa. Wynik był bardzo interesujący, tak
że prof. Wacław Sierpiński przedstawił tę pracę na posiedzeniu francuskiej Akademii Nauk 17 lipca 1961 r.
i została ona opublikowana w czasopiśmie tej Akademii
(Comptes Rendus Hebdomadaires).
Domeną profesora Krysickiego była również problematyka estymacji statystycznej. Pierwsza praca z tej
dziedziny dotyczyła zastosowania metody momentów do
estymacji parametrów mieszaniny dwóch rozkładów Rayleigha i została opublikowana w znanym francuskim czasopiśmie statystycznym Revue de Statistique Appliquée
w roku 1963.
W praktyce statystycznej spotykamy się często
ze zjawiskiem zmieszania dwóch populacji o tym samym
rozkładzie, ale o różnych charakterystykach. Ważne są
zwłaszcza takie sytuacje, gdy mieszaniny dotyczą ważnych w zastosowaniach rozkładów prawdopodobieństwa.. Z tego powodu w kręgu zainteresowania profesora Krysickiego znalazła się sprawa mieszaniny (inaczej
złożenia) dwóch rozkładów Laplace’a. W pracy z 1967 r
(wraz z Edwardem Kąckim z Politechniki Łódzkiej) przy
zastosowaniu również metody momentów omówiono ten
problem przez oszacowanie parametrów tej mieszaniny.
Z problematyki mieszanin, tj, składania rozkładów prawdopodobieństwa, najważniejsza jest zapewne
praca opublikowana w 1972 r. w „Demonstratio Mathematica”, która dotyczy estymacji parametrów złożenia dowolnej liczby rozkładów wykładniczych. Dotychczasowe
prace dotyczyły zasadniczo mieszanin dwu rozkładów,
a opracowaniem traktującym o większej liczbie rozkładów była tylko praca Blischkego z 1964 r. o rozkładach
Bernoulliego oraz publikacja Kabira z 1968 r. dotycząca mieszanin rozkładów typu ciągłego, ale przy założeniu ograniczenia zmiennych losowych do przedziałów
skończonych. W omawianej pracy W. Krysicki rozpatruje
estymację parametrów mieszaniny dowolnej, skończonej liczby rozkładów wykładniczych (ważnych w praktyce
statystycznej) bez ograniczenia zakresu zmiennych do
przedziałów skończonych.
Od 1975 r. Włodzimierz Krysicki był członkiem
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sekcji polskiej międzynarodowego Towarzystwa Statystyki Matematycznej i Teorii Prawdopodobieństwa im. Bernoullich.
Już po przejściu w stan spoczynku profesor W.
Krysicki opublikował w 1987 r. pracę w czasopiśmie Uniwersytetu Humboldta w Berlinie o niezmiernie ciekawym
wyniku, a podającym warunki, przy których mieszanina
dwóch rozkładów daje rozkład jedno lub dwumodalny..
Zagadnienie to omówił także w 1992 r. w Rocznikach
Polskiego Towarzystwa Matematycznego (Zastosowania
Matematyki).
Praca profesora W. Krysickiego z 1993 r. (wraz
z M. Kałuszką – obecnie profesorem Politechniki Łódzkiej) dotyczyła pewnych nierówności dla funkcji charakterystycznej.W uznaniu zasług dla Uczelni , za wybitne
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, Politechnika Łódzka
nadała w 1995 r. profesorowi Krysickiemu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Profesor Krysicki był aktywny
naukowo aż do śmierci . Jeszcze w tych późniejszych
latach zdążył opublikować 7 prac naukowych. Dotyczyły
one pewnych nowych własności rozkładu wykładniczego oraz rozkładu beta i zagadnienia dekompozycji rozkładów. Już po śmierci, w 2002 r. otrzymał nominację na
Człowieka Roku 2002 z Amerykańskiego Instytutu Biograficznego.
Z podręczników W. Krysickiego korzystały przez
niezliczone lata (i sądzę, że nadal korzystają) ogromne
rzesze studentów. Książki te (Analiza Matematyczna w Zadaniach – współautor Lech Włodarski; Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w zadaniach
– współautorzy pracownicy Katedry) były bowiem znakomicie napisane pod kątem każdego studenta, przez rozliczne przykłady jasno interpretowały teorię i nadawały się
do samodzielnego studiowania i przyswajania trudnych
zagadnień matematycznych. O ich poczytności świadczy
wielonakładowość i tłumaczenie na języki obce..
Profesor Krysicki do końca swych dni utrzymywał
świetną formę fizyczną. Przeżył 96 lat. Zmarł 19 września 2001 r. Pochowany jest w Łodzi na komunalnym
cmentarzu na Zarzewie..Pozostawił dwie córki. Jedna
jest chemikiem, druga fizykiem. Żona wcześniej zmarła.
Była nauczycielką.
Umarł CZŁOWIEK, trwa PAMIĘĆ.
Lista prac naukowych
1. Trzy twierdzenia o pokryciu prostokąta, 1930, Parametr
1,5, 196-197.
2. Un théorème limite sur les termes d’ordre superieur
dans le problème de Bayes, 1949, Zprawy o Spolecnem 3.
Sjezdu Matematiku Českoclovenskich a 7. Sjezdu Matematiku Polskych, Praha 28 VIII-4 IX 1949, Přirodovĕdecke
Nakladatekstvi 1950, Praha, 288-291.
3. O prawdopodobieństwie, że przy n niezależnych zaokrąglonych pomiarach wariancja empiryczna jest równa
zeru, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1954, Włókiennictwo, s. 1, 5-19.
4. O pewnym zastosowaniu i oszacowaniu rozkładu Studenta, Geodezja i Kartografia 4 (1955), 159-168.
5. Twierdzenie graniczne o wyrazach wyższego rzędu
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w zagadnieniu Bayesa, Prace Matematyczne 1955, 1,1,
93-112 (praca doktorska).
6. O połączonym zagadnieniu Bayesa i Bernoulliego, Zastosowania Matematyki 1955, 2, 2, 172-178.
7. Trzy głosy dyskusyjne, Zastosowania Matematyki 1956,
3,1, 100-104 (współautorzy: V.Fabian i H. Steinhaus).
8. Remarques sur la loi de Poisson, Bulletin de la Société
des Sciences et des Lettres de Łódź 1957, 8, 7, 1-24.
9. Sur une formule asymptotique, Comptes Rendus Hebdomedaires des Seances de l’Academie des Sciences,
Paris 1961, 253, 369-371.
10. O uogólnionym połączeniu zagadnień Bayesa i Bernoulliego, Zastosowania Matematyki 1963, 7, 1, 77-103
(współautor M. Olekiewicz).
11. Application de la méthode des moments à l’estimation des paramètres d’un mélange de deux distributions
de Rayleigh, Revue de Statistique Appliquée 1963, 11,
4, 25-34.
12. Über bestimmte Konsequenzen einiger Gesetze der
Wahrscheinlichkeit, Wissenschaftliche Zeitschrift der
Technischen Hochschule Otto von Guericke Magdeburg
1963, 7, 1, 165-166.
13. Über einige Eigenschaften eines Intervalltestes, Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu
Berlin 12 (1963), 723-724.
14. Powierzchnie o wilgotności średniej, Zastosowania
Matematyki 8 (1965), 57-65 (współautor E. Kącki).
15. La variance empirique peut-elle être égale à zéro ?
Revue de Statistique Appliquée (1965) 12, 2, 83-94.
16. Zastosowanie metody momentów do estymacji parametrów mieszaniny dwóch rozkładów Laplace’a, Zeszyty
Naukowe Politechniki Łódzkiej 1966, 77, Włókiennictwo
14, 5-13.
17. Parameterschatzung einer Mischung von zwei Laplaceschen Verteilungen, Prace Matematyczne 1967, 11, 1,
23-31 (współautor E. Kącki).
18. Über Bedingungen unter welchen die Mischung zweier
Verteilungen eine ein- oder zweigipflige Verteilung ergibt,
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu
Berlin, Math.-Naturwiss. Reihe (1967) 16, nr 1, 41-42.
19. Flächen der mittleren Feuchtigkeit in anisotropen Medien, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1967 , 95,
23-31 (współautor E. Kącki).
20. O pewnym zastosowaniu i oszacowaniu rozkładu Studenta, Geodezja i Kartografia (1968) 4, 3, 159-168.
21. Momentos de distribution cinditional de probabilidad
de los numeros de series, Travajos de Estadistica (1969)
20, 2-3, 253-257.
22. Estimation of the parameters of the mixture of an arbitrary number of exponential distributions, Demonstratio
Mathematica (1972) 4, 3, 1-9.
23. Über die Parameterschätzung bei der Mischung von
Exponentialverteilungen, Wissenschaftliche Zeitschrift
der Technischen Hochschule Otto von Guericke Magdeburg (1974) 18, Heft 4, 395-396.
24. Mathematical Model of the crystalization rate of sucrose in pure solutions, Proceedings of the 16. Assemblée Comm. Inst. Techn. Sucrerie, en Amsterdam 1978,
Delft 1979, 1-10 (współautor S. Zagrodzki)
25. Matematyczny model szybkości krystalizacji sacharozy w roztworach czystych, Gazeta Cukrownicza (1981)
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89 (2), 29-32 (współautor S. Zagrodzki).
26. Matematyczny model szybkości krystalizacji sacharozy w roztworach czystych, Zeszyty Naukowe Politechniki
Łódzkiej, Matematyka (1983) 15, 37-47. (współautor S.
Zagrodzki
27. Sur les ensembles aleatoires dont les quotient suit
une distribution donnée, Journées de Statistique Lyon
1983, 59-60.
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19992, 87-97.
33. O wartościach modalnych mieszaniny dwóch rozkładów Laplace’a, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria III, Matematyka Stosowana (1992) 35,
131-134.
34. Some inequalities for characteristic functions, Zeszyty
Naukowe Politechniki Łódzkiej 687, Matematyka (1993)
25, 13-18 (współautor M. Kałuszka).
35. On the representation of the density functions of gamma type, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Mathematica
(1996) 8, 19-22.
36. The density of a normal random variable. Discuss.
Math. Algebra Stochast. Methods (1996) 16, nr 2, 2015213.
37. Wspomnienia z lat 1945-1950, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 758, Chem. 45 (1996), 34-35.
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Ks. Henryk Nowik

Z REFLEKSJI NAD MYŚLĄ I ŻYCIEM KS. DR HENRYKA DWORAKA
Był wielkim formatorem powołań kapłańskich,
uznanym wychowawcą pokoleń alumnów i lubianym
nauczycielem akademickim. Oddajmy zatem Mu głos
w tej sprawie, w możliwie większym wymiarze:
Obserwacje w dwudziestoletnim przedziale czasu
formacji seminaryjnej: struktury studiów filozoficzno
- teologicznych, grona profesorskiego, kierownictwa
duchowego oraz praktyk duszpasterskich alumnów
- mimo woli doprowadziły do pewnych konstatacji,
w wyniku których rodziło się pytanie: co w tej sytuacji jest
priorytetowe, co drugo i ”ento” rzędne?
Wielu upatruje w kierownictwie duchowym
najważniejszy element formacji seminaryjnej. Jeśli
zamierza się osiąganie przez alumna znacznego stopnia
dojrzałości psychicznej, duchowej, wtajemniczenia
w głębsze autentyczne życie modlitwy, umiłowania
prawdy, bezinteresownej miłości postawy służebnej wymogiem pozostanie dobre kierownictwo duchowe.
W pracy nad sobą alumn wymaga kierownika, który będzie
mu towarzyszył, wspierał, pomagał w rozpoznawaniu
drogi powołania, aż w pewnym momencie wskaże
potrzebę podjęcia dojrzałej, całkowicie wolnej decyzji
przyjęcia święceń. Rolą kierownika nie jest zastępowanie
czy wyręczanie kleryka w tej pracy. Jest to trudny
i odpowiedzialny posterunek. Ważny jak przewodnika po
ciężkich szlakach górskich czy holownika prowadzącego
statek do nieznanego portu.
Świadomość że trzeba „poddać” się kierownictwu
duchowemu ujawnia niebezpieczeństwa grożące temuż
kierownictwu. Po pierwsze zinstytucjonalizowaniu,
po drugie sformalizowaniu odniesień tak po stronie
kierowników, jak i alumnów. W zinstytucjonalizowanym
kierownictwie duchowym, nie obcym staje się uczucie
jakiegoś rodzaju „przymusu psychicznego”, ale i pozostawienie całkowitej dowolności w korzystaniu z tego
rodzaju kierownictwa, jedynie dla tych, którzy sami
pragną zeń korzystać, pozostaje w kręgu dyskusji, lecz
nie tylko...
Bezsporna była i jest wolność alumna. Do niej
też należy się odwoływać, a korzystając z niej, unikając
najmniejszej presji psychicznej, co wcale nie wydaje się
sprawa łatwą. Spotyka się w człowieku niezdolności,
niechęci, izolację wobec innych itp. - one w jakiejś
mierze mogą mieć styk i rzutować na zapotrzebowania
kierownictwa duchowego. Gdyby ten stan oporu w korzystaniu z kierownictwa utrzymywał się przez dłuższy
czas pobytu w seminarium, niektórzy uważają, że byłoby
uzasadnione pytanie o zdatność owego kandydata do
kapłaństwa.
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Długie kolejki pod drzwiami ojca duchownego,
po wieczornych modlitwach, głęboko w noc świadczyły
o potrzebie rozmów poza rówieśniczych, poza koleżeńskich, a dotyczących kontynuowania drogi seminaryjnej podejmowania wiążącej decyzji na całe życie (celibat, czystość), a kończących się dość często sakramentem pojednania, nawrócenia. Jest to drobny obrazek
wspomnieniowy z okresu naszej formacji. Intuicyjnie
wyczuwaliśmy istnienie pewnego modułu: mistrz - uczeń,
doświadczony przewodnik na wysokogórskich szlakach
i to nie wymagało dodatkowych komentarzy. Ogromnie
istotne jest dla alumna przeświadczenie, że kierownik
duchowy „ ma dla mnie czas”, że „mogę przyjść na
rozmowę”. Ukształtowanie i posiadanie takiego odczucia
należy do zasadniczych elementów formacyjnych.
Proszącemu nie można odmawiać i trzeba bezwzględnie
umieć znaleźć czas na takie rozmowy, odkładając własne
sprawy, może i ważne pożyteczne, czy też animozje.
Przyszłość pozytywnie skwituje „zabrany” czas.
Wobec tych, którzy rzadko lub wcale nie
proszą o kierownictwo duchowe, postawmy bardziej
na życzliwą pobudzającą perswazję, zachętę, niż tzw.
„freiwilliger Zwang” - dobrowolny nacisk. Modlitwa
błagalna, natchnieni i Boże, łaska - potrafią wiele zdziałać
w tak trudnych przypadkach. Rozmowy indywidualne
w atmosferze szczerości, umiłowania Boga i człowieka,
zadań, niebezpieczeństw, meandrów wżyciu kapłańskim,
chciałoby się powiedzieć, należy do spotkań z mędrcem,
do korzystania z jego życzliwej i dojrzałe mądrości.
Zatem zbyt młody wiek kierownika duchowego, brak
doświadczenia życiowego i stażu pracy pod kierunkiem
mistrza - nie zostają rozważone przez dekret nominacyjny,
raczkowanie na tej delikatnej płaszczyźnie lub przez
san. i gorliwość. Najpierw terminowanie - to conditio
sine qua non, i to nie tylko w tym zakresie. Zła praktyka
w dekretowaniu tu nas poważnie oskarża.
W polskich seminariach istniała zawsze możliwość
korzystania z regularnego kierownictwa. Zmorą była
zbyt mała liczba dobrze przygotowanych kierowników
duchowych i zbyt duża liczba kleryków. Z konieczności
„tykał” zegar pobytu na rozmowie. Wydaje się istnieć
sprzężenie, zależność między niewystarczającą liczbą
osób skierowanych do prowadzenia kierownictwa,
ich fachowego przygotowania, a brakami w formacji
alumnów. Niedobory formacyjne mogą wieść do kryzysów
w postawach kapłańskich.
Stąd pomoc psychologiczna i duchowa w okresie
przygotowań do kapłaństwa jest wysoce potrzebna,
dodajmy jednak na dobrym poziomie. Wyszukiwanie
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w diecezji najlepszych, rzetelne ich wyszkolenie,
przekonanie ) wyjątkowej roli kierownictwa w wychowaniu
kapłana - dopiero pozwala żywić nadzieję dopracowania
się duchownych, dobrze osadzonych w szybko
zmieniającej się i złożonej rzeczywistości.
Wartość merytoryczna konferencji, homilii,
sposób prowadzenia rozmowy indywidualnej, dojrzałość
postawy kierownika duchowego będą niosły rodzaj
świadectwa autentycznej duchowości kapłana, jego
dojrzałych emocji i kreatywnego działania. Świadectwa
otwartości na to, co Boże i ludzkie wydają się być
najistotniejszym elementem formacyjnym alumnów.
Potrzeba otwartości, świadectwa prawdy są
tym istotniejsze, im bardziej uświadamiamy sobie
powojenne realia w kraju, gdzie rozmijanie się
z prawdą, zafałszowania, manipulacje należały do dnia
powszedniego i to nie na bagatelnej przestrzeni czasu.
O co należało zadbać w formacji przyszłych kapłanów,
gdy do seminariów zgłaszali się absolwenci szkół
ponadpodstawowych w Polsce Ludowej, a poddanych
programowi laicyzacji i ateizacji? Na ile odeszliśmy od
tego dziś?
Postawy zalęknienia, zamknięcia, pobłądzenia
nie należą do rzadkich. Ten groźny bakcyl nosimy w sobie
i kto wie czy tylko poniżej progu świadomości? Z takimi
symptomami zgłasza się wielu kandydatów. Nie raz owo
zamknięcie jest aż do bólu. Procesowi odblokowania
lęków, zamknięć, otwierania się na wartości pomocną
może być cała atmosfera oddziaływań formacyjnych,
ale nade wszystko rozmowy z kierownikiem duchowym.
Rozmowa indywidualna ze szczególnym nachyleniem na
niepowtarzalność osoby (w rozumieniu boecjuszowskim)
pozwala na nazwanie tejże rozmowy zindywidualizowaną.
Ta z kolei respektuje nie tylko odrębność osoby, ale jej
jednostkową zdolność percepcji, szybkość asymilacji,
pragnienia, zapotrzebowania na wzrost pod kierunkiem
itp.
Podczas dwunastu semestrów, zapotrzebowanie
na rozmowy z kierownikiem duchowym w pierwszej
fazie studiów filozoficznych (I - IV) z natury rzeczy
będzie częstsze, np. co dwa lub trzy tygodnie, w drugiej
- teologicznej (V - XII) - raczej rzadsze. Powiedziane
wyżej nie należy do żadnych kanonów; wskazana będzie
plastyczność bliższa życiu, niż spetryfikowana formuła.
Proces formowania się powołania (wzrost w łasce
i tajemnicy) octy — wielu istotnych problemów życia
alumna: kształtowania sumienia, hamowania i pobudzania
uczuć, emocji, wtajemniczania w modlitwę, życie sakramentalne umiejętność współżycia, współtworzenia
z innymi, odpowiedzialności za siebie i innych w rodzinie,
seminarium i parafii. Już sama odpowiedzialność za siebie
niesie wiele problemów, którymi żyje intensywnie kleryk.
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Najkrótszą drogą do kontaktów z Bogiem i człowiekiem
pozostaje miłość, W tym także do kierownika duchowego
(„miłość jest drogą Boga do człowieka i droga człowieka
do Boga” - Jan z Kastl). Miłość do kierownika duchowego
może się stać odblaskiem nieskończonej miłości
Boga. W aurze takich odniesień spotkanie alumn - kierownik duchowy pozwala wspólnie wejść na drogę
szukania Boga, Jego woli, zdobywania umiejętności
słuchania Słowa Bożej, posłuszeństwa, umiejętności
rozróżniania natchnień Bożych od tego, co nimi nie jest,
wychodzenia z uwikłań namiętności i oddziaływań złego
ducha. Niekwestionowane pozostaje tutaj miejsce dla
nauczyciela, kierownika mistrza rozpoznawania bogactw
duchowych alumnów. (Z prywatnego archiwum ks.
H.Dworaka).
Ksiądz Rektor Dworak był dogłębnie przejęty
edukacją intelektualistyczną, w aspekcie: nauki, filozofii
i teologii, co warunkowało Jego postawę myślicielską
w pracy pedagogicznej i w postępowaniu życiowym.
Kierował się w edukacji najwyższymi wartościami, takimi
jak: prawda, dobro, piękno i świętość. W realizacji zadań
rektorskich żywił szlachetne uczucia względem Kościoła
i Ojczyzny. W duchu patriotycznym kształtował postawy
alumnów, w przekonaniu, że Duchowieństwo polskie
zawsze było solą bytu naszego narodu. Związany był
z Towarzystwem Kultury Narodowo-Religijnej w Zielonej Górze. Odprawiał Msze św. w kaplicy siedziby
Towarzystwa. Wygłaszał homilie o dużej kulturze
językowej, głębokiej wiedzy teologicznej i o bogatej
refleksji filozoficznej. Na spotkaniach dyskusyjnych
zabierał głos w sposób merytoryczny, o podłożu
patriotycznym w duchu Chrystocentrycznym. Budził
u słuchaczy powszechny szacunek i głębokie wyrazy
uznania. Był cenionym wychowawcą, szanowanym
Rektorem, lubianym nauczycielem, podziwianym
kapłanem, serdecznym kolegą i wiernym przyjacielem.
Był legendą Paradyża.
ѥ
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Switłana Kryczkiwska

Polacy zainwestują 10 milionów dolarów w zamek w Czerwonogrodzie

Fot. ternopillya.livejournal.com

Odbudowaniem zamku i kościoła św. Stanisława w dawnym Czerwonogrodzie na Ukrainie, funkcjonującym
obecnie pod nazwą Uroczyszcze Czerwone w pobliżu wsi Nyrków w rejonie zaleszczyckim, zainteresowali się polscy
inwestorzy.
Ukraiński portal internetowy galas.te.ua podaje, że do 20 kwietnia w Zaleszczyckiej Rejonowej Administracji
Państwowej miała być przygotowana informacja historyczna o tych zabytkach, jaka później będzie przekazana polskiej
kancelarii prawnej, która na arenie międzynarodowej będzie szukać spadkobierców zamku i kościoła. Jeśli prawni właściciele nie zostaną wyznaczeni w ciągu trzech miesięcy, Polacy będą mogli zainwestować w odbudowę historycznokulturowych zabytków.
Są oni zainteresowani zamkiem i kościołem w rejonie zaleszczyckim, ponieważ jako ostatni rządził nimi polski
szlachcic Karol Poniński. W trosce o obecny stan budynków, inwestorzy będą odnawiać polskie zabytki. Postanowili oni
również zainwestować w alternatywne źródła energii w obwodzie tarnopolskim.
– Jak na razie, nie mogę podać nazwiska polskiego inwestora, ale na pewno wkrótce będzie ono znane społeczeństwu. Do Zaleszczyk przyjechał przedstawiciel polskiej kancelarii prawnej, która będzie zajmować się poszukiwaniem spadkobierców. Omówiliśmy całą możliwą współpracę, ale to było tylko pierwsze nasze spotkanie. Wstępnie na
odrestaurowanie zamku i kościoła potrzebne jest około 10 milionów dolarów. Ta kwota obejmie również naprawę prawie
100 m drogi przed zabytkami i ułożenie kostki brukowej przed zamkiem i kościołem. Polacy chcą zainwestować w rejonie zaleszczyckim, bo interesuje ich budowa elektrowni wiatrowych na stokach Kasperowców i Syńkowa oraz elektrowni cieplnych wykorzystujących energię słoneczną w pobliżu Nyrkowa. Po rezygnacji krzemienieckich inwestorów
z budowy elektrowni wodnej na wodospadzie Dżuryńskim nie rozmawiano już o tym z innymi inwestorami – powiedział
przewodniczący Zaleszczyckiej Rejonowej Administracji Państwowej Borys Szypitka.
Oprócz inwestycji w odrestaurowanie zabytków i produkcję energii elektrycznej, Polacy starają się nawiązać
współpracę z zaleszczyckimi rolnikami. Przede wszystkim są oni gotowi dostarczyć swój sprzęt i nasiona, by uprawiać
soję i kukurydzę.
Źródło: Switłana Kryczkiwska, galas.te.ua
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Jurij Smirnow

METROPOLITA ANDRZEJ SZEPTYCKI A POLACY
Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku we Lwowie
odwiedził dr hab. Andrzej A. Zięba, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
Prof. Zięba jest organizatorem i kierownikiem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, a także zastępcą redaktora naczelnego „Polskiego Słownika Biograficznego”. Jest on autorem kilku cenionych monografii i setek
artykułów. Dzięki staraniom Zarządu lwowskiego UTW
i osobiście prezes Eweliny Małanicz, członkowie Uniwersytetu mieli możliwość wysłuchać wykładu na temat „Metropolita Andrzej Szeptycki a Polacy”.
Prof. Zięba jest jednym z najbardziej znanych
w Polsce badaczy stosunków polsko-ukraińskich w XIX
-XX wieku, przedstawicielem współczesnej krakowskiej
szkoły historycznej, naukowcem, każde słowo którego
opiera się na sprawdzonych wielokrotnie faktach, a wnioski jego są nie do podważania. Profesor, opierając się
wyłącznie na faktach, nie boi się nieraz ostrych i komuś
może niewygodnych tematów.
We wstępie do wykładu on podkreślił: „Temat
dzisiejszego wykładu jest trudny, ale taki o którym trzeba
rozmawiać”. Postacią metropolity A. Szeptyckiego profesor interesuje się od początków swojej pracy naukowej.
Rezultatem jego badań była monografia „Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały”, również artykuły naukowe poświęcone rodzinie Szeptyckich. Andrzej A. Zięba bardzo dobrze rozumie znaczenie postaci metropolity
Szeptyckiego nie tylko w aspekcie historycznym, a również politycznym, w tym we współczesnych stosunkach
polsko-ukraińskich. Jeden z jego artykułów pt. „Dzieje
legendy pośmiertnej metropolity Andrzeja Szeptyckiego”
szeroko omawia współczesny stosunek do jego postaci
duchowieństwa, wiernych i polityków, Ukraińców i Polaków.
Podczas wykładu profesor dokładnie omówił znane i mniej znane fakty z życia metropolity w tle sytuacji
politycznej w Galicji z czasów monarchii austro-węgierskiej i II Rzeczypospolitej, i co najważniejsze, w okresie
II wojny światowej. Kim był właściwie z pochodzenia,
czy był Rusinem (Ukraińcem) z dziada-pradziada? Jak
powiedział prof. Zięba, obaj bracia Szeptyccy (Andrzej
i Kazimierz) byli ukształtowani w starych tradycjach kresowej szlachty polskiej. Ojciec Jan Szeptycki lubił tytuły,
uprawiał politykę, był mianowany członkiem Izby Panów.
Najbardziej charakterystyczną cechą charakteru metropolity było to, że on zawsze czuł się arystokratą, panem.
Ogromny wpływ na jego drogę życiową miała matka Zofia z Fredrów Szeptycka. Bardzo utalentowana kobieta,
która pisała utwory literackie, malowała. Miała niełatwe
życie rodzinne. Szeroko była znana jej pobożność, była
nauczycielką religijności dla syna. Decyzja Romana
Szeptyckiego poświęcić swoje życie Kościołowi i zmienić
obrządek była szokiem dla rodziców.
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Najważniejszym swoim zadaniem młody hrabia uważał pracę na rzecz zjednoczenia prawosławnych
z Rzymem, obronę katolicyzmu Rusinów w Galicji. Widział cały Kościół na Ukrainie zjednoczonym z Rzymem.
Błyskawicznie szybka kariera duchowa była traktowana
przez niego jako misja dla uratowania Unii i jej dalszego
rozpowszechnienia. Metropolita lwowski nie chciał zajmować się polityką, ale tylko Unią, zjednoczeniem chrześcijan, Rusinów, Rosjan, Białorusinów i innych. Nielegalnie
jeździł on do Rosji, interesował się tym co się dzieje w Kijowie. Ale nie było konkretnych rezultatów tej działalności
ani w Rosji, ani na Wielkiej Ukrainie. W 1917 roku udało
się nawiązać kontakty w Petersburgu, organizować początki rosyjskiego Kościoła unickiego. Ale bolszewizm
zniszczył wszystkie jego inicjatywy. Na Wołyniu w latach
20-30. XX wieku powstał ruch na rzecz tzw. neounii, ale
metropolita nie brał w nim aktywnego udziału. Za całe
swoje długie życie nie zdążył zrealizować swego najważniejszego dzieła, swego celu.
W czasie I wojny światowej w tej sprawie pisał
listy do ukraińskich biskupów prawosławnych, ale bez rezultatu. W Watykanie natomiast go nie zrozumiano. Okazało się, że w konkretnych warunkach politycznych, w istniejących stosunkach narodowych realizować ideę unii
nie było możliwym. Metropolita chciał być ponadnarodowym, nie chciał być nacjonalistą ukraińskim. Po I wojnie
światowej nastąpiły dla niego trudne czasy. W ukraińskim
społeczeństwie Galicji narastały konflikty partyjne, narastał też konflikt polsko-ukraiński. Metropolita zmuszony
był zajmować się polityką, a nie szerzeniem unii, nie zjednoczeniem Kościołów i chrześcijan różnych obrządków.
W czasie I wojny światowej Rosjanie wywieźli go w głąb
swego imperium. Wrócił w 1917 roku. Podczas konfliktu polsko-ukraińskiego w listopadzie 1918 roku poparł
dążenia Ukraińców. Wyjechał na Zachód, był w Rzymie
i w Amerykach Północnej i Południowej. Nowe władze
Polski nie chciały wpuścić go do kraju. Skierowany do Poznania, był zmuszony wyrazić lojalność do nowej Polski.
Miał nie buntować, ale godzić Polaków i Ukraińców. Miał
trudne relacje zarówno z władzami polskimi, jak i z nacjonalistycznymi partiami ukraińskimi. Nacjonaliści krytykowali go. Próbował przeciwstawić im akcję „Ukraińska
Młodzież Chrystusowi”. Ale OUN zdobyła wielkie wpływy
w społeczeństwie ukraińskim. Wielu z jej kierowników byli
dziećmi księży unickich.
II wojna światowa stała się wielkim wyzwaniem
dla metropolity. Nielekko było mu osobiście i całemu Kościołowi unickiemu znaleźć właściwą taktykę i strategię
działania. W 1939 roku po wkroczeniu Sowietów do Lwowa, zaistniała bardzo trudna sytuacja polityczna. Jeszcze
większe problemy powstały, kiedy przyszli Niemcy. Metropolita podtrzymał rząd Jarosława Stećki. Nie osiągnęły
pozytywnego wyniku listy metropolity do władz niemieckich, jego apele do politycznego kierownictwa Niemiec.
Przez całe swoje życie Szeptycki musiał balansować.
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W straszne czasy katastrofy humanitarnej, która nastąpiła
na ziemiach kresowych, było trudno zajmować określoną
pozycję wobec władz niemieckich i podziemia ukraińskiego. Przeciwstawił się jak mógł polityce likwidacji Żydów
– ratował żydowskie dzieci. Jeszcze bardziej trudną była
pozycja w sprawie mordowania Polaków na Wołyniu,
a później w Galicji. Metropolita nie reagował – nie ogłosił
ani odezwy, ani listów pasterskich. Był dobrze informowany o tym, co się dzieje, ale nie napisał konkretnych
wskazówek księżom greckokatolickim, jak mają działać
w tak skomplikowanej sytuacji. Milczał. Zmarł już kiedy
do Lwowa wkroczyli Sowieci. W przygotowaniu był list do
Stalina. Chciał ocalić swój Kościół przed likwidacją. To też
się nie powiodło.
I wojna światowa rozbiła jego plany unijne, II wojna światowa zakończyła się katastrofą jego działań politycznych. „To był egzamin, którego nie zdał – powiedział
prof. Andrzej Zięba. – Ale było i trwa życie po życiu metropolity Szeptyckiego. Kult Szeptyckiego zaczął się rozwijać jeszcze za jego życia i nabrał siły po jego śmierci.
Proces beatyfikacyjny w toku już od 1955 roku i trwa po
dzień dzisiejszy. Przeciwko procesowi był episkopat polski i osobiście prymas Stefan Wyszyński. Papież Paweł
VI dobrze wiedział, na czym polega sprawa. W procesie
beatyfikacyjnym bardzo silny jest wątek żydowski. Wiele
konkretnych działaczy i organizacji żydowskich apelowało

i apelują za jak najszybszą beatyfikacją metropolity ukraińskiego”.
Na zakończenie wykładu prof. Zięba jeszcze
długo odpowiadał na pytania członków UTW. Kimże był
Andrzej Szeptycki – Polakiem czy Ukraińcem? Na to
profesor odpowiedział: „Od momentu, kiedy został biskupem, zaczyna się zmieniać i z czasem wytworzył w sobie
ukraińskość. Jego postawa to postawa patrioty ukraińskiego. Czy w głębi jego duszy jeszcze została polskość?
Nie, tylko sentymenty. Ale temat działalności metropolity
Szeptyckiego to temat nie tylko polsko-ukraiński, ale międzynarodowy. Dla Polaków on był człowiekiem, który był
dobrze poinformowany o tym co się działo na Wołyniu, ale
unikał wypowiedzi na ten temat, również we Lwowie wobec niemieckiego mordu profesorów na wzgórzach Wuleckich nie powiedział rodzinom zamordowanych nawet
słowa pocieszenia”.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na dobrą
organizację działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i na wysoki poziom naukowy wykładów znanych polskich
naukowców, których kierownictwo UTW zaprasza na wykłady do Lwowa.
http://kuriergalicyjski.com/kultura/wydarzenia/4882metropolita-andrzej-szeptycki-a-polacy [20.03.2016]
ѥ

Justyna Giedrojć

CHRZEST – PRZEŁOMOWE WYDARZENIE
W DZIEJACH POLSKIEGO NARODU
Główne uroczystości obchodów 1050-lecia Chrztu
Polski rozpoczęły się wczoraj w Gnieźnie. Gnieźnieńskie
i poznańskie obchody są centralnymi wydarzeniami całego jubileuszowego 2016 roku.
Do Wielkopolski zjechali się goście z całego świata.
W tym przewodnicząca Sejmu RL Loreta
Graužinienė, poseł z ramienia AWPL, prezes ZPL Michał
Mackiewicz, arcybiskup Archidiecezji Wileńskiej Gintaras
Grušas, biskup pomocniczy Arūnas Poniškaitis. Patronat
nad obchodami objął prezydent RP Andrzej Duda.
Jubileuszowe świętowanie 1050. rocznicy Chrztu
Polski rozpoczęło się w Kościele wraz z nowym rokiem
liturgicznym, a więc 29 listopada ub. r. Najważniejsze wydarzenia w ramach jubileuszu odbędą się w dniach 14-16
kwietnia w Gnieźnie, Poznaniu i na Ostrowiu Lednickim.
Rozpoczęły się wczoraj, 14 kwietnia, czyli w tym
dniu, w którym najprawdopodobniej 1050 lat temu, w Wigilię Paschalną, książę Mieszko I przyjął chrzest. Obchody będą miały wymiar nie tylko kościelny, ale i ogólnonarodowy.
— Chrzest, który w 966 roku przyjął książę
Mieszko I był początkiem Państwa Polskiego. Pozwoliło
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to młodemu państwu przyłączyć się do zupełnie odmiennej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. Religia chrześcijańska odegrała ogromną rolę w dziejach państwa i narodu
polskiego. Piśmiennictwo, architektura murowana, sztuka
sakralna, nowy sposób zarządzania państwem – były to
elementy, które całkowicie odmieniły kraj Polan. Polska
mogła od tego momentu w całej pełni korzystać z ponadtysiącletniego dziedzictwa kultury antycznej, a także
z osiągnięć cywilizacyjnych europejskiej kultury chrześcijańskiej ostatnich 500 lat. W 1385 r. religia katolicka stała
się podstawą unii z Litwą, co ostatecznie doprowadziło do
powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów — powiedział w rozmowie z „Kurierem” profesor dr hab. Alfredas
Bumblauskas.
Przyjąwszy chrzest książę Mieszko I zapewnił
Polsce równorzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej Europy. Bezpośrednią przyczyną przyjęcia chrztu
przez Mieszka I oraz jego poddanych była chęć nawiązania sojuszu z Czechami.
— Polska miała dwie możliwości przyjęcia chrztu
— za pośrednictwem Niemców lub Czech. Litwa też miała
wybór przyjęcia chrztu: od Krzyżaków, od prawosławnej
Rusi oraz od katolickiej Polski. Chrzest dla Polski był konieczny, inaczej bowiem kraj zostałby zgermanizowany,
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“Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce” – obraz olejny Jana Matejki. Fot. Archiwum

tym samym tracąc swą niepodległość. Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu z Rzymu za pośrednictwem
Czech. Dla Mieszka niewątpliwie byli oni wygodniejszym
pośrednikiem niż Niemcy. Książę polski chciał pozyskać
księcia czeskiego jako sprzymierzeńca w walce ze słowiańskimi Wieletami. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką
czeską Dobrawą w roku 965. W owych czasach małżeństwa były sojuszami politycznymi. Wejście Litwy do chrześcijaństwa również zostało poprzedzone małżeństwem
wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą. Co prawda, wydarzyło się to dopiero cztery wieki
później — mówi wileński historyk Roman Lachowicz.
W kolejnych wiekach religia chrześcijańska odegrała ogromną rolę w dziejach państwa i narodu polskiego.
***
Rocznicowe obchody rozpoczęły się uroczystościami w Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski. Podczas
Mszy w katedrze gnieźnieńskiej Episkopat dziękował za
chrzest Polski. Po południu biskupi udali się na Ostrów
Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie w czasach pierwszych Piastów znajdował się jeden z głównych ośrodków
obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski. Tam,
przy palatium Mieszkowym, po raz pierwszy zabrzmiał
jubileuszowy dzwon, ogłaszając 1050. rocznicę Chrztu
Polski.

Zgromadzenia Narodowego, podczas których prezydent
RP Andrzej Duda wygłosi orędzie do narodu.
Wieczorem w katedrze poznańskiej odprawiona zostanie
uroczysta Msza św. z udziałem biskupów polskich, przedstawicieli władz państwowych oraz delegacji episkopatów
z zagranicy.
Jutro, 16 kwietnia, w gmachu katolickiego Gimnazjum im. Stanisława Kostki odbędzie się zebranie
plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W tym czasie
na Stadionie INEA odbywać się będzie spotkanie ewangelizacyjne oraz główna jubileuszowa Msza św., której
przewodniczyć będzie i homilię wygłosi legat papieski
kardynał Pietro Parolin. Dopełnieniem Eucharystii będzie
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W wydarzeniach
na stadionie weźmie udział blisko 35 tys. osób.
Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski papież
Franciszek w specjalnym liście do Polaków zapewnił, że
w tym szczególnym czasie wspiera wszystkich obywateli
modlitwą. Wysłannikiem na uroczyste obchody jest sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.
Cała treść listu zostanie odczytana przez niego podczas
głównych uroczystości w Poznaniu. Franciszek osobiście
odwiedzi Polskę 27 lipca podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
http://kurierwilenski.lt/2016/04/14/chrzest-przelomowe-wydarzenie-wdziejach-polskiego-narodu/ [20.04.2016]

ѥ

Dziś 15 kwietnia na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich planowane są uroczyste obrady

ROK XXVI, NR 4-6 (211-213) 2016.
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Krzysztof Kołtun

IX PIELGRZYMKA I KONGRES KRESOWIAN
26.09.2015 r. w Chełmie odbyły się z należytym
szykiem IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian. Uroczystą
Mszę św. odprawił ks. Jerzy Krawczyk, wychowany przed
obrazem Matki Boskiej Lubomelskiej w Polichnie, wołyńskie kazanie wygłosił ks. Andrzej Puzon z Hrubieszowa.
Modlitwa za pomordowanych w czasie ludobójstwa na
Wołyniu i żywych – polecanych Matce Bożej Chełmskiej
w roku 250-tej rocznicy koronacji – miała charakter podniosły.

Zebrano podpisy do sprzeciwu – wobec toczącego się procesu kanonizacyjnego władyki świętojurskiego
ze Lwowa Andrzeja Szeptyckiego, zdrajcy polskiego narodu – w celu przesłania do Ojca świętego Franciszka do
Watykanu.
Podczas koncertu pieśni i muzyki ocalonej z Kresów „Od Krzemieńca do Rymacz” wystąpili: Zespół LECHICI z Hrubieszowa pod dyr. Leszka Opały, Śpiewaczki
z Sielca i Liszna, solistka Alina Serwin.
Oj, zgrajcież że mi a skrzypeczki moje
Niech ja sobie potańcuje a tu, w cudzej stronie.

A po nabożeństwie, przy wspólnej fotografii, TOS
nucił żałośnie:
Słyszysz bracie mój, nad łęgami żal,
Wylatują szarym sznurkiem żurawie w wyraj.
Krzyczą kre, kre, w cudzej ziemi umre,
Zanim przez morze przelece, skrzydełka zetre.
Podczas Kongresu w chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti /hrabianki ze Świerż/
zawiązano i ogłoszony Komitet Honorowy Jubileuszu
600-lecia Jagodzina i Rymacz 1417 -2017, wywiedziony
z Potomków Wołynia z tamtych stron.
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Wśród gości honorowych z Edmonton /Canada/,
Lublina, Warszawy, Krakowa, Zamościa i innych miast
zaszczycili nas licznie Wołynianie z Chełma i Nadbuża.
Odbyły się kiermasz literatury i sztuki, w tym wystawa
rzeźby utalentowanego rzeźbiarza ze Świerż Andrzeja
Suchockiego, degustacje z kresowego stołu w życzliwej
atmosferze wielopokoleniowej.
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Najstarszą uczestniczką była Kazimiera Błaszczuk lat 88 z Kątów k/Lubomla – obecnie Prończuk, która
przeżyła dzień mordu Polaków w Kątach 30.08.1943 r.
i jest świadkiem dźwigającym całe życie ciężar zagłady
ludzi i wsi /która obecnie nie istnieje/. Najmłodsi mieli po
kilka lat.

Komitet obchodów 600-lecia istnienia Jagodzina
i Rymacz ogłasza dalszy nabór chętnych do pracy przy
tym dziele, Potomków Jagodzińców i Rymaczan z Polski
i z zagranicy. Piszcie do nas, zgłaszajcie się z ochotą,
bowiem kto służy Ojczyźnie, służy samemu sobie!
Ogłaszamy zbiórkę najstarszych fotografii z powiatu i miasta Lubomla /z chrzcin, wesel, pogrzebów, wydarzeń patriotycznych i innych/ polskich obywateli tego
„zakątka” Wołynia do roku 1955 /czyli do czasu poniewierki i osadnictwa w nowych miejscach zamieszkania/
w formie oryginalnej lub skanów ze szczegółowymi opisami. Zbiór ten będzie wykorzystany do albumu jubileuszowego. „Utracony Wołyń Jagodzin, Rymacze i okolice
Lubomla”.
Wszystkich życzliwych Wołynian i Potomków zapraszamy – dołączcież do nas, pod płaszcz Lubomelskiej
Matki Bożej i ucieszcie serca. Wołamy Was na Wielkie
Wołyńskie Gody!
Z wołyńskim pozdrowieniem
Krzysztof Kołtun
ѥ

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

PROCES BEATYFIKACYJNY KS. LUDWIKA WRODARCZYKA
ZAMORDOWANEGO OKRUTNIE PRZEZ UPA
Mój komentarz do korespondencji: Jeżeli jest jakiś skandal, to fakt, że w 1999 r. wśród beatyfikowanych
Męczenników Polskich nie znalazł się ani jeden kapłan
lub świecki, którego zamordowali Ukraińcy lub Rosjanie.
Tak samo w 122-osobowej grupie kolejnych Męczenników
Polskich, których proces jest w trakcie przygotowań. Spośród wielu ofiar zamordowanych przez ludobójców z UPA
na terenie całych Kresów na razie rozpoczął się proces
tylko wspomnianego o. Wrodarczyka.
Korespondencja z Wołynia
W środę, 11 maja 2016 r., o godz. 18.00 w Łucku zostanie odprawiona uroczysta Msza św. i rozpocznie
się proces beatyfikacyjny męczennika o. Ludwika Wrodarczyka OMI, zamordowanego 6 grudnia 1943 r. przez
nacjonalistów ukraińskich w Karpiłówce k. Rokitna. Początkowo proces był prowadzony w Katowicach - proces
informacyjny, wstępny – który poprzedza rozpoczęcie
właściwego procesu beatyfikacyjnego.
W 2013 roku archidiecezja katowicka przekazała z powrotem wszystkie akta i kompetencje do diecezji
łuckiej na Ukrainie. Dla rozpoczęcia procesu ważnym jest
miejsce śmierci kandydata i miejsce grobu. Gdy diecezja
łucka prześle dokumenty do Watykanu, Stolica Apostolska będzie mogła zatwierdzić rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ojca Ludwika Wrodarczyka oraz wydać dekret
o heroiczności cnót sługi Bożego.
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Na proces czeka również kolejnych ponad pięćdziesięciu męczenników diecezji łuckiej okresu II wojny
światowej. Są to ofiary zbrodni i represji zarówno sowieckich, jak i niemieckich oraz nacjonalistów ukraińskich.
SPIS OFIAR WEDŁUG SPRAWCÓW ZBRODNI
W wyniku zbrodni i represji sowieckich śmierć poniosło
18 kapłanów:
Ks. Piotr Paweł ANDRYKA
Ks. Tadeusz BĄCZKOWSKI
Ks. Jan CHOJNACKI
Ks. Leon CHUDY
Ks. Aleksander Teodor CZABAN
Ks. Józef Kazimierz CZURKO
Ks. Bronisław FEDOROWICZ
Ks. Bronisław GALICKI
Ks. Stanisław GAŁECKI
Ks. Stanisław PSZONKA
Ks. Bronisław Antoni REROŃ
Ks. Franciszek RUTKOWSKI
Ks. Władysław SPACZYŃSKI
Ks. Marian TOKARZEWSKI
Ks. Michał TYSZKA
Ks. Kazimierz WOŹNICKI
Ks. Stanisław ZIETARA
Ks. Bolesław ŻYLIŃSKI

101

RECENZJE - POLEMIKI - KOMENTARZE - WSPOMNIENIA - LISTY - APELE
W wyniku zbrodni i represji niemieckich śmierć poniosło
16 kapłanów:
Ks. Zygmunt CHMIELNICKI
Ks. Michał DĄBROWSKI
Ks. Stanisław GALEWSKI
Ks. Zygmunt GRABOWSKI
Ks. Stefan IWANICKI jr
Ks. Stanisław JANASZEK
Ks. Adolf JAROSIEWICZ
Ks. Lucjan KRAJEWSKI
Ks. Władysław MICHALAK
Ks. Wacław NEJMAK
Ks. Piotr ORYNT
Ks. Walery PŁOSKIEWICZ
Ks. Teodor PROKOPOWICZ
Ks. Józef ŚLIWA
Ks. Stefan ŚNIEGOCKI
Ks. Bolesław TRUSS CYRIAK
W wyniku zbrodni nacjonalistów ukraińskich śmierć poniosło 18 kapłanów, ojców i braci zakonnych:
Ks. Józef ALEKSANDROWICZ
Ks. Karol BARAN
Ks. Jan BUDKIEWICZ
Ks. Jerzy Jan CIMIŃSKI
Ks. Stanisław DOBRZAŃSKI
Ks. Stanisław FIJAŁKOWSKI
O. Józef Kamil GLECZMAN OCD
Ks. Stanisław GRZESIAK
Br. Józef HARMATA TChr
Ks. Jan KOTWICKI
Br. Cyprian LASOŃ OCD
Ks. Wacław MAJEWSKI
Ks. Bolesław SZAWŁOWSKI
Ks. Hieronim SZCZERBICKI
Ks. Józef SZOSTAK
Ks. Konstanty TURZAŃSKI
Ks. Piotr WALCZAK
O. Ludwik WRODARCZYK OMI
W wyniku zbrodni polskiego Urzędu Bezpieczeństwa
śmierć poniósł 1 kapłan:
Ks. Antoni DĄBROWSKI
W wyniku bombardowań i walk frontowych zginęło dwóch
kapłanów:
Ks. Henryk GRABOWSKI
Ks. Michał GRODZICKI
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Uważam, iż nie należy dzielić tych kapłanów
ze względu na to, kto ich zamordował. Faktem jest, że
w czasie II wojny światowej śmiercią męczeńską zginęło
55 kapłanów z diecezji łuckiej. Prowadzony jest tylko jeden proces beatyfikacyjny o. Ludwika Wrodarczyka OMI.
Czy nie jest to skandal?! Wszystkich 55 zasłużyło na to,
aby ich męczeństwo zostało uznane nie tylko przez historyków, ale przez Kościół.
Redakcja „Wołania z Wołynia” zbiera wszelkie
informacje, relacje, dokumenty lub ich kopie odnoszące
się do wyżej wymienionych męczenników. Przy pomocy
p. Jarosława Kowalczuka z Równego uzyskaliśmy między innymi kopie szereg spraw sądowych niektórych
w/w kapłanów-męczenników, które znajdują się w Archiwum SBU.
APEL DO SEMINARZYSTÓW I STUDENTÓW
Seminarzystów, studentów i pracowników naukowych zachęcamy do pisania prac magisterskich i doktorskich oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych o wyżej wymienionych osobach duchownych oraz
pokrewne tematy. Każda praca, posiadająca pozytywną
recenzję, zostanie opublikowana przez nasze wydawnictwo.
ks. Vitold-Yosif Kovaliv
Ostróg nad Horyniem, 13 kwietnia 2016 r.
Warto przeczytać lub zapoznać się z następującymi publikacjami:
http://www.parafia.radzionkow.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3Aojciec-ludwikMaria Kielar-Czapla, Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI.
Portret duchowy, Biały Dunajec-Ostróg 2012.
ks. Vitold-Yosif Kovaliv
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Ostrogu
redaktor naczelny „Wołania z Wołynia”
E-mail: vykovaliv@gmail.com
+380 (3654) 2-26-42 (plebania)
+380 (3654) 2-30-38 (redakcja)
ѥ

PRZEGLĄD
Krzysztof Szymański

KU CZCI BOHATERÓW ZADWÓRZA
Po raz kolejny mieszkańcy Lwowa i licznie zgromadzeni goście z Polski uczcili rocznicę bitwy pod Zadwórzem – małej miejscowości na trasie kolejowej LwówTarnopol, która dzięki bohaterstwu polskiego żołnierza
uzyskała zaszczytne miano „Polskich Termopil”.

Tradycyjnie te uroczystości gromadzą osobistości polskiej polityki, przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, posłów i samorządowców z najbliższych regionów z Polski. Gośćmi uroczystości są od wielu
lat drużyny strzeleckie z woj. podkarpackiego. W tym roku
obecni byli Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa minister Andrzej Kunert, poseł Andrzej Ćwierz,
radny woj. podkarpackiego Stanisław Bartnik, konsul
generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, konsulowie
Marian Orlikowski i Barbara Pawłowska. Władze lokalne
reprezentowali Ludmiła Cichocka, kierownik rejonowego
wydziału kultury w Busku i przewodniczący Rady Zadwórza Taras Duma. Z grupami pielgrzymkowymi przybyli starosta powiatu leżajskiego Marek Kogut i Stanisław Szarzyński z Przemyśla, przedstawiciel światowego Kongresu
Kresowian. Obecni byli Paweł Martyński, prezes Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie,
a także przedstawiciele współorganizatorów uroczystości:
Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi
z prezesem Janem Franczukiem i Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej z Emilem Legowiczem na czele,
oraz przedstawiciele stowarzyszeń, skupiających polską
społeczność Lwowa, a także liczne grupy pielgrzymów ze
Stalowej Woli, Rzeszowa i innych miejscowości. U stóp
obelisku na kurhanie wartę honorową zaciągnęli lwowscy
harcerze i strzelcy. Honorowymi gośćmi uroczystości byli
pani Maria Mirecka-Loryś, siostra cudem ocalałego żołnierza z Zadwórza, a późniejszego kapłana na Kresach
Bronisława Mireckiego i bratanek kap. Zajączkowskiego,
dowódcy heroicznego oddziału WP.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji
318 polskich żołnierzy poległych w bohaterskiej walce
z przeważającymi siłami bolszewików. Mszy przewod-

ROK XXVI, NR 4-6 (211-213) 2016.

niczył ks. prałat Józef Legowicz, a koncelebrowali ją ks.
Piotr Smolka z Przemyślan i proboszcz parafii w Busku
Robert Głodowski. Ks. Józef Legowicz nawiązując w homilii do obecnej sytuacji zaznaczył, że Ukraina, podobnie jak Polska przed 94 laty, przeżywa trudne chwile i jej
naród, jak Polacy, walczy z nawałą rosyjską: – Dlatego
stoimy tu, gdzie pochowani są polscy bohaterowie, aby
oddać hołd tym, którzy „polegli, abyśmy wolni żyli” – zaznaczył kapłan.
Andrzej Kunert przedstawił bohaterstwo polskich
ochotników, poległych w tej nierównej walce i ich ofiarę,
która powstrzymała nawałę bolszewicką w drodze na
Warszawę. Obiecał, że na kolejne, jubileuszowe 95. uroczystości to miejsce pamięci narodowej zostanie należycie uporządkowane, a pochylający się obelisk wyrównany,
aby nadać temu miejscu godny kształt. Konsul generalny
RP we Lwowie, Jarosław Drozd podkreślił, że Zadwórze
jest miejscem, gdzie „należy się spotykać i miejscem, które trzeba pokazywać młodzieży, a starsi powinni to miejsce trzymać w swych sercach i o nim pamiętać”.
Poseł Andrzej Ćwierz odczytał list do zebranych
marszałka sejmu RP Marka Kuchcińskiego, w którym
przytoczył on wypowiedź marszałka Piłsudskiego podczas złożenia prochów Juliusza Słowackiego na Wawelu:
„Ramy przepastnej śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją”. Słowa te w pełni odnoszą się do tych bohaterskich
318 obrońców, którzy polegli w tym miejscu, broniąc swojej Ojczyzny. Dali oni świadectwo bezprzykładnej odwagi
i męstwa”.
Na pamiątkę złożenia w tym dniu na Cmentarzu
Orląt we Lwowie przyrzeczenia strzeleckiego przez grupę
strzelców ze Lwowa inspektor Marek Strączek wręczył na
ręce konsula generalnego RP Jarosława Drozda pamiątkowy wizerunek marszałka Piłsudskiego.
Po części oficjalnej nastąpiło złożenie wieńców,
wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod obeliskiem
przez poszczególne delegacje. Przejeżdżające pociągi
sygnałami dźwiękowymi oddawały cześć poległym – ta
tradycja zachowała się od czasów powstania tego pomnika w okresie międzywojennym. Na zakończenie zebrani
mieli możliwość spróbowania wspaniałego bigosu, przygotowanego przez pracowników zespołów szkół licealnych i technicznych z Leżajska.
W tym roku do Zadwórza dotarł również rajd
rowerowy z Przemyśla. Przyjechało czterech kolarzy –
najbardziej wytrwałych. W ubiegłym roku grupa ta była
liczniejsza – przyjechało 11 osób. Ich ofiarność została
uhonorowana okolicznościowymi upominkami, które wręczył konsul generalny Jarosław Drozd. W imieniu kolarzy
podziękował Stanisław Szarzyński, inicjator uczczenia
pamięci polskich bohaterów tym ponad 100 kilometrowym rajdem rowerowym.
„Kurier Galicyjski” 29 sierpnia-15 września 2014, nr 16 (212), s. 5.
www.kuriergalicyjski.com
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PRZEGLĄD
Ina Wozijan

UROCZYST2ĝû:+8&,(3,(1,$&.,(-,%52'$&+
8URF]\VWRĞü XSDPLĊWQLHQLD R¿DU ]DJáDG\ wsi
Huta 3LHQLDFND WUDG\F\MQLH RGE\ZD VLĊ 28 OXWHJR
w GQLX WUDJHGLL NWyUD Z\GDU]\áD VLĊ w tym PLHMVFX
w 1944 URNX W tym URNX SU]HQLHVLRQD ]RVWDáD QD
4 ZU]HĞQLD WU]HĞQLRZą XURF]\VWRĞFLą 6WRZDU]\V]HQLH Huta 3LHQLDFND i Zlot 0RWRF\NORZ\ Huta 3LHQLDFND
]DNRĔF]\á\ NROHMQ\ HWDS prac SRU]ąGNRZDQLD FPHQWDU]DZRMVNRZHJRZ%URGDFK

8URF]\VWRĞFLZ+XFLH3LHQLDFNLHM)RW0DULD%DV]D

Sceneria obchodów tym razem też odbiegała od
tradycyjnej – zimę, śnieg i zawieje zamieniło słońce, zieleń drzew i ciepła pogoda. W wioskach �ołubica i �arków
miejscowi mieszkańcy witali autobusy, a do pokonania
ostatnich 4 km organizatorzy załatwili wozy zaprzężone
w pary koni.

Konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd
zaznaczył, że pamięć o tym miejscu jest dramatyczna
i bardzo surowa w swoim wymiarze, ale w historii tego
miejsca są też jasne re�eksje i wymiary – oddanie hołdu przez prezydentów Polski i Ukrainy, przekazanie zachowanej monstrancji. „Grozę tego miejsca i jej wymowę dzisiaj rozumiemy jeszcze bardziej, bo widzimy jak
na wschodzie Ukrainy teraz trwa wojna, a wojna niesie
ze sobą śmierć i zniszczenia, ale też czasem zbrodnię –
taką, jaka dokonana została tutaj przed siedemdziesięciu
laty”.
Zostały odczytane nazwiska rodzin, które zginęły
za to, że byli Polakami – nazwiska, które na głos w tym
miejscu są wymawiane już tylko raz do roku. Za pomordowanych duchowni obrządków wschodniego i zachodniego odśpiewali ekumeniczny parastas – modlitwę za
dusze zmarłych.
Od trzech lat Stowarzyszenie Huta Pieniacka porządkuje kwaterę żołnierzy poległych w I wojnie światowej
i wojnie polsko-bolszewickiej w Brodach. Wykonując kawał
dobrej roboty, pokazują jednocześnie, jak można pracować, jak można w określonym terminie usunąć przeszkodę
czasu – cmentarz niszczał, porastał krzakami i drzewami
wiele dziesięcioleci. Postęp prac koniecznie trzeba zobaczyć na własne oczy na brodzkim cmentarzu, aby porównać jak było
i jak jest, można odwiedzić
stronę internetową Stowarzyszenia Huta
Pieniacka: hutapieniacka.
blogspot.com.
Grób Nieznanego
ĩRáQLHU]D
w Brodach.
Fot. Maria Basza

.RQVXOJHQHUDOQ\53ZH/ZRZLH-DURVáDZ'UR]G RGOHZHM NRQVXO-DFHNĩXrVHNUHWDU],31PLQLVWHU $QGU]HM.XQHUWSUH]HVVWRZDU]\V]HQLD
+XWD3LHQLDFND0DáJRU]DWD*RĞQLRZVND.ROD)RW0DULD%DV]D

„Naszym najważniejszym celem w odwiedzeniu
tego miejsca jest pamięć i modlitwa, bo o tę modlitwę
prosili idący na śmierć” – mówiła prezes Stowarzyszenia
�uta Pieniacka Małgorzata Gośniowska-Kola.
Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa swoja przemowę zaczął od słów modlitwy ojca świętego Ja na Pawła ��: „Ojcze narodów! Błagamy �ię, przyjmij dary świadectwa wiary, męki i śmierci naszego narodu, umęczonych i zamordowanych na
Wschodzie. Uczyń ich oﬁary posiewem wolności i pokoju.
Ojcze Najmilszy, przez przyczynę Matki Zbawiciela pomóż nam przebaczyć, chroń nas od wojny, od nienawiści,
od niepamięci”.
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�złonkowie Stowarzyszenia i Rajdu Motocyklowego Huta Pieniacka po skończeniu tegorocznych
prac porządkowych na cmentarzu w Brodach byli pełni
satysfakcji po dobrze wykonanej pracy. �złonkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka są siłą napędową nie tylko
w „porządkowaniu pamięci”, ale też relacji współczesnych
na terenach tak bardzo naznaczonych krwią niewinnych
ludzi. „Wojna pamięci” w tym przypadku przestaje być
wojną. A członkowie Stowarzyszenia oraz uczestnicy
prac porządkowych dają wszechstronne wsparcie przede
wszystkim nielicznej już grupce Polaków w Brodach, jak
też ludności ukraińskiej z Brodów i wiosek otaczających
dawną �utę Pieniacką i inne polskie wsie, które 70 lat
temu przestały istnieć.
„Kurier Galicyjski” ����� września ���4 nr �� �����, s. �4.
www.kuriergalicyjski.com

PRZEGLĄD
Ks. Vitold-Yosif Kova liv

Ä.$,1,('/$&=(*2=$%,à(ĝ%5ATA SWEGO ABLA?”
W sobotę, 23 kw ietnia 2016 r., na Polski m Cmentarzu Wojsko wym w Bielinie k. Włodzimierza Wołyńskiego
zostało odprawione uroczyste nabożeństwo za zmarłych żołnierzy 27 Wołyńskiej DP AK i mieszkańców wioski Bielin
zamordowanych w latach 1943-1944 r. przez nacjonalistów ukraińskich. Mszy św. Przewodniczył ks. prał. Andrzej
Puzon z Hrubieszowa. Obecna była p. Beata Brzywczy, Konsul Generalna RP z �ucka, która wkrótce kończy swoją
kadencję.
Nabożeństwo rozpoczęło się od złożenia meldunku oraz zapalenia zniczy na grobach żołnierzy. Oko licznościowe ka zanie wygłosił ks. prał. Andrzej Puzon. Przypomniał on słowa ze Starego Testamentu: „Kainie, dlaczego
zabiłeś brata swego Abla?”. Po Mszy św. słowo do zebranych wygłosiła p. Konsul Beata Brzywczy, która powiedziała,
że w czasie swej ka dencji na Wołyniu „nauczyła się prawdziwego patriotyzmu polskiego”. Młodzież ze szkół z �hełma
przedstawiła wzruszający program artystyczny. Na ko niec wszyscy zebrani ko nsumowali smaczny bigos i polski chleb.
Trwały rodaków rozmowy.
�zułem moralny obowiązek wzięcia udziału w tym nabożeństwie, gdyż ostatnim duszpasterzem ka plicy w Bielinie był mój poprzednik w Kuniowie w 1914 r. ks . Stanisław Ja naszek (1874-1944). Został on zastrzelony w dniu 14
kw ietnia 1944 r. przez patrol węgierski w czasie ucieczki do Włodzimierza Wołyńskiego. W chwili śmierci miał 70 lat.
�ześ� �ego pamięci. �.�.P. [*]

�ot. �rena �ejneka
© „Wołanie z Wołynia”
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PRZEGLĄD
Krzysztof Jeremi Sidorkiewicz

PIEKŁO NA LITWIE (I)

Pomnik 70 tysięcy Żydom pomordowanym w Ponarach.
Fot. Marian Paluszkiewic

W tym tygodniu 5 maja obchodzono Dzień Pamięci
Holokaustu. W podwileńskich Ponarach ten dzień
uczczono Marszem Żywych. Z tej okazji na łamach
„Kuriera Wileńskiego” rozpoczynamy cykl artykułów
autorstwa Krzysztofa Jeremiego Sidorkiewicza poświęcony tym tragicznym wydarzeniom.
W dniu 30 listopada 1973 Sąd Wojewódzki w Warszawie
ogłosił wyrok w sprawie trzech członków litewskiego Oddziału Specjalnego (Ypatigasis Būrys) SD i Niemieckiej
Policji Bezpieczeństwa, który dokonał masowych zbrodni ludobójstwa w Ponarach i w innych miejscowościach
na terenie Wileńszczyzny. Oskarżeni Józef Miakisz vel
Juozas Miakišius oraz Władysław Butkun vel Vladas
Butkunas zostali uznani za winnych tego, że w latach
1941-1944 w Ponarach, idąc na rękę władzy państwa niemieckiego, jako członkowie „Sonderkommando”, w celu
likwidacji osób spośród ludności cywilnej o różnej narodowości oraz radzieckich jeńców wojennych, brali udział
w dokonywaniu masowych zabójstw tych osób.

Józef Miakisz vel Juozas Miakišius.
Fot. Archiwum IPN
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Józefowi Miakiszowi udowodniono, że osobiście zastrzelił
co najmniej 38 osób oraz brał udział w doprowadzaniu
na miejsce kaźni około 200 ludzi. Ponadto kierując się
pobudkami kryminalnymi dokonywał grabieży mienia po
zamordowanych. Władysław Butkun osobiście rozstrzelał
30 osób oraz doprowadził do miejsca straceń bliżej nieokreśloną liczbę skazańców. Trzeciego z oskarżonych
Jana Borkowskiego vel Jonasa Barkauskasa uznanego
winnym tego, że w okresie od 15 sierpnia 1941 do lipca
1942 doprowadził do miejsca straceń co najmniej 70 skazańców oraz osobiście zastrzelił jedną osobę. Wszystkim
trzem oskarżonym wymierzono karę śmierci. Wyrokiem
z dnia 6 maja 1974 Sąd Najwyższy zatwierdził orzeczenie
Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Ostatecznie jednak
Rada Państwa na podstawie uchwały z 7 września 1974
skorzystała wobec wszystkich trzech skazanych z prawa
łaski przez zamianę kar śmierci na kary 25 lat pozbawienia wolności.
W latach 1940-1941 niektórzy przedstawiciele społeczności żydowskiej na Litwie poparli czynnie okupacyjną
władzę sowiecką. Wstępowali do partii bolszewickiej, podejmowali współpracę z NKWD i z milicją niejednokrotnie
współuczestnicząc w aresztowaniach działaczy niepodległościowych oraz w deportacjach ludności w głąb ZSRR.
Szczególne nasilenie represji ze strony aparatu bezpieczeństwa nastąpiło w ostatnich dniach przed wybuchem
wojny niemiecko-sowieckiej, kiedy to przeprowadzono
masowe wywózki na Syberię oraz zamordowano wielu
więźniów politycznych osadzonych w aresztach NKWD.
Sowieckie represje na okupowanych terenach dotknęły
także ludność żydowską. Tym niemniej zachowania niektórych przedstawicieli społeczności żydowskiej współpracujących z sowietami nie uszły uwadze litewskich
narodowców, którzy uznali Żydów za wrogów narodu litewskiego.
Nastawienie to cynicznie wykorzystali po 22 czerwca 1941
niemieccy naziści, zachęcając Litwinów do krwawego rozprawiania się z Żydami, których propaganda hitlerowska
uznawała za głównych sprawców zbrodni dokonanych
przez sowietów na Litwie. Wątki dotyczące zachowania
się wielu przedstawicieli mniejszości żydowskiej na Wileńszczyźnie w latach 1939-1941 były poruszane również
w toku warszawskiego procesu członków „Sonderkommando”. Już 19 marca 1941, a zatem na trzy miesiące
przed atakiem Niemców na ZSRR, Litewskie Biuro Informacyjne w Berlinie wydało odezwę, w której głoszono m.
in.: „Godzina wyzwolenia Litwy jest tuż, tuż. Gdy zacznie
się pochód, natychmiast trzeba ująć miejscowych komunistów i innych zdrajców Litwy, ażeby ani jeden nie uniknął odpowiedzialności za swoje czyny. Zdrajcom daruje
się tylko wtedy, jeśli rzeczywiście udowodnią, że zlikwidowali jednego Żyda ( …) Już teraz „poinformujcie” Żydów,
że ich los jest przesądzony, dlatego kto może, niech już
dzisiaj wynosi się z Litwy, aby nie było niepotrzebnych
ofiar”.

PRZEGLĄD
Jan Borkowski vel Jonas
Barkauskas.
Fot. Archiwum IPN

W czerwcu 1941 Front
Litewskich Aktywistów
(LAF) ogłosił jeszcze
bardziej jednoznaczną
proklamację:
„Dawne, przyznane Żydom
w czasach Witolda Wielkiego, prawo schronienia odwołuje się całkowicie i ostatecznie (…).
Państwo nowej Litwy
będzie odbudowane siłami samych Litwinów.
Żydzi zostaną całkowicie usunięci po wsze czasy (…). W nowej, powstającej
Litwie, ani jeden Żyd nie będzie miał praw obywatelskich
ani środków utrzymania. W ten sposób naprawione zostaną błędy przeszłości i ukarana nikczemność Żydów”. Za
słowami przyszły wkrótce czyny. W nocy z 25/26 czerwca
1941 w Kownie, gdy do miasta wkraczały pierwsze oddziały niemieckie, miejscowi nacjonaliści litewscy przystąpili do trwającego kilka dni wielkiego pogromu ludności
żydowskiej. Litewska komunistka, z zawodu lekarka, Elena Kutorgienė-Buivydaitė była naocznym świadkiem tamtych wydarzeń. Opisywała je na bieżąco w prowadzonym
dzienniku: „24.VI. Litewskie radio ponownie nadaje mowy
o „światowym żydostwie, które obecnie usiłuje połączyć
angielską plutokrację z czerwonymi bandytami z Kremla”
(…) Zgroza, za oknem prowadzeni są ciągle do więzienia starzy i młodzi Żydzi (…) 25.VI. Niemcy są w mieście.
Rozpoczęło się… Miasto jest dzisiaj bogato przystrojone
litewskimi flagami narodowymi… Po ulicach kłębi się wielka liczba uzbrojonych ludzi z opaskami w barwach narodowych. Żydzi odprowadzani są pojedynczo i w grupach
(…) Tłumy wokół Alei Wolności urągały przechodzącym,
ciesząc się z ich nieszczęścia, szydziły z nich i się śmiały.
27.VI. Wszyscy dozorcy to mordercy i bandyci, wydają
Żydów, sprowadzają partyzantów i sami rabują (…) Litwini, z nielicznymi tylko wyjątkami, jednoczą się w uczuciu
nienawiści do Żydów. Odnosi się to szczególnie do inteligencji, która pod władzą sowiecką nie poszła z prądem;
ponieważ jest nastawiona nacjonalistycznie, nie współpracowała aktywnie, lecz pozostawiła swoje miejsce inteligencji żydowskiej (…) Służba medyczna ma zbierać
zwłoki pomordowanych Rosjan i Żydów (…).

Władysław Butkun
vel Vladas Butkunas
(leży).
Fot. Archiwum IPN
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Z ulicy Kanta wywieziono pomordowanych Żydów ciężarówkami (…) Na drzwiach I Polikliniki, gdzie pracuję, wisi obwieszczenie: „Nie zniesiemy żadnych Żydów
w naszych pomieszczeniach”(…) 29.VI. Opowiadali mi
pacjenci, że zmusza się Żydów do usuwania nieczystości gołymi rękami, kopania dołów małymi łopatkami i picia ścieków”. Świadkiem mordów w Kownie był niemiecki fotograf wojskowy Wilhelm Gunsilius, który zeznawał
na ten temat przed prokuraturą niemiecką w roku 1958:
„W pobliżu mojej kwatery na z trzech stron ogrodzonym
podwórzu stacji benzynowej, od ulicy zamkniętym przez
mur ludzi, utworzyło się zgromadzenie. W lewym rogu
podwórza znajdowała się grupa mężczyzn w wieku od
30 do 50 lat. Musiało tam być mniej więcej 45-50 osób,
spędzonych razem i trzymanych w szachu przez kilku cywilów (…) Młody człowiek, musiał to być Litwin, z podwiniętymi rękawami koszuli, uzbrojony był w żelazny łom.
Wyciągał po kolei jednego mężczyznę z grupy i zabijał go
jednym lub kilkoma uderzeniami łomu w tył głowy. W ten
sposób w ciągu trzech kwadransów zabił całą grupę złożoną z 45-50 osób. Zrobiłem szereg zdjęć tych pozabijanych (…) Zabiwszy wszystkich, chłopak odłożył na bok
łom, przyniósł sobie harmonię i wszedłszy na górę zwłok
odegrał litewski hymn narodowy. Zachowanie obecnych
przy tym osób cywilnych (kobiet i dzieci) było nieprawdopodobne, gdyż po zabiciu każdego zaczynano klaskać,
a na początku odgrywania hymnu narodowego śpiewano
i klaskano”. Szacuje się, że w Kownie i okolicach zamordowano wówczas prawie 4 tysiące Żydów.
W późniejszym czasie Żydów zaczęto mordować metodycznie, w bardziej zorganizowany sposób. Do akcji
przystąpiły wyspecjalizowane w zbrodniach niemieckie jednostki specjalne, nadal wszakże współdziałające
z litewskimi ochotnikami rekrutującymi się spośród byłych
partyzantów LAF. W dniu 1 grudnia 1941 Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Kownie
SS-Standartenführer Karl Jäger złożył dla swoich władz
ściśle tajne, bardzo szczegółowe sprawozdanie z ludobójczej działalności podległych mu jednostek policyjnych:
„Na moje zarządzenie i na mój rozkaz, w wyniku akcji karnych, przeprowadzonych przez partyzantów litewskich
zlikwidowano: 4.7.41. Kowno Fort 7 — 416 Żydów, 47
Żydówek; 6.7.41. Kowno Fort 7 — 254 Żydów; 18.8.41
Kowno Fort 4 — 698 Żydów, 402 Żydówki, 1 Polka, 711
inteligentów żydowskich z getta (…) Poniewież 23.8.41.
— 1 312 Żydów, 1 602 Żydówek, 1 609 dzieci żydowskich (…) Kiejdany 28.8.41. — 710 Żydów, 767 Żydówek,
599 dzieci żydowskich (…) Wiłkomierz 5.9.41 — 1 123
Żydów, 1 849 Żydówek, 1 737 dzieci żydowskich (…)
29.10.41 Kowno Fort 9 — 2007 Żydów, 2 920 Żydówek,
4 273 dzieci żydowskich”. Raport obejmuje znacznie więcej miejscowości na Litwie, w każdym przypadku równie
szczegółowo wyliczając ofiary zbrodni. Autor raportu sporo miejsca poświęcił opisowi warunków działania zbrodniczych formacji w poszczególnych miejscowościach:
„Działania w samym Kownie, gdzie w naszej dyspozycji
znajduje się dostateczna liczba bardziej lub mniej przygotowanych partyzantów, można zaliczać jako strzelania pokazowe, w przeciwieństwie do tych, często nie
do uwierzenia trudności, które należało przezwyciężać
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w innych miejscowościach (…) W Rokiszkach 3 208 ludzi trzeba było prowadzić 4,5 kilometra, zanim mogli być
zlikwidowani. Ażeby wykonać tę pracę, spośród 80 będących w naszej dyspozycji partyzantów litewskich, ponad
60 musiało znajdować się przy kolumnach lub stać w linii
okrążającej (…) Przedsiębrane od czasu do czasu próby
ucieczek likwidowane były wyłącznie przez moich ludzi,
ryzykujących własnym życiem”.
Na zakończenie raportu Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa rekapituluje: „Dzisiaj mogę
potwierdzić, że cel rozwiązania problemu żydowskiego
na Litwie przez oddział Bojowy Nr 3 został osiągnięty. Na
Litwie nie ma więcej Żydów, z wyjątkiem zatrudnionych
przy pracach, włączając w to ich rodziny. Do nich należą:
w Szawlach ok. 4 500, w Kownie ok. 15 000, w Wilnie ok.
15 000”.
W Wilnie, gdzie większość ludności stanowili Polacy,
nie doszło do żadnych spontanicznych pogromów ludności żydowskiej. Organizowane przez władze niemieckie
z udziałem litewskich ochotników mordy Żydów wileńskich rozpoczęły się we wrześniu 1941. W cytowanym
raporcie Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby
Bezpieczeństwa pierwszy zapis na ten temat nosi datę
12 września 1941: „Wilno — miasto 3 374 Żydów, w tym
993 mężczyzn, 1 670 kobiet, 771 dzieci”.
Po tej dacie wileńskich Żydów rozstrzeliwano w Ponarach
kilka razy w tygodniu. Według danych spisu powszechnego ludności przeprowadzonego w maju 1942, w Wilnie mieszkało 182 tysiące osób, z czego Polaków było
97 tysięcy (53,3 proc.), Litwinów 33 tysiące (18,1 proc.),
Rosjan 30 tysięcy (16,4 proc.) i już tylko 12 tysięcy Żydów
(6,6 proc.). Pozostałe grupy narodowościowe były nieliczne. Dodać warto, że w roku 1939 Żydzi stanowili ponad
27 proc. ludności miasta. Na temat ówczesnych postaw
Litwinów, którzy zaczęli masowo przybywać do Wilna od
października 1939, były dowódca 1 Brygady Wileńskiej
AK Roman Korab-Żebryk pisał w roku 1962 w skonfiskowanym przez SB maszynopisie pracy wspomnieniowej:
„Wszyscy Litwini na Wileńszczyźnie, niezależnie od pełnionych obowiązków, byli informatorami Saugumy, a olbrzymia ich część miała pozwolenie na broń i legitymacje
funkcjonariuszy”.
Zamieszkali na Wileńszczyźnie ochotnicy litewscy wstępowali do formacji policyjnych, a niektórzy z nich do jawnie
zbrodniczego Oddziału Specjalnego (Ypatingasis būrys)
SD. Przez oddział ten przewinęli się nawet młodociani
uczniowie gimnazjalni. Przesłuchiwany przez prokuraturę
LSRR w grudniu 1969 Juozas Krivas, który od września
do listopada 1941 był członkiem Oddziału Specjalnego,
zeznawał: „W oddziale znajdowali się młodzi chłopcy, którzy byli uczniami lub studentami. Oni także jesienią 1941
roku odeszli z tego oddziału i mówili, że idą kontynuować
naukę. Tych chłopców mogło być około 15-20. Nie nosili
mundurów, nosili ubrania cywilne (…) Przy rozstrzeliwaniach byli także wymienieni przez mnie uczniowie. O ile
wiem, to oni także rozstrzeliwali obywateli narodowości
żydowskiej”. W mordowaniu Żydów na Wileńszczyźnie
brali niekiedy udział także funkcjonariusze innych niż Od-
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dział Specjalny litewskich formacji policyjnych. W dniu 29
maja 1943 kierownik posterunku policji litewskiej w Landwarowie skierował do Prokuratora Sądu Okręgowego
w Wilnie notatkę służbową z wyjaśnieniami: „W Uzupełnieniu mojego pisma Nr 796 z 7 maja br. informuję, że na
początku kwietnia br. koło Ponar likwidowani byli Żydzi.
Z miejsca likwidacji zbiegło kilku Żydów, których poszukiwali i likwidowali funkcjonariusze wileńskiego oddziału
specjalnego oraz żołnierze VI Batalionu Kolejowego.

Jeden z dołów śmierci w Ponarach. Fot. Marian Paluszkiewicz

Koło wsi Ludwiniszki zaobserwowano Żydów uciekających przez pastwiska porosłe zaroślami, których — jak
ustalono w toku dochodzenia — zastrzelili litewscy żołnierze ochraniający most kolejowy w Ponarach, podlegający
VI Sztabowi Kolejowemu, z siedzibą przy ul. Chopina 1
w Wilnie. Podczas łapanki na terenie pastwisk wsi Ludwiniszki położonych przy linii kolejowej kręcił się także Sikorski Tadeusz, który jak wynika z okoliczności i oględzin
miejsca, biegł od torów kolejowych w kierunku zarośli,
gdzie w odległości 400 metrów od torów w zaroślach został zastrzelony i zakopany. Tym bardziej, że Sikorski Tadeusz miał wadę słuchu. Należy wnioskować, że Sikorski
nie został zastrzelony ze złej woli, lecz wzięto go za Żyda”.
Biorąc to wszystko pod uwagę trudno się dziwić, że niemieccy okupanci starali się wynagrodzić swoich litewskich
pomocników chociażby w symbolicznej formie. W dniu 9
lutego 1943, a zatem po klęsce pod Stalingradem, komendant wileńskiej Placówki Terenowej Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa SS-Obersturmführer
Neugebauer wysłał do władz zwierzchnich w Kownie
dalekopis z zapytaniem: „W mojej placówce zamiejscowej jest 160 litewskich funkcjonariuszy kryminalnych i 40
członków oddziałów specjalnych. Proszę o instrukcję,
czy wciągnięcie jednej flagi litewskiej narodowej obok flagi ze swastyką na budynku służbowym na czas trwania
16.02.43 można uznać za celowe”. Odpowiedź z Kowna
nadeszła tego samego dnia. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Komisariacie Generalnym Litwy odpisał krótko: „Nie należy występować
przeciwko wywieszaniu w dniu 16.02.1943 litewskiej flagi
narodowej obok flagi ze swastyką”. (cdn.)
http://kurierwilenski.lt/2016/05/06/pieklo-na-litwie-i/ [06.05.2016]
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WAKACJE DZIECI ŁODZI PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ I TUŻ PO NIEJ
Pamięci mego teścia
Bronisława Szwalma
dyrektora szkoły
i wielkiego społecznika
ten artykuł poświęcam
Okres wakacji, obecnie lipiec-sierpień, niegdyś
także część czerwca, to czas wypoczynku dzieci i młodzieży należny po trudach nauki, a także czas konieczny
dla normalnego rozwoju fizycznego i psychicznego młodego pokolenia.
Troska o ten relaks należy głównie do rodziców
lub najbliższych opiekunów wchodzącej w życie młodzieży, rzecz jednak w tym, że wiele rodzin po prostu nie stać
na zapewnienie swym dzieciom nawet krótkiego wypoczynku. Tak było kiedyś i w dużej mierze jest nadal obecnie. Niedawno przeczytałem w lokalnej prasie, że tygodniowy koszt kolonii dziecka w mieście to wydatek rzędu
700-1000 złotych. Nie każdą rodzinę stać na skorzystanie z takiej oferty, zwłaszcza w przypadku kilkorga dzieci
w rodzinie.
Sytuacja ekonomiczna polskich rodzin w Łodzi po
I wojnie światowej była niezmiernie trudna. Wojna między
zaborcami, a także obrona kraju przed inwazją sowiecką
1920 roku spowodowały, że wiele dzieci pozbawionych
było pełnych rodzin (sieroctwo), a także nie miało odpowiedniej opieki socjalnej. W tej sytuacji już w 1923 roku
znaleźli się w Łodzi społecznicy, którym zdrowie dziecka
leżało bardzo na sercu i zawiązali oni przy ówczesnym
Kuratorium Oświaty „Kuratoryjny Komitet Kolonii Letnich” dla gromadzenia funduszów i organizowania wczasów letnich dla najbiedniejszej dziatwy szkolnej miasta.
Działalność Komitetu ograniczała się z konieczności wyłącznie do miesięcy letnich i obejmowała stosunkowo niewielką liczbę dzieci. Możliwości ekonomiczne Komitetu
były w owym czasie więcej niż skromne. Dziatwa musiała
przywozić ze sobą na kolonie pościel, a nawet naczynia.
Pierwsze prycze drewniane jako majątek Komitetu pojawiły się dopiero w 1933 roku. W roku 1935 tysiąc dzieci
w turnusie, czyli 2000 dzieci w sezonie wyjechało z małą
walizeczką, plecakiem lub węzełkiem z bielizną osobistą,
nawet z książką lub jakąś grą. W tym czasie Komitet dysponował już łóżkami, pościelą, ręcznikami, naczyniami
stołowymi itp. Działaczami Komitetu byli głównie dyrektorzy (jak wówczas mówiono – kierownicy) 7-klasowych
szkół powszechnych (obecnie nazywanych podstawowymi). Już w początkowej fazie swej działalności Komitet
doznawał dużego wsparcia ze strony Komitetu Niesienia
Pomocy Najbiedniejszym m. Łodzi W jego skład wchodzili: ks. Bp Wincenty Tymieniecki, pierwszy ordynariusz
Kościoła Katolickiego w Łodzi, Ł. Łyszkowski – wojewoda Łódzki oraz J. Jarosz – Kurator Okręgu Szkolnego
Łódzkiego. 31 grudnia 1924 r. Komitet skierował pismo
dziękczynne do Bronisława Szwalma, kierownika szkoły
w Łodzi, za sprężyste zorganizowanie 15 kolonii letnich
dla dzieci szkół powszechnych m. Łodzi w różnych miejscowościach województwa łódzkiego, na których w ciągu
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5-6 tygodni przebywało przeszło 1000 dzieci pod należytą opieką. Bronisław Szwalm pełnił wówczas także funkcję inspektora tych kolonii.
Komitet Kolonii Letnich opracował swój statut i 18
sierpnia 1936 roku (tj. 79 lat temu !) został wpisany do
rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Województwa
Łódzkiego pod numerem 1466 jako Towarzystwo Kolonii
Letnich Publicznych Szkół Powszechnych m. Łodzi. Fakt
formalnej rejestracji dał możliwość posiadania i gromadzenia majątku na potrzeby organizacji. W roku 1937 objęto akcją kolonijną już 4069 dzieci. W tym czasie dzieci
zabierały na kolonie tylko bieliznę osobistą, spały na łóżkach Towarzystwa i korzystały z wielu jego urządzeń kolonijnych. W roku 1939 udało się nawet postawić własny
budynek w miejscowości Rszew pod Łodzią kosztem 300
tysięcy ówczesnych złotych (bardzo duża kwota). Niestety w czasie okupacji niemieckiej budynek został rozebrany, a majątek ruchomy rozgrabiony.
Część dzieci łódzkich spędzała swe wakacje
przed wojną u krewnych lub znajomych w gospodarstwach wiejskich w okolicach Łodzi. Sam z tego korzystałem wczasując we Florentynowie lub Balinie (k. Uniejowa). Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” miała dla
swych członków dom wczasowy w Tworzyjankach pod
Koluszkami (również tam byłem)..
Omawiane wyżej Towarzystwo wznowiło swą
działalność zaraz po wojnie, już w 1945 r., obejmując swą
akcją nie tylko kolonie, ale także półkolonie w mieście.
Statut Towarzystwa został do tego dostosowany i organizacja przyjęła nazwę: Towarzystwo Kolonii i Półkolonii
w Łodzi.
Dzięki prężnej organizacji już w lecie 1945 roku
udało się wysłać na kolonie letnie 3260 dzieci, a w parkach i ogrodach miejskich dać wypoczynek dla 7485
dzieci, a nawet w okresie ferii zimowych zorganizować
kolonię zimową dla 248 sierot w Kolumnie pod Łodzią
z choinką, gwiazdką itp. Rozmach działalności Towarzystwa był niesamowity. Następnego 1946 roku przez akcję
kolonijną (przy współpracy z zakładami przemysłowymi)
przeszło 11477 dzieci, a 5958 dzieci objęto akcją półkolonijną. Poza tym wiadomo, że 13500 dzieci miało wczasy letnie w ramach innych instytucji, jak np. harcerstwo,
RTPD (Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), co na
ówczesne, bardzo trudne powojenne warunki było pewnym sukcesem. Wakacje 1946 r. spędzałem jako absolwent tzw. „małej matury” u rodziców mego kolegi szkolnego na wsi pod Plecką Dąbrową koło Kutna.
W lipcu 1945 r. Towarzystwo Kolonii i Półkolonii
powołało Zarząd, w którego skład wchodziły głównie osoby związane z oświatą. Wymienię tu przede wszystkim
osoby, które znałem lub były mi znane z bliskiego kręgu
lub też mają znane nazwiska, np. Czesław Kuchowicz –
inspektor szkolny, ojciec późniejszego profesora historii
Uniwersytetu Łódzkiego Zbigniewa, Julian Jagodziński –
ławnik Wydziału Oświaty, Zygmunt Maciejewski – zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Czesław Szubert – zastępca Naczelnika Opieki Społecznej, Bronisław Szwalm
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– kierownik szkoły, Mieczysław Łętowski – komendant
Chorągwi ZHP, Stanisław Krysiński – Naczelnik Wydziału Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. Zastępcą
członków Zarządu został Eugeniusz Szymczykiewicz
– podinspektor szkolny (ojciec dwóch późniejszych znanych lekarzy, a pod koniec lat 40. Dyrektor Szkoły Handlu
Zagranicznego mieszczącej się wówczas w starym gmachu przy ulicy Kilińskiego, róg Rewolucji 1905 r.; później
objęła tę placówkę Akademia Medyczna dla stomatologii
dziecięcej). W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili m. in.
Jan Braun – kierownik szkoły, Jan Waltratus – naczelnik
Wydziału Oświaty. Jako zastępcy członków zarządu byli
także przedstawiciele Komitetów Rodzicielskich szkół powszechnych i średnich.
Dn. 12 stycznia 1946 r. zarząd ukonstytuował się
w zbliżony sposób. Prezesem został St. Trojanowski – kurator Okręgu Szkolnego (późniejszy vice-minister Oświaty), a vice-prezesami: Kuchowicz, Jagodziński, Szubert
i Józef Gajewski –dyrektor Ubezpieczalni Społecznej oraz
Maksymilian Berger – dyrektor B.G.K, sekretarzem – Bronisław Szwalm (także Wydziału Wykonawczego Zarządu
Towarzystwa). Bronisław Szwalm był przez wiele lat także wizytatorem kolonii w późniejszych latach działalności Towarzystwa. Opiekę wychowawczą na koloniach lub
półkoloniach pełnili zwykle nauczyciele, a także studenci.
Sam byłem wychowawcą na półkoloniach w parku 3.Maja w 1948 roku oraz na kolonii w Biskupcu Pomorskim
w 1949 r. Towarzystwo miało kolonie w wielu miejscowościach województwa łódzkiego, np. Dzierżązna, Godzianów, Rogów, Redzeń, Kolumna, Tuszyn, Wiśniowa Góra,
Kurowice, Czarnocin, Przygłów, Bełchatów. W Bełchatowie Towarzystwo otrzymało do administrowania 10 baraków obozu poniemieckiego, które wydzierżawiono na
potrzeby polskiej YMCA, ale z zastrzeżeniem kierowania
tam dzieci na kolonie. Obóz był potwornie zdewastowany,
ale poddany przez YMCA generalnemu odrestaurowaniu tak dalece, że urządzono tu nawet natryski, jedyne
spośród wówczas istniejących w ośrodkach kolonijnych.
Dodatkową zaletą ośrodka był piękny las sosnowy i dobre powietrze. W niektórych ośrodkach dzieci przebywały
wówczas pod namiotami. 300 takich namiotów otrzymało
Towarzystwo od PUR (Państwowy Urząd Repatriacyjny).
Początkowo był płacz i lęk dzieci. Później bardzo chętnie
tam przebywały i nawet nie chciały przejść do budynków,
jeśli była taka możliwość. Potrzebne były tam jednak cieplejsze okrycia nocne. Kołdry (1000 sztuk) wypożyczyło
Ministerstwo Przemysłu. Wyżywienie w ośrodkach było
dobre. Dzieci przybywały na wadze nawet do 6 kg w ciągu turnusu. Przeciętny przybytek na wadze wynosił 1,23
kg. Na czele kolonii stał kierownik. Zastępcą w sprawach

110

gospodarczych była gospodyni. Miała do pomocy kucharki i obsługę w zależności od liczby dzieci. Na 25-30 dzieci
przypadał jeden wychowawca lub wychowawczyni. Porządek dnia był ustalony:
6:40 pobudka, gimnastyka poranna
7:00 toaleta, modlitwa
7:30 śniadanie
8:00 spacer, zabawa, kąpiel
13:00 obiad
14:00 cisza poobiednia
15:00 pisanie listów, czytanie książek, śpiew
16:00 podwieczorek
16:30 rekreacja
19:00 kolacja
19:30 pogadanki
20:00 hymn, modlitwa, przygotowanie do spoczynku
21:00 cisza nocna
Towarzystwo prowadziło działalność jeszcze
przez wiele lat powojennych. Niestety nie pamiętam kiedy
zakończyło tę piękną akcję na rzecz dzieci Łodzi.
Okres okupacji niemieckiej od września 1939 r.
do 19 stycznia 1945 r. był dla dzieci łódzkich nieopisanie
trudny. Część dzieci wraz z rodzicami została wysiedlona
już w pierwszych miesiącach okupacji do tzw. Generalnej
Guberni, niektóre trafiły do obozu przy ulicy Przemysłowej, a te które w Łodzi pozostały już od 14 roku życia
musiały być skierowane do pracy w różnych zakładach
niemieckich. Dzieci młodsze od 1944 r. były kierowane do
„szkoły” pod nadzorem niemieckich nauczycieli. Nauka
polegała na wykonywaniu różnych prac fizycznych. Przez
cały okres okupacji dzieci polskie nie otrzymywały mleka,
masła ani jajka. Kasza była wielkim luksusem. Ja od 14
roku życia do końca wojny pracowałem w browarze K.
Anstadta przy ul. Pomorskiej 34/36 . To były szczególne
„wakacje” dzieci polskich czasu wojny.
Artykuł oparłem na oryginale dokumentu pt.:
SPRAWOZDANIE z działalności Towarzystwa Kolonii
i Półkolonii w Łodzi, Sezon letni od 1 IV 1946 do 16 XI
1946 oraz pisma Komitetu Niesienia Pomocy Najbiedniejszym z 1924 roku.
O powojennych wczasach dzieci łódzkich wzmiankowała niedawno red. Anna Gronczewska w Dzienniku
Łódzkim z 9 lipca br (nr 158/23.990 – czwartek) w artykule pt.: Zakładowe wczasy, wyjazdy i kolonie (rozmowa
z byłym dyrektorem Instytutu Geografii Miast i Turyzmu
UŁ prof. Stanisławem Liszewskim) w dziale Historia (s.
02).
ѥ
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„NIEZAPOMNIANY CZAS ŁASKI”
29 kwietnia mija 70 lat od wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Dachau pod Monachium,
obozu, który był miejscem kaźni wielu duchownych, szczególnie polskich. Jednak oprócz duchowieństwa z Polski
w obozie byli uwięzieni kapłani z Niemiec, Francji, Czech
i Austrii. Wśród nich ks. Alban zu Löwensetein – Wertheim – Freudenberg, który swoje wspomnienia z pobytu
w Dachau określił jako „Niezapomniany czas łaski”.
Z postacią ks. Albana po raz pierwszy zetknąłem
się jakiś czas temu, za sprawą mojego znajomego, dr. Arkadiusza Cincio, kierownika Działu Winiarskiego Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dr Cincio bowiem od
kilku miesięcy utrzymuje korespondencyjny kontakt z o.
Hansem Bauerem, duchownym ze Zgromadzenia Misjonarzy Serca Jezusowego z Freilassing w Niemczech. O.
Bauer w jednym z listów zwrócił się do dr. Cincio z prośbą
o ustalenie miejsca, w którym ks. Alban został ochrzczony i wychowywał się. Sądził pierwotnie, iż jest to Drzonów (niem. Schlesisch Drehnow), wieś w województwie
lubuskim, w gminie Świdnica, położona na terenie naszej diecezji. Jednak dr Cincio szybko ustalił, że chodzi
o Drzeniów, wieś należącą do gminy Cybinka, w powiecie
słubickim. Postać ks. Albana zainteresowała mnie z kilku
powodów. Po pierwsze urodził się, żył i wychowywał się
w naszym regionie, w dawnym Drzeniowie. Po drugie wywodził się z niemieckiego rodu książęcego, stanowiącego
boczną linię rodu Wittelsbachów, jednej z najstarszych dynastii niemieckich. Po trzecie, jako przedstawiciel ewangelickiej części rodu, z nieustalonych dotąd przyczyn
przeszedł konwersję na katolicyzm. Po czwarte wreszcie,
jako katolicki kapłan został uwięziony w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, a czas więzienia określił
jako czas łaski. Wspomnienia, które spisał pokazują z jak
brutalną rzeczywistością musiał się zetknąć. Nie stracił
jednak wiary i zarówno w dobrych, jak i złych chwilach
potrafił dostrzec źródło łaski Bożej. Dzięki uprzejmości dr.
Cincio mogę zaprezentować na łamach naszych „Aspektów” przetłumaczone przez niego obszerne fragmenty
wspomnień ks. Albana.
Drzeniów, Monachium, Maria Kirchental
Książę Alban zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg urodził się 14 sierpnia 1892 r. w Drzeniowie jako drugi syn księcia Wilhelma zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1863-1915) i jego małżonki Luizy (1859-1927).
Rodzina Löwensteinów sprzedała majątek w Drzeniowie
w 1910 r. Podczas pierwszej wojny światowej młody Alban służył jako oficer. Jednak, gdy poczuł powołanie
kapłańskie i zakonne, wstąpił do zakonu franciszkanów
i 29 czerwca 1924 r. w Monachium otrzymał święcenia
kapłańskie. Wkrótce po tym, jak w 1933 r. Hitler doszedł
do władzy i pomimo podpisania konkordatu z Watykanem
rozpoczął prześladowania kościoła katolickiego w Niemczech, ks. Alban zu Löwenstein stał się obiektem zainteresowania Gestapo. Bawarska prowincja zakonna umożliwiła mu jednak przeniesienie do sąsiedniej archidiecezji
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w Salzburgu, gdzie od 1941 r. pełnił służbę u Misjonarzy
Serca Jezusowego w Maria Kirchental.
Kazanie o aniołach stróżach
Sanktuarium Maria Kirchental było dla zwolenników nazizmu w regionie niczym cierń w oku. Niewygodny
stał się także ks. zu Löwenstein, który był znany jako niezastraszony kaznodzieja. Jedno z jego kazań o aniołach
stróżach wygłoszone w Wildschönau w Tyrolu, które samo
w sobie nie mogło być powodem oskarżenia, stanowiło
okazję do aresztowaniu go w listopadzie 1943 i okrutnego maltretowania przez Gestapo. „Został mi postawiony
zarzut – wspominał - że w jednym z kazań (wygłoszonym w Auffach-Wildschönau w Tyrolu 22 sierpnia) użyłem
niewłaściwych słów. Chodziło im o kazanie o aniołach
stróżach, w którym sumienie określiłem najlepszym aniołem stróżem. Wyjaśniłem to w ten sposób. Należy głos
sumienia uznawać za głos Boga. Wypowiedziałem też
następujące zgubne zdanie: „A człowiek, który nawet nie
ma dwóch metrów zaprzecza autorytetowi Boga w swoim
życiu i w ten sposób nie uznaje głosu Boga w swoim sumieniu; nie słucha Go, autorytetowi Boga nie jest posłuszny.” To było moje przewinienie! Gestapo było przekonane,
że miałem [jakoby] mieć na myśli Hitlera. Nie zgadzałem
się z tą opinią, ponieważ naprawdę nie myślałem (wygłaszając to kazanie) o Hitlerze, lecz uświadomiłem sobie
to dopiero przy pierwszym przesłuchaniu. Przez ponad
godzinę dyskutowałem w ten sposób z Panem Weissenbacherem – jednak bez skutku.”
Dachau
Bez wyroku sądowego ks. Alban został przez SS
wzięty do aresztu prewencyjnego i w grudniu 1943 r. przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, niedaleko Monachium. „Około północy dotarliśmy wreszcie. Padał na wpół zamrożony śnieg przy dosyć silnym wietrze.
Mogę sobie jeszcze przypomnieć, że jeden oficer SS (wyraźnie pod wpływem alkoholu) uderzył w brzuch jednego
z więźniów w ten sposób, że ten upadł na ziemię. „Piękny
początek” – pomyślałem.” Tuż po przyjeździe, jak i podczas samego pobytu w obozie ks. Alban spotkał się z niebywałą agresją oraz szykanami ze strony hitlerowskich
oprawców. Jednak, jak wspominał, ten czas był dla niego
pierwszą godziną wielkiej łaski. W pourazowej gorączce
nad budynkiem wejściowym stojącym przy wjeździe do
obozu dostrzegł słowa św. Pawła z Listu do Filipian: „Zapomnij o tym co za tobą, lecz wytężaj siły ku temu co
przed tobą”. (za Flp 3.13). „Wiem jednak – wspominał - że
rozmyślałem nad siłą tych słów, szczególnie nad pierwszą częścią, ponieważ druga była dla mnie oczywista śmierć, Chrystus, wieczność. W końcu wezwano mnie do
łaźni. To, co tam się wydarzyło było tak okropne i paskudne, że milczę o tym. Jednak i to wytrzymaliśmy.” W końcu
trafił do bloku nr 26 dla księży, który określił mianem raju,
gdzie „skończyły się wszelkie świństwa i okropieństwa.
„Moją największą pociechą i wsparciem była od tej pory
Komunia Święta, którą ciągle miałem przy sobie w swoim
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„tabernakulum” - był to po prostu futerał na okulary. Ponieważ nie zapisałem się dobrze u „panów opiekunów”
trafiłem jeszcze do bunkra stojącego […] Trzy dni! Na
rewirze [w bloku nr 9] powiedziałem jednemu polskiemu
duchownemu, że mam przy sobie ciągle św. Eucharystię
i mogę mu udzielić Komunii św. Ten dobry człowiek, był
tak szczęśliwy, że w swym polskim zwyczaju rzucił mi
się [z wdzięczności] na szyję. Doniesiono o tym naszym
opiekunom.”
Kaplica - skarb
Ks. zu Löwenstein był jednym z ok. 2800 katolickich duchownych więzionych w Dachau, którzy byli
umieszczani w obozie od późnej jesieni 1940 r. Jego
największą pociechą była kaplica dla księży-małe ustępstwo na rzecz głównie niemieckojęzycznych kapłanów.
Zadaniem Albana była pomoc dla zakrystiana bloku
księży, pochodzącego z górnej Austrii o. Heinricha Steinera. Ks. Alban szczególnie troszczył się o utrzymanie
czystości w kaplicy. „Pamiętam jeszcze dobrze, z jaką
radością modliłem się modlitwą Te Deum (Ciebie Boga
wysławiamy), gdy ponownie mogłem uklęknąć przed
naszym tabernakulum. Teraz przebywałem już ciągle
w naszej blokowej kaplicy. Ojciec Święty z niemieckimi
biskupami i księżmi z Dachau wywalczyli tę kaplice od
Hitlera i Himmlera z wielkim trudem na wiosnę 1943 lub
na jesieni 1942 [w rzeczywistości w styczniu 1941 r. A.C.]
To był nasz skarb. Sprzątałem ją […] to była moja praca,
ale także moja cała radość. Czego tam dokonałem, to wie

jedynie Bóg.” I dalej: „W naszej kaplicy można było zapomnieć, że jest się w Dachau. Wielu tak mówiło. I jak wiele piękna otrzymaliśmy. Łaska, łaska i jeszcze raz łaska.
Świętowaliśmy tutaj niezapomniane święta. Przeżyliśmy
tu niezapomniane [chwile] i wiele się nauczyliśmy.” Ks.
Alban wytrwał w obozie aż do jego wyzwolenia 29 kwietnia 1945 r. Swoje sprawozdanie z trwających w latach
1943-45 prześladowań przesłał do swoich współbraci
w Kirchental. Powrócił tam w maju 1945 r. i służył dalej
jako kapłan. W 1961 r. przeszedł na emeryturę. Jako pomocniczy duchowny w dalszym ciągu był aktywny, także
w Hinterhiersee, gdzie w 1963 r. doznał jednak ciężkiego
zawału serca. Zmarł w Salzburgu 6 marca 1964 r. Został
pochowany w arkadowej krypcie nr 48 cmentarza św. Piotra w Salzburgu. Z okazji 50 – lecia śmierci ks. Albana,
w kaplicy w kościele pielgrzymkowym w Maria Kirchental
wmurowano tablicę pamiątkową, która jest znakiem uroczystego wspomnienia jego i jego współtowarzyszy.
Rocznica i pielgrzymka
29 kwietnia przypada 70. rocznica wyzwolenia
obozu przez wojska amerykańskie. Z tej okazji odbędzie
się ogólnopolska pielgrzymka do Dachau, gdzie na terenie byłego obozu koncentracyjnego odbędą się uroczystości pod przewodnictwem przewodniczących episkopatów
Polski i Niemiec, w których wezmą udział biskupi, księża
i świeccy. Do Dachau pojadą również księża z naszej diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.
ѥ

Anna Gordijewska, Aleksander Kuśnierz

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA WE LWOWIE

Fot. Aleksander Kuśnierz
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Obchody 225. rocznicy Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy pomniku Adama Mickiewicza, przy figurze Matki Boskiej oraz przy pomniku Tarasa Szewczenki, po czym w katedrze odprawiona została
msza św.
Pod pomnikiem Adama Mickiewicza konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur podziękował
wszystkim za przybycie na uroczystości. Szef placówki
dyplomatycznej podkreślił znaczenie uchwalenia 225 lat
temu konstytucji dla losów Polski. Licznie zebranych Polaków powitał prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej Emil Legowicz. Proboszcz kościoła św. Antoniego we Lwowie o. Władysław Lizun życzył Polakom ze
Lwowa wszelkiej pomyślności, zaznaczając jak ważne
jest w naszych czasach poszanowanie wolności i demokracji. W obchodach udział wzięli goście z Polski, m.in
mieszkańcy Rzeszowa wraz z przedstawicielami tamtejszego Związku Strzeleckiego. Po odśpiewaniu hymnu
Polski przedstawiciele konsulatu RP, szkół i organizacji
polskich ze Lwowa i okolic złożyli wieńce przy pomniku
Adama Mickiewicza oraz przed znajdującej się obok figurą Matki Bożej. Następnie uczestnicy obchodów udali się
do pomnika Tarasa Szewczenki, gdzie zostały odśpiewane hymny Polski i Ukrainy i również złożone kwiaty.
W Bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona uroczysta
msza święta z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, a także święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski pod
przewodnictwem metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego. W czasie mszy św. hierarcha dokonał
poświecenia sztandaru lwowskiej Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Abp Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że
ten sztandar z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna” będzie
znakiem ich tożsamości jako ludzi wiary i patriotów. –
Członkowie jednostki strzeleckiej łącza się nie tylko dla
własnego dobra, lecz również dla dobra innych ludzi –
dodał metropolita.

wicz, prof. Mieczysław Grzegocki, prorektor AM i prezes
Rady konsultacyjnej ds. Domu Polskiego we Lwowie oraz
liczni przedstawiciele polskiej społeczności ze Lwowa
i Ziemi Lwowskiej.
Na wstępie głos zabrał konsul generalny we Lwowie Wiesław Mazur, który przypomniał o tym, że obchody
tego święta były zakazane podczas rozbiorów, wznowione w II Rzeczypospolitej w 1919 roku, ponownie zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji
Polski w czasie II wojny światowej. Święto 3 Maja przez
bardzo długi czas nie było obchodzone także w Polsce powojennej. Składając hołd twórcom Konstytucji 3 Maja szef
lwowskiej placówki dyplomatycznej powiedział o tym, że
Lwów był jednym z najważniejszych dla Polski ośrodków
kształtowania myśli patriotycznej i postaw obywatelskich
w XIX wieku.
– Idee Konstytucji 3 Maja właśnie tutaj znalazły
najlepszych kontynuatorów i zgrupowały najwięcej zwolenników. Przykładem może tu być rozwój oświaty narodowej, czego wyrazem jest obchodząca w tym roku
200-lecie założenia szkoła im. św. Marii Magdaleny. Tu
powstało polskie harcerstwo, a na okolicznych ziemiach
w roku 1914 zaczęły powstawać polskie legiony – powiedział Wiesław Mazur. – Podobną rolę kuźni patriotyzmu,
myśli narodowej, ale też przywiązania do zasad demokracji odegrał Lwów także w bratnim narodzie ukraińskim,
czego najnowsze dowody mieliśmy i mamy podczas Euromajdanu i wydarzeń na wschodzie Ukrainy. Tradycje
Konstytucji 3 Maja są dla nas wspólną wartością – dodał
konsul generalny.
Życzenia z okazji 3 Maja złożyli przewodniczący Lwowskiej Rady Regionalnej Aleksander Hanuszczyn
oraz zastępca przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej
Administracji Państwowej Rostysław Zamliński.
http://kuriergalicyjski.com/spolechenstwo/polacyukr/5002-obchodyswieta-konstytucji-3-maja-we-lwowie [06.05.2016]

W czwartek, 5 maja w Konsulacie Generalnym
RP we Lwowie odbyło się przyjęcie z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Na uroczystym spotkaniu
obecni byli przedstawiciele kościołów różnych wyznań
i obrządków, władz wojewódzkich Lwowa, Użhorodu, Iwano-Frankiwska, korpus dyplomatyczny na czele z attaché
przedstawicielstwa MSZ Ukrainy, konsulowie honorowi.
Na uroczystość przybyli Rafał Wolski, radca minister,
zastępca Ambasadora RP w Kijowie, liczne delegacje
z Polski, reprezentanci polskich służb granicznych, publicznych i porządkowych. Obecni byli prezes Zarządu
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Lego-
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Jan Bodakowski

SUKCES WARSZAWSKIEJ MANIFESTACJI
PRZECIW DEPRAWACJI DZIECI W SZKOŁACH

W niedzielę po uroczystej Mszy świętej w kościele świętej Anny odbyła się demonstracja w obronie polskich
dzieci. Nachalna i agresywna kampania upowszechniania
demoralizacji w polskojęzycznych szkołach zmusiła rodziców
zrzeszonych w wielu organizacjach pozarządowych do przeprowadzenia protestu.
Wielotysięczny tłum rodziców z dziećmi nie mógł
jednak demonstrować na Placu Zamkowym. Impreza została
przeniesiona na Mariensztat (osiedle znajdujące się pomiędzy Wisłą a Krakowskim Przedmieściem). Była to niefortunna
lokalizacja, tysiące uczestników nie zmieściło się na lokalnym
placyku, i musiało zadowolić się odległymi błoniami poza terenem zgromadzenia. Media, jak można było się spodziewać,
pomimo wysłania ekip telewizyjnych, nie poinformowały o wydarzeniu. Wśród uczestników ze środowisk narodowych byli
z transparentami i opaskami tylko działacze NOP i ONR.
Demonstracja była wspólną inicjatywą takich organizacji pozarządowych jak: Stop Seksualizacji Naszych Dzieci
(działającej we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie), Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Fundacja SOS Obrony Poczętego
Życia, Fundacja Pro-Prawo Do Życia, Racjonalni Rodzice, Koalicja Obywatelska Dla Roidziny (zrzeszająca 42 organizacje
i inicjatywy z całej Polski), Obywatelska Inicjatywa Ro
dzin, Fundacja Życia i Rodzina, Warszawscy Obrońcy Życia
i Rodziny, Instytut Ordo Caritatis, Ster Na Miłość, Jezus na
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Stadionie, Przymierze Wojowników, Rodzice niepokorni, Twoje Dziecko Wielka Sprawa, Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina,
Rodzice Chronią Dzieci, Solidarni 2010.
Wyjaśniając powody swojego protestu organizatorzy stwierdzili, że „bezpośrednią przyczyną (…) stało się wystąpienie Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z dnia 9 lipca
zapowiadające zmianę podstawy programowej przedmiotu
wychowanie do życia w rodzinie oraz informacja o włączeniu treści „antydyskryminacyjnych” do programu „Bezpieczna+” i „Otwarta Szkoła” 2015/2016. Pani minister tak poważne przedsięwzięcie zmiany podstawy programowej edukacji
seksualnej postanowiła przeprowadzić w trakcie wakacji, gdy
zmęczeni obowiązkami szkolnymi rodzice wypoczywają i niechętnie zajmują się szkolnymi problemami. (...)” Podkreślali,
iż minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska „postanowiła
zmienić podstawę programową dotychczasowych zajęć wychowanie do życia w rodzinie, przepisać na nowo podręczniki
i wprowadzić w ich treści wytyczne Standardów WHO”.
„Joanna Kluzik-Rostkowska oznajmiła też, że najlepiej byłoby, aby zajęcia edukacji prowadziły osoby z zewnątrz.
Jest to otworzenie możliwości nieskrępowanego działania
grupom zideologizowanych i reprezentujących interesy międzynarodowych korporacji proaborcyjnych, czy lobby LGBQT,
edukatorów seksualnych” zauważyli.
Zgodnie z wytycznymi WHO „dzieci już w najwcześniejszym wieku gimnazjalnym (o ile i ta grupa wiekowa nie
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zostanie przez ministerstwo przesunięta w dół) będą zgłębiały
zagadnienia masturbacji, a dwunastolatki będą oglądały prezentację przebiegu stosunku płciowego, oraz poznawały zagadnienia osiągania satysfakcji płciowej itp.
Ohydne plany szefowej MEN potwierdziły kolejne deklaracje i działania rządu PO.
„Pod pozorem walki z „dyskryminacją” rząd chce
okazać przychylność skrajnie lewicowym środowiskom ideologicznym i tworzy dla nich możliwość przenikania na teren
placówek edukacyjnych. W imię dyskryminacji będą mogli one
prezentować dzieciom alternatywne zachowania seksualne
jako nowoczesną społeczną normę, podkopywać zaufanie
dzieci wobec świata wartości rodziców i ich autorytetu przez
piętnowanie ich poglądów jako przestarzałych i stereotypowych. Będą miały możliwość prezentowania alternatywnych
związków rodzinnych jako normy, a również skrajnie demoralizujących treści, jak to się dzieje w niektórych państwach
zachodnich. Niszczenie fundamentów światopoglądowych
dzieci wyniesionych z domu, opartych o wartości rodzinne jest
niedopuszczalne w świetle polskiego prawa i jest działaniem
skrajnie przestępczym.

Dlatego nie ma zgody społecznej na takie działanie polskiego rządu bez względu na opcję polityczną, którą
prezentuje. Nie ma zgody społeczeństwa polskiego na jakąkolwiek indoktrynację relatywizującą tradycyjnie pojmowane
związki rodzinne, czy traktowanie relatywnie wszystkich zachowań seksualnych i epatowanie dzieci takimi poglądami
„nowoczesnej” społecznej inżynierii”.
Lewicowa tyrania demoralizuje ludzi bo normy moralne, wspólny etos i kultura, sprawiają, że jednostki dbające o swoje egoistyczne interesy potraﬁą współpracować,
i wspólnie bronić swoich praw i wolności. Dlatego przeszkodą
dla lewicy w demoralizowaniu ludzi są tożsamość seksualna
budująca związek kobiety i mężczyzny, rodzina, wspólnota
religijna, naród, krąg cywilizacyjny, kultura. I dla tego lewica
tyle sił i środków przeznacza na likwidowanie tradycyjnych
struktur społecznych przez gender, seks-edukację, demoralizację seksualną, seksualizację dzieci, propagowanie aborcji,
antykoncepcji, in vitro, homoseksualizm itp.

Wojciech Edward Leszczyński

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WIELKIEGO KORONNEGO
KRÓLESTWA POLSKIEGO z 2016.04.03
W dniach 1-2 kwietnia 2016 odbył się Sejm Zachodniopomorski-Wenedyjski w Szczecinie pod patronatem ś.p. ks. Przemysława Redesa poprzedzony mszą św.
w Bazylice katedralnej podczas której zostały odczytane
(odnowione) Śluby Lwowskie Króla Jana Kazimierza.
Na Sejmie Zachodniopomorskim-Wenedyjskim
w Szczecinie podjęto następujące LAUDA:
1. Na Ziemi Zachodniopomorskiej zostaje utworzony
Skarb Ziemi Zachodniopomorskiej.
2. Ziemia Zachodniopomorska żąda jak najszybszego
wskrzeszenia Stoczni Szczecińskiej z całym dziedzictwem Stoczni im. A. Warskiego i następnych tworów
prawnych. Upadłość Stoczni Szczecińskiej została sprokurowana umyślnie przez partie polityczne - "paserów".
Zobowiązuje się wszystkich nabywców mienia od "paserów" o jak najszybszy zwrot tego mienia pod rygorem infamii. Właścicielem Stoczni Szczecińskiej ma zostać Skarb
Zachodniopomorski pod kontrolą bezpośrednią Sejmu
Zachodniopomorskiego-Wenedyjskiego, a pośrednio pod
kontrolą Sejmu Walnego.
3. Ziemia Zachodniopomorska wzywa Sejm Walny i hierarchów kościelnych do odnowienia Ślubów Lwowskich
w imieniu Narodu polskiego.
4. Ziemia Zachodniopomorska wzywa Sejm Walny do
uchwalenia Konstytucyi aby wszyscy funkcjonariusze
i urzędnicy oraz hierarchowie kościelni corocznie odna-
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wiali Śluby Lwowskie Króla Jana Kazimierza pod rygorem
złożenia z urzędu, stanowisk, etc.
5. Ziemia Zachodniopomorska zabrania na swojej Ziemi dokonywania czynów zmierzających do pozbawiania
ludzi życia. Na Ziemi Zachodniopomorskiej obowiązuje
cywilizacja życia, a nie śmierci. Zabronione są praktyki
aborcyjne, eutanazji, eugeniczne i inne zmierzające bezpośrednio lub pośrednio do pozbawiania ludzi życia lub
zdrowia. Rodzina na Ziemi Zachodniopomorskiej jest pod
szczególną ochroną Sejmu Zachodniopomorskiego-Wenedyjskiego.
6. Ziemia Zachodniopomorska opowiada się za utworzeniem Sejmu Regionalnego Ziemi Wenedyjskiej składającej się z dwóch Sejmów pomorskich tj. Sejmu Zachodniopomorskiego i Pomorskiego i czterech Sejmików
Ziemskich Prowincjonalnych: tj. Zachodniopomorskiego,
Koszalińsko-Sławieńskiego, Gdyńsko-Słupskiego oraz
Gdańsko-Kwidzyńskiego. Sejm Wenedyjski ma odpowiadać za politykę Najj. Rzeczpospolitej wobec ziem pomorskich i Bałtyku (historycznego Morza Wenedyjskiego);
ma wszelkimi dostępnymi możliwościami bronić polskiego Bałtyku, dbać o polskie stocznie, rozwój rybołówstwa,
przemysłu, etc.
Za zgodność:
Marszałek Wielki Koronny Królestwa Polskiego
Marszałek Sejmu Walnego
Wojciech Edward Leszczyński h. Wieniawa
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Kamil Krasowski

KS. IGNACY ZOŃ – KAPŁAN NIEZŁOMNY
10 listopada w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku odbyła się uroczystość ku czci śp.
ks. Ignacego Zonia, pierwszego proboszcza parafii Czerwieńsk w latach 1945 – 1953, któremu nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Uczyńmy zatem krok w przeszłość i przyjrzyjmy się
postaci niezłomnego kapłana, który swoim życiem walczył
o wolną i niepodległą Polskę.
Kapłan i harcerz
Ks. Ignacy Zoń przyszedł na świat 20 lipca 1915 r.
w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej. Naukę podjął
w szkole podstawowej w Limanowej. Następnie kontynuował ją w szkole średniej w Nowym Sączu, gdzie w 1935
r. zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął
swoją przygodę z kapłaństwem, wstępując do Wyższego
Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1940 r. z rąk bp. Edwarda Komara,
uprzednio ukończywszy niezbędne studia teologiczne i filozoficzne w trudnym okresie okupacji hitlerowskiej. Swoją pierwszą Mszę św., tzw. prymicyjną odprawił 7 kwietnia
1940 r. w bazylice w Limanowej. Pracę duszpasterską, jako
młody kapłan rozpoczął w kilku kolejnych miejscowościach:
Żegocinie, Tropiu, Dobrkowie koło Pilzna, Radłowie i Moszczenicy koło Gorlic.
Wartości takie jak: patriotyzm, religijność i poszanowanie drugiego człowieka były przekazywane ks. Ignacemu od dzieciństwa. W duchu tych wartości wzrastał i był
wychowywany. Nie dziwi więc fakt, iż w szkole podstawowej i gimnazjum działał w II Drużynie Harcerskiej im. Jana
III Sobieskiego. W 1935 r., jako wyróżniający się harcerz,
wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa w Spale.
Działalność harcerską kontynuował po wstąpieniu do seminarium duchownego i otrzymaniu święceń kapłańskich.
Członek AK i współtwórca WiN
Wybuch II wojny światowej zmobilizował ks. Zonia
do wstąpienia do ruchu oporu, organizowanego wówczas
na ziemiach polskich. Jako członek Armii Krajowej został
kapelanem III Zgrupowania AK i przyjął pseudonim „Góral”.
Na plebanii w Dobrkowie, w porozumieniu z tamtejszym
proboszczem udało mu się zorganizować magazyn sprzętu
wojskowego. Jednak oddział, do którego był członkiem został rozbity, co zmusiło samego duchownego do ukrywania
się w swoich rodzinnych stronach aż do końca wojny.
Gdy ziemie polskie zostały zajęte przez wojska radzieckie, ks. Ignacy Zoń na znak protestu przeciwko ówczesnej sytuacji politycznej współtworzył organizację Wolność
i Niepodległość. Jednak Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Limanowej szybko rozpracował i aresztował
grupę członków WiN-u. Ks. Zoń uniknął aresztowania, jednak ponownie został zmuszony do ukrywania się.
Przyjazd do Czerwieńska i aresztowanie
Uzyskując zgodę przełożonych podjął decyzję
o wyjeździe na Ziemie Zachodnie, co wydawało mu się
idealnym rozwiązaniem. Dawało mu to bowiem możliwość
pracy z daleka od poszukujących go funkcjonariuszy Urzę-
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du Bezpieczeństwa. Do Czerwieńska ks. Ignacy Zoń przybył zimą 1945 r. Tu od podstaw organizował życie religijne
parafii, która obejmowała obszar dzisiejszej gminy Czerwieńsk, a nawet sięgała daleko poza jej granice. Dla wielu
pierwszych mieszkańców naszej gminy obecność ks. Zonia
była wówczas gwarancją powolnej normalizacji i swoistym
początkiem budowania polskości na dopiero co zasiedlonych ziemiach. Pobyt księdza w Czerwieńsku zakłóciły jednak problemy z funkcjonariuszami limanowskiej „bezpieki”,
którzy namierzyli nowe miejsce pobytu kapłana. W 1953 r.
został on aresztowany za działalność w WiN i poddany brutalnemu śledztwu, podczas którego był torturowany. Konsekwencją był wyrok 5 lat więzienia.
Powrót na Ziemie Zachodnie i śmierć
Pobyt w więzieniu znacząco wpłynął na pogorszenie stanu zdrowia ks. Zonia, który wkrótce nabawił się zapalenia płuc. Trafił do więziennego szpitala. Wreszcie, po
2,5 latach więzienia uwolniono go. Rekonwalescencji poddawał się w sanatoriach południowej Polski, m. in. w Zakopanem. Po kilku miesiącach powrócił na Ziemie Zachodnie,
tym razem do Szczecina, gdzie pracował m. in. jako katecheta i pełnił funkcję opiekuna katedralnego chóru. Ksiądz
Zoń nie oszczędzał siebie w pracy, toteż mocno pogorszyło
się jego zdrowie. W konsekwencji, 2 maja 1967 r. zmarł,
w wieku 52 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się najpierw w Szczecinie a następnie w Limanowej. Tam też ciało
zmarłego kapłana pochowano na miejscowym cmentarzu.
Trzech inicjatorów
Postać pierwszego proboszcza parafii Czerwieńsk,
ks. Ignacego Zonia postanowiły upamiętnić i uhonorować
trzy osoby: ks. Paweł Konieczny, były proboszcz parafii
Czerwieńsk, obecnie proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Żarach, historyk i regionalista
Przemysław Góralczyk oraz Jacek Gębicki, historyk, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Czerwieńsku. Już w 2007 r. zorganizowali oni wystawę
z okazji 130 – lecia kościoła parafialnego. Wówczas zainteresowała ich postać pierwszego proboszcza parafii. Stało
się to impulsem, jak mówi ks. Konieczny, do stworzenia wystawy poświęconej kapłanowi. Ponad rok temu rozpoczęli
prace i działania w tym celu. Na początku ukazały się różnego rodzaju artykuły w prasie. Twórcy wystawy sięgnęli
także do monografii ks. Talarka (K. Talarek, Kapłani diecezji
tarnowskiej aresztowani i więzieni przez władze komunistyczne w latach 1846 – 1955, Tarnów 2010).
- Nieocenionym źródłem były jednak rzeczy, które znaleźliśmy w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie
i podróż, którą odbyliśmy śladem ks. Zonia do wszystkich
miejsc, w których pełnił on posługę kapłańską. Dostarczyło
to nam nieocenionych źródeł do stworzenia wystawy i dokumentu, który posłużył później Radzie Miasta do nadania
tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk
ks. Ignacemu Zoniowi – mówi Jacek Gębicki. Przemysław
Góralczyk zwraca natomiast uwagę, że wiele źródeł zostało
zniszczonych, zarówno tych dotyczących uwięzienia, a także samego procesu kapłana.
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Wystawa w kościele parafialnym w Czerwieńsku obrazuje
w jakich miejscach pracował ks. Ignacy Zoń, gdzie żył, wychowywał się i gdzie działał, nie tylko jako ksiądz, ale jako
żołnierz AK czy też później jako żołnierz wyklęty organizacji
WiN.
Ku czci niezłomnego kapłana
10 listopada, w wigilię Święta Odzyskania Niepodległości w kościele parafialnym w Czerwieńsku odbyła się
uroczysta Msza św. ku czci ks. Ignacego Zonia i wszystkich
poległych w walce o wolną Ojczyznę. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Tadeusz Lityński. Przed Eucharystią Jacek Gębicki odczytał laudację, w której przedstawił
życie pierwszego proboszcza Czerwieńska. Następnie ks.
Konieczny powitał przybyłych kapłanów z dziekanem ks.
Dariuszem Glamą, byłego proboszcza parafii ks. Henryka
Nowika, 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy z płk. Mirosławem Szwedem, kompanią honorową i sztandarem, władze samorządowe, burmistrza gminy i miasta Czerwieńsk
Piotra Iwanusa, radnych gminy i miasta Czerwieńsk z przewodniczącym Leszkiem Jędrasem, poczty sztandarowe
oraz wszystkich przybyłych na te uroczystość wiernych.
Wyraził także podziękowania p. Józefowi Dudkowiakowi,
który był blisko związany z ks. Ignacym Zoniem.

W homilii Ksiądz Biskup podjął rozważania o miłości do Ojczyzny, które odniósł także do postaci niezłomnego kapłana.
- W tych trudnych i bolesnych czasach ks. Ignacy
Zoń wierzył w to czego nauczał, nauczał tego w co wierzył
i wypełniał życiem, to czego nauczał. Stał się męczennikiem za wolność naszej Ojczyzny. Jego ofiara jest wpisana
w proces odzyskiwania wolności, który przeżywaliśmy 25
lat temu – powiedział w homilii ks. bp Lityński.
- Dzisiaj jako Polacy potrzebujemy szlachetnych
przewodników. Myślę, że takim właśnie był i w Kościele,
i w Ojczyźnie ks. Ignacy – dodał.
Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup oraz p. Józef Dudkowiak dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy
upamiętniającej ks. Zonia. Bp Lityński dokonał także jej
poświęcenia. Na koniec ks. Konieczny wyraził wszystkim
zgromadzonym swoje serdeczne podziękowania, m. in. ks.
Markowi Kidoniowi, obecnemu proboszczowi parafii Czerwieńsk, który umożliwił dokończenie rozpoczętego przed
ponad rokiem dzieła. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę”, po którym nastąpiło wyprowadzenie kompanii honorowej oraz sztandarów.
ѥ

Leszek Rodziewicz

185. URODZINY BIAŁO-CZERWONEJ
wiedzy tej nie posiadają ci, którzy nas edukują, a także ci,
którzy kształtują polską opinię publiczną.
Od ponad 25 lat żyjemy w wolnej, suwerennej
Polsce, a zniewolenie umysłowe jest tak duże, że milczeniem pomija się to wszystko, co wiąże się z Unią PolskoLitewską — największym dokonaniem Polaków i Litwinów
w pokojowym jednoczeniu Europy. Prawie nikt w Polsce
nie wie, że symbolem tej unii po dziś dzień są nasze biało-czerwone barwy narodowe.
Dziesięć lat temu bez żadnego echa w mediach
minęła 175. rocznica uchwalenia ich przez Sejm Królestwa Polskiego. Zachodzi więc uzasadniona obawa, że to
samo spotka jej 185. rocznicę.

Leszek Rodziewicz podczas pobytu w Wilnie.
Fot. „Tygodnik Wileńszczyzny”

Historia ponad 15 lat batalii Stowarzyszenia
Rodu Rodziewiczów o przywrócenie polskim barwom
narodowym treści historycznej.
Są w życiu naszego narodu wydarzenia, które
trwale powinny być zapisane w jego pamięci, a przynajmniej w pamięci jego elit. Jak więc to się dzieje, że pamięć o największym dziele naszych przodków nie istnieje wśród naszych elit, wśród naszej inteligencji. Czegóż
zatem możemy wymagać od zwykłych obywateli, jeżeli
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W wyniku unii w Krewie (14.08.1385) powstało
nowe państwo i ten fakt trzeba było uwidocznić w nowym
herbie. Samotny dotąd Orzeł Biały na czerwonym tle tarczy herbowej dostał sąsiedztwo litewskiej Pogoni — to
jest białego jeźdźca na białym koniu, także na czerwonej
tarczy herbowej.
Czterodzielna
czerwona
tarcza
herbowa
z umieszczonymi na niej przemiennie godłami Królestwa
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego była herbem
tego wspólnego państwa przez ponad 500 lat. To właśnie
od barw tego herbu uproszczonego przez Joachima Lelewela do dwudzielnej tarczy herbowej w „słup” wzięły się
nasze barwy narodowe.
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W czasie trwania Powstania Listopadowego
w dniu 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego
uchwalił specjalną ustawę normującą polskie barwy narodowe: „Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych zważywszy potrzebę nadania
jednolitej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią: Artykuł 1. Kokardę narodową stanowić
będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego to jest kolor biały i czerwony”. Po jego
upadku te biało-czerwone barwy przejęte od wojska stały
się symbolem państwa, które przestało istnieć i symbolem narodu, który pod nimi wybijał się na niepodległość.
Stały się prawdziwie narodowe.
Ta prawda o genezie naszych barw, jak i ich symbolice nie istnieje w świadomości naszego narodu. Nie
istnieje także w podręcznikach szkolnych i programach
nauczania. Ujęte na wstępie oskarżenie naszych elit politycznych, naukowych i intelektualnych o swoistą amnezję
postaram się pokrótce uzasadnić.
Klasycznym przykładem tej amnezji było działanie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w okresie
naszego wchodzenia do Unii Europejskiej, który w swoich
materiałach ani słowem nie wspomniał, że przed ponad
600 laty Polacy i Litwini utworzyli w Europie Środkowej
państwo kierujące się podobnymi zasadami. Była olbrzymia szansa przypomnienie tego faktu podczas uroczystych obchodów 5. i 10. rocznicy naszego wejścia do Unii
Europejskiej. Stracono bezpowrotnie okazję przedstawienia cząstki tej naszej dumnej historii podczas polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej. Ta „cząstka” — to 409 lat
istnienia naszego państwa, swoistego ewenementu w historii Europy.
Innym przykładem niech będzie fakt storpedowania naszej inicjatywy uznania roku 2013 — rokiem Unii
Horodelskiej (2.10.1413 r.) z racji jej 600. rocznicy. Czy
nie warto było bez zbytniej megalomanii, ale w poczuciu
dumy przypomnieć nam Polakom, a także i światu o tym
wydarzeniu, kiedy dwa jakże różne społeczeństwa łączyły się na zasadzie „wolni z wolnymi” i „równi z równymi”.
Tych negatywnych przykładów można mnożyć po wielekroć. Choćby 630. rocznica Unii w Krewie
(14.08.1385 r.), jak i 500. rocznica Bitwy pod Orszą. Te
trzy wystąpienia z petycją do Senatu o godne uczczenie
ważnych dla polskiego państwa i narodu były moją „prywatną” inicjatywą.

mion Polan, Wiślan i innych, to polskość piastowska była
elementem jednoczącym, rzec by można była to polskość
»czysta«. Potem przez pięć wieków była to polskość jagiellońska: pozwoliła ona na utworzenie Rzeczypospolitej
wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. Sam pochodzę
z Małopolski, terenu dawnych Wiślan, silnie związanych
z Krakowem. Ale nawet i tu, w Małopolsce — może w Krakowie bardziej niż gdziekolwiek — czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu”.
… 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, czymś oczywistym…
Ten jeden jedyny wyraz „niestety” wyraża, nie tylko żal czy ubolewanie, on brzmi jak zarzut skierowany
pod adresem naszych elit, który jest nadal aktualny. Bo jak
inaczej potraktować całkowite milczenie o Unii w Krewie,
której 630. rocznica minęła w zeszłym roku (600. rocznicy
ani żadnej następnej nigdy nie obchodzono). A przecież
był to: „… Najdonioślejszy układ, jaki znają dzieje Polski. Mało zaś układów ważniejszych można znaleźć na
całej przestrzeni dziejów powszechnych…”. (Oskar Halecki) „… Wydarzenie wprost zasadnicze epokowe i fakt
niezmiernej doniosłości w dziejach Europy Wschodniej
i przełomowy w dziejach polskiego a przede wszystkim
litewskiego narodu…”. (L. Kolankowski)
Można także powiedzieć, że obchody 440. rocznicy Unii Lubelskiej zostały sprowadzone poniżej poziomu
krajowych dożynek. Na te dożynki przybywają bowiem
delegacje z różnych stron Polski. Tu natomiast obchody tej ważnej dla naszej tożsamości narodowej rocznicy stały się wyłącznie lubelską imprezą regionalną. Nie
udało się nawet roku 2009 ogłosić rokiem Unii Lubelskiej.
A przecież Lublin to miasto uniwersyteckie. Jest siedzibą
dwóch uniwersytetów — KUL-u i UMCS-u. Pomimo naszych starań nie udało się skłonić organizatorów tych obchodów, aby został w Lublinie wkopany kamień węgielny
pod Kopiec Unii Lubelskiej — Muzeum Rzeczypospolitej.
Miał on w swoim wnętrzu, w salach wystawowych pomieścić kopie wszystkich dokumentów dotyczących zawartych unii, poczynając od Unii w Krewie, a kończąc na Unii
Lubelskiej.

Ta obojętność, ten brak reakcji na te wydarzenia
powinien być wstydem przede wszystkim dla środowiska
akademickiego Krakowa, gdzie znajduje się najstarszy
Polski Uniwersytet noszący przecież imię Jagiełły, a nie
Róży Luksemburg czy Bolesława Bieruta.

Jeżeli każdy Amerykanin może na Kapitolu obejrzeć Deklarację Niepodległości, to dlaczego Polak nie
może się zapoznać z bogatą wspaniałą historią swej ojczyzny zawartą w tych dokumentach, posiadających nie
tylko piękną szatę graficzną, ale i także ponadczasową
treść. Jest to nasze dziedzictwo narodowe i jako takie
powinno być udostępnione narodowi. Mamy nadzieję, że
wybudowanie tego swoistego muzeum na 450. rocznicę
Unii Lubelskiej stanie się faktem.

Tak o tym państwie pisał w swej książce „Pamięć
i tożsamość” Ojciec Święty Jan Paweł II: „… Historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. Takiej
ewolucji nie przeszła prawdopodobnie żadna inna narodowość w Europie. Naprzód w okresie zrastania się ple-

ZAPAMIĘTAJ
Nasze barwy narodowe symbolizują tradycje
Rzeczypospolitej Obojga Narodów — związek państw,
który przetrwał ponad 400 lat i którego podstawy były
takie same lub bardzo podobne jak współczesnej nam
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Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem.
Wielonarodowa Unia Polsko-Litewska obejmowała ogromny obszar ówczesnej Europy, w szczytowym
okresie około miliona kilometrów kwadratowych. Żyli tu
Polacy, Litwini, Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy Rosjanie, Żydzi, Tatarzy — ludzie o różnych przecież religiach
i kulturach. Przez wiele wieków żyli w zgodzie. Nie było
wojen religijnych czy też wydarzeń podobnych do nocy
Św. Bartłomieja. Panowała pewnego rodzaju demokracja
i tolerancja. Działał tak jak i obecnie Sejm. Królowie byli
zatwierdzani przez Sejm lub wybierani przez sejmy elekcyjne. Polska i Litwa jako Rzeczypospolita Obojga Narodów tworzyły jedną całość. Prowadziły wspólną politykę
zagraniczną i obronną. Miały jednak swoje niezależne
struktury władzy i własną armię.
Niedawno obchodziliśmy 600. rocznicę Bitwy pod
Grunwaldem. Ta bitwa, po dziś jest symbolem Unii PolskoLitewskiej zawartej 25 lat wcześniej w Krewie. W wyniku
tej umowy zawartej w 1385 roku powstało nowe państwo
i trzeba było zaznaczyć ten fakt w nowym herbie. Samotny dotychczas Orzeł Biały na czerwonej tarczy, dostał towarzystwo litewskiej Pogoni — to jest białego jeźdźca na

białym koniu z podniesionym mieczem. Ten herb widnieje między innymi na wieży Zamku Królewskiego, jak i na
Kolumnie Zygmunta w Warszawie. Widnieje na kolumnie
pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie, a także w Bibliotece Watykańskiej nad obrazem Matejki — Wiktoria
Wiedeńska.
Aby nadrobić wielopokoleniową lukę w wiedzy
o tym najpowszechniej stosowanym polskim symbolu narodowym — w wyniku wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów i Koła Platformy Obywatelskiej
Warszawa Wesoła, ustanowiony został przez Sejm RP
w 2004 roku Dzień Flagi obchodzony odtąd od 2004 roku
w dniu 2 maja. Uchwalenie Dnia Flagi jest przykładem
działania posłów IV kadencji ponad podziałami. Niestety,
jego wymiar edukacyjny został pominięty. Nadal prawie
99,9 proc. Polaków nie ma zielonego pojęcia, co symbolizują nasze barwy narodowe i jaka jest ich geneza. Od
kilkunastu lat domagam się przeprowadzenia debaty publicznej na temat naszych barw narodowych.
http://kurierwilenski.lt/2016/04/29/185-urodziny-bialoczerwonej/#imageclose-77649 [20.04.2016]
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OBRAZ MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ WE LWOWIE
Matka Boża Łaskawa – Śliczna Gwiazda Lwo-

Wobec wzrastającego kultu obrazu arcybiskup

wa – łaskami słynący obraz Matki Bożej z 1598 przed-

lwowski Wacław Hieronim Sierakowski przeniósł w 1765

stawiający Matkę Bożą w czerwonej sukni i w zielonym

roku obraz na stałe do katedry łacińskiej a 12 maja 1776

płaszczu, siedzącą na tronie wśród obłoków i trzymającą

koronował go koronami papieskimi.

na prawym kolanie stojącego małego Pana Jezusa. Obraz namalowany przez lwowskiego mieszczanina Józefa

Po II wojnie światowej, w 1946 abp Eugeniusz

Wolfowicza dla ławnika lwowskiego Wojciecha Domaga-

Baziak opuszczając Lwów przywiózł ze sobą obraz do

licza z okazji śmierci jego córki Katarzyny i umieszczo-

Krakowa. W 1974 umieszczono go w głównym ołtarzu

ny na zewnątrz kościoła, w pobliżu jej grobu. Z czasem,

prokatedry w Lubaczowie. W 1980 obraz poddano grun-

wraz ze wzrostem kultu wybudowano kapliczkę. W 1648

townej konserwacji w Krakowie, wykonano dwie wierne

po nieudanym zdobyciu miasta przez Chmielnickiego,

kopie, a oryginał złożono w skarbcu katedry na Wawelu.

mieszkańcy Lwowa ofiarowali Matce Bożej dziękczynne
wotum.

Pierwszą kopię wizerunku przeznaczoną do prokatedry w Lubaczowie ukoronował na Jasnej Górze 19
Król Jan Kazimierz w kaplicy przed tym obrazem

czerwca 1983 Jan Paweł II, drugą kopię wizerunku prze-

dziękował Matce Bożej za zwycięstwo pod Berestecz-

znaczoną do katedry we Lwowie, Jan Paweł II ukorono-

kiem, natomiast 1 kwietnia 1656 sam przeniósł obraz do

wał we Lwowie w 2001 roku.

katedry lwowskiej, umieścił w głównym ołtarzu i w obecności nuncjusza papieskiego Pietro Vidoniego i całego

Matka Boża Łaskawa nazywana Śliczną Gwiazdą

swojego dworu, z rycerstwem, senatorami i duchowień-

miasta Lwowa jest główną patronką archidiecezji lwow-

stwem złożył śluby królewskie oddając Jej swoje państwo

skiej, jej święto obchodzone jest 1 kwietnia na pamiątkę

i ogłaszając Ją Królową Korony Polskiej.

ślubów króla Jana Kazimierza. Bardzo popularny hymn
ku jej czci był śpiewany przez lwowian podczas różnych
uroczystości kościelnych i patriotycznych.
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Obraz Matki Bożej Łaskawej w katedrze we Lwowie

Para Prezydencka bierze udział
we Mszy św. z okazji jubileuszu
1050–lecia Chrztu Polski

Uroczystości na stadionie w Poznaniu
oﬁcjalnie rozpoczęte.

Abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski w TVP:
Jubileusz Chrztu Polski – okazją
do odnowy duchowej.

Konferencja w Siedzibie Episkopatu Polski,
pod przewodnictwem KEP Abp Stanisława Gądeckiego,
w sprawie obchodów Jubileuszu Chrztu Polski.

