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OD REDAKCJI
Z okazji pięknego, niezwykłego Jubileuszu księdza Henryka Nowika – 60 lecia Kapłaństwa i 85 lecia Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności za trud służby Bogu, ludziom i Polsce.
Dziękujemy za przykład wiary i pobożności, za życzliwość i miłość, humor i odwagę oraz okazywanie pomocy każdemu
potrzebującemu. Dziękujemy za Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Nad Odrą” oraz za Towarzystwo Kultury Narodowo – Religijnej „Polska Bogiem Silna” im. Jana Pawła II, za „Pomnik Matki Ojczyzny w Hołdzie Matce Polce” usytuowany w Licheniu na Placu
Koronacyjnym, za okolicznościowy ołtarz z obrazem Jerzego Popiełuszki i symbolami „Solidarności”, za pomoc duchową, prawną,
materialną i ukrywanie patriotów w stanie wojennym, za niedopuszczenie do krwawego konfliktu między chłopami a pracownikami
PGR, za spowodowanie przełożenia zjazdu Delegatów w konflikcie Regionalnym, proponowanym na dzień przed stanem wojennym,
za organizację wykonania duplikatu sztandaru NSZZ „Solidarność” Regionu Zielona Góra w stanie wojennym – za tę wielką mądrość,
którą Ksiądz wykorzystywał na rzecz ratowania ludzi m.in. - uczenia dialogu, prawdziwej historii, ofiarnego patriotyzmu, logicznego
myślenia.
Gratulujemy tego pięknego Jubileuszu przeżycia Chrystusowego Kapłaństwa według słów świętego Jana Pawła II: „Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się kapłan świadom pełnego sensu swego kapłaństwa: kapłan, który głęboko wierzy, który
odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu
błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim – a przede wszystkim najbardziej potrzebującym”.
Księdzu Profesorowi i Wychowawcy młodzieży Seminaryjnej życzymy zdrowia, radości na tej trudnej zaszczytnej drodze
podążania za Chrystusem, aby zawsze towarzyszyło Księdzu Błogosławieństwo Boga i miłość tych, którym Ksiądz służył i dla których
poświęcał się do tej pory i by Maryja Królowa Apostołów wspierała Księdza w prowadzeniu tak ważnych dla Polski, wyżej wymienionych, dzieł i otaczała matczyną opieką.
Przyjaciele, czytelnicy i Redakcja „Nad Odrą”, Członkowie TKNR im. Jana Pawła II,
Parafianie, studenci, uczniowie, członkowie „Solidarności”.
Przyjaciele, Księdza Henryka Nowika mają zaszczyt zapowiedzieć na łamach „Nad Odrą”, że wkrótce, bo na przełomie
stycznia i lutego planuje się wydanie I tom Księgi Jubileuszowej dedykowanej Księdzu Jubilatowi w 85-tą Rocznicę Urodzin
i w 60-cio Lecie Pracy Kapłańskiej.
Księga ta jest wyrazem wielkiego szacunku i podziwu dla niezwykłego Jubilata, wyjątkowego Kapłana, godnego najwyższego uznania Pracownika Nauki oraz zasłużonego na rzecz Polski Redaktora. Jest wyrazem wdzięczności a także wyrazem najwyższych uczuć, które wszyscy przyjaciele, znajomi, uczniowie, studenci, parafianie, członkowie organizacji patriotycznych, w tym Towarzystwa Kultury Narodowo – Religijnej „Polska Bogiem Silna” im. Jana Pawła II oraz działacze Solidarności Robotniczej, Rolniczej,
Rzemieślniczej oraz Środowisk Inteligenckich pragną wyrazić m.in. poprzez Tabula Gratulatoria oraz teksty artykułów napisanych na
cześć JUBILATA.
Życie i działalność ks. prof. dr Henryka Nowika wywarła olbrzymi wpływ na kilka pokoleń i nadal wywiera poprzez Miesięcznik
Społeczno – Kulturalny „Nad Odrą”, który założył w 1991 r. a obecnie jest też jego redaktorem naczelnym.
Ksiądz profesor całe swoje życie poświęcił m.in. na kształtowanie postaw patriotycznych Polaków. Przez lata od podstaw,
na płaszczyźnie filozofii, historii, biologii, tłumaczył procesy kulturowe, społeczne, gospodarcze i polityczne. Wszyscy ci, którzy
w komunistycznym, w stanie wojennym jak i po roku 90-tym mieli szczęście słuchać wykładów i czytać publikacje Jubilata /jest ich
ponad 300/ mogli zrozumieć uwarunkowania przyczynowo – skutkowe sytuacji Polski i Kościoła w Polsce.
Działalność Księdza Profesora stanowi niepodważalny, bardzo ważny wkład w uzyskiwanie przez Polskę niepodległości.
Bardzo wielkim cierpieniem i niesprawiedliwością została okupiona przez Jubilata działalność na rzecz Ojczyzny, co dogłębnie rozumiał ks. Bp Wilhelm Pluta, gdy po stanie wojennym zapytał „jak ksiądz zniósł ten ciężki Krzyż?”
Wiara, nadzieja, miłość Jubilata przebijały przez prace naukowe, przez całą działalność społeczną, w tym, na szeroką skalę,
charytatywną w stanie wojennym.
Najważniejsze fakty biograficzne z życia Jubilata i wykaz publikacji zamieściliśmy w oddzielnym rozdziale Księgi Jubileuszowej.
Niniejsza publikacja charakteryzuje się swoistą oryginalnością. Pierwszy tom obejmuje bowiem następujące części:
I TABULA GRATULATORIA
II BIOGRAFIA JUBILATA w ujęciach problemowych
III WYKAZ PUBLIKACJI JUBILATA
IV WYKAZ ARTYKUŁÓW DEDYKOWANYCH KS. PROF. DR HENRYKOWI NOWIKOWI /spis treści/
V STRESZCZENIA DEDYKOWANYCH JUBILATOWI ARTYKUŁÓW w języku polskim i angielskim
VI TEKSTY ARTYKUŁÓW DEDYKOWANYCH JUBILATOWI PRZEZ OSOBY DUCHOWNE
VII POEZJA PANI IWONY BUJANOWSKIEJ
W następnym, drugim tomie Księgi Jubileuszowej dedykowanej ks. prof. dr Henrykowi Nowikowi zamieszczone są pełne teksty
kolejnych artykułów. Wieloraka problematyka artykułów dedykowanych Jubilatowi wynika z rozległych kontaktów naszego Księdza
w świecie nauki, które to były konsekwencją interdyscyplinarnych zainteresowań i wieloletniej, czynnej działalności na rzecz Kościoła
i ludzi. Stąd też artykuły będą zamieszczone alfabetycznie wg nazwisk autorów.
Joanna Maria Grabińska
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Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy,
stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden
masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą,
Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym
w Ojczyźnie i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam
Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste
nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich.
Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
4

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować
całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały
rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą
Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały
się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana
i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca
Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji
zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece
Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę
Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe
Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
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Ojciec Święty Franciszek

ENCYKLIKA LUMEN FIDEI c.d.

IV. BÓG PRZYSPOSABIA IM MIASTO (por. Hbr 11, 16)
Wiara i dobro wspólne
50. Przedstawiając historię patriarchów i sprawiedliwych Starego Testamentu, List do Hebrajczyków
uwydatnia istotny aspekt ich wiary. Jest ona ukazana nie
tylko jako droga, ale także jako budowanie, przygotowanie miejsca, w którym człowiek może zamieszkać razem
z innymi. Pierwszym budowniczym jest Noe, który w arce
zdołał ocalić swoją rodzinę (por. Hbr 11, 7). Potem pojawia
się Abraham, o którym jest powiedziane, że ze względu na
wiarę mieszkał pod namiotami, oczekując na miasto zbudowane na silnych fundamentach (por. Hbr 11, 9-10). Tak
więc w odniesieniu do wiary pojawia się nowe zaufanie,
nowa solidność, którą tylko Bóg może dać. Jeśli człowiek
wiary opiera się na Bogu-Amen, na Bogu wiernym (por. Iz
65, 16), i przez to sam staje się solidny, możemy dodać,
że niewzruszoność wiary odnosi się także do miasta, jakie Bóg przygotowuje dla człowieka. Wiara pokazuje, jak
trwałe mogą być więzi między ludźmi, gdy Bóg jest obecny pośród nich. Nie odnosi się to tylko do wewnętrznej
solidności, niezmiennego przekonania wierzącego. Wiara
oświeca również relacje między ludźmi, ponieważ rodzi
się z miłości i kieruje się dynamiką miłości Bożej. Godzien
zaufania Bóg daje ludziom godne zaufania miasto.
51. Właśnie dzięki powiązaniu z miłością (por. Ga
5, 6) światło wiary konkretnie służy sprawiedliwości, poszanowaniu praw i pokojowi. Wiara rodzi się ze spotka-
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nia z pierwotną miłością Bożą, w którym ukazuje się sens
i dobroć naszego życia. Zostaje ono oświecone w takiej
mierze, w jakiej włącza się w dynamikę zapoczątkowaną
przez tę miłość, to znaczy, gdy staje się drogą zmierzającą do pełni miłości i jej praktykowaniem. Światło wiary
jest w stanie uwydatnić bogactwo ludzkich relacji, to, że
mogą trwać, być wiarygodne, ubogacać wspólne życie.
Wiara nie oddala od świata i nie jest czymś oderwanym od
konkretnego zaangażowania współczesnych ludzi. Bez
wiarygodnej miłości nie byłoby niczego, co sprawia, że ludzie prawdziwie są zjednoczeni. Jedność między nimi byłaby do pomyślenia jedynie jako oparta na użyteczności,
wspólnych interesach, lęku, ale nie na dobru wspólnego
życia czy na radości, jaką może budzić po prostu obecność drugiego człowieka. Wiara pozwala zrozumieć architekturę relacji ludzkich, ponieważ dostrzega ich głęboki
fundament i ostateczne przeznaczenie w Bogu, i w Jego
miłości, dzięki temu oświeca sztukę budowania, służąc
dobru wspólnemu. Tak, wiara jest dobrem dla wszystkich,
jest dobrem wspólnym, jej światło nie oświeca tylko wnętrza Kościoła i nie służy jedynie budowaniu wiecznego
miasta w zaświatach. Pomaga nam ona budować nasze
społeczności, tak by zmierzały ku przyszłości dającej nadzieję. List do Hebrajczyków daje w tym zakresie przykład,
gdy wśród ludzi wiary wymienia Samuela i Dawida, którzy
dzięki wierze «dokonali czynów sprawiedliwych» (11, 33).
Te słowa odnoszą się do ich sprawiedliwości w rządzeniu,
do owej mądrości, która przynosi ludowi pokój (por. 1 Sm
12, 3-5; 2 Sm 8, 15). Ręce wiary wznoszą się ku niebu,
ale czynią to podczas budowania w miłości miasta na relacjach, których fundamentem jest miłość Boża.
Wiara i rodzina
52. List do Hebrajczyków, mówiąc o wędrówce
Abrahama do przyszłego miasta, wspomina o błogosławieństwie przekazywanym z rodziców na dzieci (por. 11,
20-21). Pierwszym środowiskiem, w którym wiara oświeca
miasto ludzi, jest rodzina. Mam na myśli zwłaszcza trwały
związek mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Powstaje on
z ich miłości, będącej znakiem i obecnością miłości Bożej, z uznania i akceptacji dobra odmienności seksualnej,
dzięki czemu małżonkowie mogą stać się jednym ciałem
(por. Rdz 2, 24) i są zdolni zrodzić nowe życie, co jest
przejawem dobroci Stwórcy, Jego mądrości i Jego planu
miłości. Opierając się na tej miłości, mężczyzna i kobieta
mogą przyrzec sobie wzajemną miłość gestem angażującym całe życie i przypominającym bardzo wiele cech
wiary. Przyrzeczenie miłości na zawsze staje się możliwe,
gdy odkrywamy większy od naszych projektów plan, który
nas wspiera i pozwala nam ofiarować ukochanej osobie
całą przyszłość. Wiara pomaga też pojąć w całej głębi
i bogactwie zrodzenie dzieci sprawiając, że uznajemy
w nim stwórczą miłość, która daje nam i powierza tajemnicę nowej osoby. Sara właśnie dzięki swej wierze stała się
matką, licząc na wierność Boga Jego obietnicy (por. Hbr
11, 11).
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53. W rodzinie wiara towarzyszy wszystkim
okresom życia, poczynając od dzieciństwa: dzieci uczą
się pokładać ufność w miłości swoich rodziców. Dlatego
jest ważne, aby rodzice dbali o wspólne praktykowanie
wiary w rodzinie, towarzyszyli dojrzewaniu wiary dzieci.
Zwłaszcza młodzież przeżywająca tak skomplikowany,
bogaty i ważny dla wiary okres życia, musi czuć bliskość
i troskę rodziny oraz wspólnoty kościelnej na swej drodze
dojrzewania w wierze. Wszyscy widzieliśmy, że podczas
Światowych Dni Młodzieży ludzie młodzi okazują radość
wiary, zobowiązują się do życia wiarą w sposób coraz
trwalszy i bardziej wielkoduszny. Młodzież pragnie życia
wielkiego. Spotkanie z Chrystusem, pozwolenie, by nas
ujęła i prowadziła Jego miłość, poszerza horyzont życia,
daje mu mocną nadzieję, która nie zawodzi. Wiara nie jest
ucieczką dla ludzi mało odważnych, lecz poszerzaniem
przestrzeni życia. Pozwala ona odkryć wielkie wezwanie,
powołanie do miłości, i daje pewność, że ta miłość jest
godna zaufania, że warto się jej powierzyć, ponieważ jej
fundamentem jest wierność Boga, mocniejsza od wszystkich naszych słabości.
Światło dla życia w społeczeństwie
54. Wiara, przyjęta i pogłębiana w rodzinie, staje się światłem oświecającym wszystkie relacje społeczne. Jako doświadczenie ojcostwa Bożego i miłosierdzia
Boga, rozwija się także w braterskiej drodze. W «modernizmie» starano się budować powszechne braterstwo między ludźmi, przyjmując za podstawę ich równość. Stopniowo jednak rozumieliśmy, że wspomniane braterstwo,
pozbawione odniesienia do wspólnego Ojca jako swego
ostatecznego fundamentu, nie potrafi się ostać. Trzeba
więc powrócić do prawdziwego źródła braterstwa. Od
samego początku historia wiary była historią braterstwa,
choć nie pozbawioną konfliktów. Bóg wzywa Abrahama,
by wyszedł z rodzinnej ziemi, i obiecuje mu, że uczyni
z niego jeden wielki naród, wielki lud, który otrzyma Boże
błogosławieństwo (por. Rdz 12, 1-3). W rozwoju historii
zbawienia człowiek odkrywa, że Bóg pragnie, by wszyscy
jako bracia uczestniczyli w jedynym błogosławieństwie,
które znajduje swoją pełnię w Jezusie, tak aby wszyscy
stali się jedno. Niewyczerpana miłość Ojca jest nam przekazywana w Jezusie, także przez obecność brata. Wiara
uczy nas dostrzegać, że w każdym człowieku jest błogosławieństwo dla mnie, że światło oblicza Bożego oświeca
mnie przez oblicze brata. Ileż dobrodziejstwa przyniosło
spojrzenie chrześcijańskiej wiary miastu ludzi, dla ich
wspólnego życia! Dzięki wierze pojęliśmy niepowtarzalną
godność każdej osoby, która nie była tak oczywista w starożytnym świecie. W drugim wieku poganin Celsus zarzucał chrześcijanom to, co wydawało mu się iluzją i oszustwem: sądzenie, że Bóg stworzył świat dla człowieka,
stawiając go na szczycie całego kosmosu. Pytał zatem:
«Dlaczego twierdzisz, że (...) trawy (...) rosną w większym
stopniu dla ludzi niż dla dzikich zwierząt pozbawionych
rozumu?».46 «Jeśliby kto patrzył z nieba na ziemię, czy
mógłby zauważyć, że nasze czyny różnią się w czymkolwiek od czynności mrówek i pszczół?».47 W centrum wiary
biblijnej jest miłość Boga, Jego konkretna troska o każdą
osobę, Jego plan zbawienia, który obejmuje całą ludzkość
i całe stworzenie, a który osiąga szczyt we Wcieleniu,
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Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy ta
rzeczywistość jest zaciemniana, brakuje wówczas kryterium pozwalającego wyróżnić to, co czyni życie człowieka cennym i niepowtarzalnym. Traci on swoje miejsce we
wszechświecie, gubi się w naturze, rezygnując z własnej
odpowiedzialności moralnej, albo rości sobie prawo do
bycia absolutnym władcą, przypisując sobie władzę manipulacji bez ograniczeń.
55. Ponadto wiara, ukazując nam miłość Boga
Stwórcy, skłania nas do większego szanowania natury,
sprawia, że uznajemy w niej zapisaną przez Niego «gramatykę» i powierzone nam mieszkanie, abyśmy go doglądali i strzegli; pomaga nam znaleźć wzorce rozwoju, nie
opierające się tylko na użyteczności i zysku, ale uwzględniające to, że stworzenie jest darem, którego wszyscy
jesteśmy dłużnikami; uczy nas znajdowania sprawiedliwych form rządów, uznania, że władza pochodzi od Boga,
by służyła dobru wspólnemu. Wiara potwierdza również
możliwość przebaczenia, które jakże często wymaga czasu, wysiłku, cierpliwości i zaangażowania; przebaczenie
jest możliwe, jeśli odkrywamy, że dobro jest zawsze bardziej pierwotne i silniejsze niż zło, że słowo, którym Bóg
potwierdza nasze życie, jest głębsze niż wszelkie nasze
formy negacji. Zresztą, także z punktu widzenia czysto
antropologicznego jedność przewyższa konflikt; musimy
stawić czoło również konfliktowi, ale jego przeżywanie
winno nas prowadzić do jego rozwiązania, przezwyciężenia, przekształcenia go w ogniwo pewnego łańcucha,
w rozwój ku jedności.
Gdy zanika wiara, pojawia się ryzyko, że zanikną
również fundamenty życia, jak ostrzegał poeta T. S. Eliot:
«Potrzebujecie może, by wam powiedziano, że nawet te
skromne osiągnięcia / budzące w was dumę z uładzonego
społeczeństwa / z trudem przeżyją wiarę, której zawdzięczają swoje znaczenie?».48 Jeżeli usuniemy wiarę w Boga
z naszych miast, osłabnie zaufanie między nami, będziemy razem tylko ze strachu i zagrożona będzie stabilność.
List do Hebrajczyków stwierdza: «Bóg nie wstydzi się być
nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto»
(11, 16). Wyrażenie «nie wstydzić się» wiąże się z publicznym uznaniem. Chce się przez to powiedzieć, że Bóg
swoim konkretnym działaniem wyznaje publicznie swoją obecność między nami, swoje pragnienie umacniania
więzi między ludźmi. Czyż więc to my będziemy się wstydzić nazywania Boga naszym Bogiem? To my nie będziemy wyznawać, że Nim jest, w naszym życiu publicznym
i nie będziemy głosić wielkości życia wspólnego, które jest
możliwe dzięki Niemu? Wiara oświeca życie społeczne.
Ona zawiera twórcze światło dla każdej nowej chwili historii, ponieważ odnosi wszystkie wydarzenia do ich początku i ukazuje przeznaczenie wszystkiego w Ojcu, który nas
kocha.
46. Orygenes, Contra Celsum, I V, 75: SC 136, 372.
47. tamże, 85: SC 136, 394.
48. «Do you need to be told that even such modest attainments / As you
can boast in the way of polite society / Will hardly survive the faith to
which they owe their signifcance?» . «Choruses from The Rock», w: The
Collected Poems and Plays 1909-1950, New York 1980, 106.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ojciec Święty Benedykt XVI

Z OKAZJI PUBLIKACJI
LISTU APOSTOLSKIEGO MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM
TRAKTUJĄCEGO O CELEBRACJI LITURGII RZYMSKIEJ
USTANOWIONEJ PRZED REFORMĄ ROKU 1970
w najoczywistszy sposób jest zwyczajną formą (Forma ordinaria) liturgii eucharystycznej i nim pozostanie. Ostatnia
wersja Missale Romanum wydana przed Soborem autorytetem papieża Jana XXIII w 1962 roku, używana zresztą
w trakcie trwania Soboru, będzie teraz możliwa do celebracji
jako Forma extraordinaria liturgii. Nie jest czymś właściwym
odnoszenie się do tych dwóch wersji Mszału Rzymskiego jako
do „dwóch rytów”. To raczej podwójne użycie jednego i tego
samego rytu.

Drodzy bracia Biskupi,
Z ufnością i nadzieją przesyłam do Was, Pasterzy,
tekst nowego listu apostolskiego, „Motu Proprio” traktującego o celebracji liturgii ustanowionej przed reformą roku tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego. Dokument ten jest owocem długich refleksji, niezliczonych konsultacji i modlitwy.
Przedwczesne wiadomości w mediach i sądy wydawane bez dostatecznych po temu informacji były przyczyną
niemałego zamieszania. Plan, którego treść w rzeczywistości
była nieznana spotkał się w związku z tym z wieloma rozbieżnymi reakcjami, rozciągniętymi pomiędzy radosnym poparciem a twardą opozycją.
Niechęć i sprzeciw powodowane były głównie przez
dwa lęki, do których chciałbym w tym liście odnieść się szczególnie.
Po pierwsze, lękano się, że dokument ten godzi w autorytet Soboru Watykańskiego Drugiego, którego
jakoby jedna z ważniejszych decyzji, „reforma liturgiczna”, zostałaby poddana w wątpliwość. Lęk ten jest całkowicie nieuzasadniony. Powinno być w związku z tym wyraźnie powiedziane, że Mszał opublikowany przez Pawła
VI, a ponowiony w dwóch wydaniach przez Jana Pawła II
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Jeśli zaś chodzi o używanie Mszału z roku 1962
jako Forma extraordinaria liturgii Mszy, chciałbym zwrócić
uwagę na to, że ten Mszał nie został nigdy prawnie zniesiony
i w konsekwencji, co do zasady, był zawsze dozwolony.
W czasie, gdy wprowadzano nowy Mszał, oficjalne regulowanie możliwości użycia Mszału wcześniejszego nie wydawało
się konieczne. Prawdopodobnie uważano, że pojedyncze tyczące tej sprawy przypadki nie wyjdą poza poziom lokalny i na
nim, jeden za drugim, zostaną rozwiązane. Później okazało
się jednak, że większa liczba wiernych pozostała w mocnym
przywiązaniu do starszej wersji Rytu Rzymskiego, do którego
była przyzwyczajona od dzieciństwa. Szczególnie widoczne
było to w tych krajach, w których Kościół zapewniał wiernym
znaczącą formację liturgiczną, co owocowało głęboką, osobistą znajomością wcześniejszej Formy celebracji Mszy. Wiemy też wszyscy, że w ruchu, któremu przewodził Arcybiskup
Lefebvre trwanie przy starszym Mszale stało się zewnętrzną
oznaką tożsamości i punktem samoidentyfikacji. Powodów
rozbicia, które z tej sprawy wynikło, trzeba jednak szukać
głębiej. Wielu ludzi, którzy zaakceptowali postanowienia Soboru Watykańskiego Drugiego i pozostali wierni Papieżowi
i Biskupom, szukało także sposobu, by zachować drogą im formę świętej liturgii. Działo się to głównie dlatego, że w wielu miejscach odprawiano liturgię nie stosując się do wskazań nowego Mszału, które rozumiano
wyłącznie jako przyzwolenie na kreatywność liturgiczną
- a nawet jako wymaganie takowej. To często prowadziło do
trudnych do zniesienia deformacji liturgii. Mówię o tym z doświadczenia, ja sam bowiem żyłem w tym okresie, w którym
obok nadziei pojawił się zamęt. Widziałem, jak całkowicie
dowolne zniekształcenia powodowały głęboki ból jednostek głęboko zakorzenionych w wierze świętego Kościoła.
Papież Jan Paweł II poczuł się więc w obowiązku
określić zasady, na jakich można by było korzystać z Mszału
roku 1962. Opisał je w swym Motu Proprio Ecclesia Dei (2 lipca 1988); w tym dokumencie jednak nie zawarł szczegółowych
wskazań, odniósł się jedynie w sposób ogólnikowy do wspaniałomyślnej (szczodrobliwej?) odpowiedzi Biskupów na „uzasadnione aspiracje” tych wiernych, którzy prosili o stosowanie
tej wersji Rytu Rzymskiego. W tym czasie Papież chciał głównie wspomóc Bractwo Świętego Piusa X, by odzyskało ono
pełną jedność z następcą św. Piotra i by zagoić ranę sprawiającą coraz większy ból. Niestety, do pojednania nie doszło po
dziś dzień. Mimo wszystko, pewna liczba wspólnot z wdzięcznością korzystała z możliwości wskazanych w Motu Proprio.
Z drugiej jednak strony, wciąż pozostały pewne trudności ty-
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czące użycia Mszału z roku 1962 poza tymi grupami. Jedną
z przyczyn tego był lęk dużej części Biskupów, by nie podkopywać
autorytetu Soboru Watykańskiego Drugiego. Zaraz po Soborze
zakładano, że zapotrzebowanie na Mszał z roku 1962 ograniczy
się do starszego pokolenia, które w tej formie liturgii wyrosło.
W międzyczasie jednak okazało się z całą oczywistością,
że młodsze pokolenie też może odkryć tę formę liturgiczną,
poczuć jej piękno i odnaleźć w niej ten sposób spotkania
z Tajemnicą Najświętszej Eucharystii, który byłby najlepiej do
niego dopasowany. W związku z tym powstało zapotrzebowanie na jaśniejsze regulacje prawne, których nie uwzględniono w Motu Proprio z 1988. Nowe regulacje mają też za
zadanie odciążyć Biskupów z obowiązku ciągłego rozpoznawania sytuacji i podejmowania odpowiednich do nich decyzji.
Po drugie, pojawił się dyskusjach o oczekiwanym
Motu Proprio lęk o to, że możliwość szerszego korzystania
z Mszału roku 1962 doprowadzi do niezgody a nawet
podziałów wewnątrz wspólnot parafialnych. Brak podstaw
do podobnych lęków również i tu mnie uderza. Celebracja
według dawnego Mszału wymaga pewnego stopnia formacji
liturgicznej i przynajmniej pobieżnej znajomości łaciny. Wielu nie spełnia tych warunków. Chociażby na tej podstawie
widać wyraźnie, że nowy Mszał z pewnością pozostanie
zwyczajną Formą Rytu Rzymskiego, nie tylko według norm
prawnych, ale i ze względu na sytuację większości wspólnot wiernych. Prawdą jest, że niekiedy obecna była przesada w nastawieniu wiernych do starożytnych tradycji liturgii
łacińskiej, że pewne zachowania społeczne nadmiernie się
z nią wiązały. Wasze miłosierdzie i pasterska roztropność niech
będą zachętą i wzorem. W tej materii obie Formy Rytu Rzymskiego mogą się przecież wzajemnie ubogacać: nowi święci
i niektóre z nowych prefacji powinny zostać uwzględnione w starym Mszale. Komisja Ecclesia Dei, w łączności
z organami poświęconymi usus antiquor będzie badać
praktyczne możliwości w tym zakresie. Celebracja Mszy
zgodnie z Mszałem Pawła VI będzie mogła mocniej niż
kiedykolwiek wcześniej ukazać wiernym sferę sacrum, która
tak ich przyciąga do wcześniejszej Formy Rytu Rzymskiego.
Najmocniejsza gwarancja tego, że Mszał Pawła VI może
jednoczyć parafialne wspólnoty i może być przez nie kochany
tkwi w tym, że Forma ta jest odprawiana z wielką czcią
i z dbałością o przepisy liturgiczne. Ukazane w ten sposób
będą duchowe bogactwo i teologiczna głębia tego Mszału.
Dochodzę teraz do pozytywnych powodów, które uwarunkowały moją decyzję o wydaniu Motu Proprio, który by uzupełniał ten z 1988 roku. To sprawa wewnętrznego pogodzenia
na łonie Kościoła. Gdy spojrzy się w przeszłość, na wszystkie
rozłamy, które na przestrzeni wieków dotknęły Mistyczne Ciało
Chrystusa, nie można oprzeć się wrażeniu, że w krytycznych
momentach decydujących o podziale przywódcy Kościoła nie
robili wszystkiego, co mogli, by przywrócić zgodę i jedność.
Nie można oprzeć się wrażeniu, że zaniedbania ze strony
Kościoła sprawiły, że miał On swój udział w tym, że podziały
te mogły się utrwalić. Ta refleksja nad przeszłością nakłada
na nas tu i teraz obowiązek, by dołożyć wszelkich starań
potrzebnych do tego, by ci, którzy prawdziwie chcą jedności
Kościoła mogli w tej jedności pozostać lub do niej powrócić.
Mam tu na myśli zdanie z Drugiego Listu do Koryntian, gdzie
św. Paweł pisze: „Usta nasze otwarły się do was, Koryntianie,
rozszerzyło się nasze serce. Nie brak wam miejsca w moim
sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Odpłacając się
nam w ten sposób, otwórzcie się i wy.” (2Kor,6,11-13) Św.
Paweł z pewnością mówił to w innym kontekście, lecz jego
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nawoływanie może i powinno dotknąć także nas i to właśnie
w sprawie tu omawianej. Otwórzmy szczodrze nasze serca
i zróbmy tam miejsce na wszystko, na co zezwala nasza wiara.
Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tymi dwoma
wydaniami Rytu Rzymskiego. W historii liturgii jest wzrost i postęp, nie ma za to żadnych zerwań. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także
dla nas, przez co nie może być nagle zabronione czy wręcz
uważane za szkodliwe. skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce. Zbędnym
jest dodawać, że by doświadczyć pełnej jedności, kapłani
wspólnot przywiązanych do starszej Formy nie mogą z zasady wykluczać odprawiania liturgii zgodnie z nowymi księgami.
całkowite wykluczenie nowego rytu nie byłoby zgodne z rozpoznaniem jego jako cennego i świętego.
Na koniec, drodzy Bracia, chciałbym wyraźnie podkreślić, że nowe uregulowania w żaden sposób nie zmniejszają ani Waszego autorytetu, ani odpowiedzialności zarówno
za liturgię, jak i za duszpasterską troskę o Waszych wiernych.
Każdy Biskup w rzeczywistości przewodniczy liturgii sprawowanej w jego diecezji (Sacrosanctum Consilium, 22: „Sacrae
Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet
quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum”).
Nic zatem nie zostanie ujęte z autorytetu Biskupa,
którego rolą pozostaje nieustanne czuwanie, by wszystko dokonywało się w pokoju i zgodzie. Jeśli wyniknie jakikolwiek
problem, którego proboszcz nie będzie mógł rozwiązać, lokalny ordynariusz zawsze będzie mógł zainterweniować, jednak
czynić to będzie w pełnej zgodzie z nowymi regulacjami opisanymi w Motu Proprio.
Co więcej, zachęcam Was, drodzy Bracia, do informowania Stolicy Apostolskiej o wszelkich Waszych doświadczeniach z tą sprawą związanych w trzy lata po tym, jak Motu
Proprio wejdzie w życie. Jeśli powstaną jakieś naprawdę poważne trudności, będzie można poszukać sposobów ich pokonania.
Drodzy Bracia, z wdzięcznością i zaufaniem powierzam Wam i Waszym sercom strony i przepisy dokumentu Motu Proprio. Niech słowa Apostoła Pawła pod adresem
prezbiterów Efezjan na zawsze pozostaną w naszej pamięci: „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym
Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.” (Dz, 20,28)
Powierzam te przepisy także potężnemu wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła i z całego serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa Wam, drodzy Bracia, księżom parafialnym
w Waszych diecezjach, wszystkim kapłanom, Waszym współpracownikom a także wszystkim Waszym wiernym.
Dan u świętego Piotra, 7 lipca r.P. 2007
Benedykt XVI
List Benedykta XVI w biuletynie „Anamnesis” KKBiDS Episkopatu Polski (PDF)
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ojciec Święty Jan Paweł II

LIST DO KOBIET A CIASCUNA DI VOI
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
NA IV ŚWIATOWĄ KONFERENCJĘ O KOBIECIE W PEKINIE
kobiet w naszych czasach, poświęcając szczególną uwagę
zasadniczemu tematowi godności i praw kobiet, rozpatrywanych w świetle Słowa Bożego.
Punktem wyjścia tego dialogu niech będzie przede
wszystkim podziękowanie. Kościół — napisałem w Liście
apostolskim Mulieris dignitatem — „pragnie złożyć dzięki
Najświętszej Trójcy za «tajemnicę kobiety» i za każdą kobietę — za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności
kobiecej, za «wielkie dzieła Boże», jakie w niej i przez nią
dokonały się w historii ludzkości” (n. 31).

Do was, kobiety całego świata,
kieruję moje serdeczne pozdrowienie!
1. Do każdej z was, na znak solidarności i wdzięczności, przesyłam ten list w związku ze zbliżającą się IV
Światową Konferencją poświęconą Kobiecie, która odbędzie się w Pekinie we wrześniu bieżącego roku.
Pragnę nade wszystko wyrazić szczere uznanie
dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wystąpiła
z inicjatywą o tak wielkim znaczeniu. Kościół również zamierza wnieść swój wkład w sprawę obrony godności, roli
i praw kobiet, nie tylko poprzez udział oficjalnej Delegacji Stolicy Apostolskiej w obradach w Pekinie, lecz także
bezpośrednio przemawiając do serc i umysłów wszystkich
kobiet. Niedawno, przy okazji wizyty, jaką Pani Gertruda
Mongella, Sekretarz Generalny Konferencji, złożyła mi
w związku z tym ważnym spotkaniem, przekazałem na Jej
ręce orędzie, w którym zostały zawarte podstawowe punkty
nauczania Kościoła na ten temat. Przesłanie to, abstrahując od konkretnej okoliczności, w jakiej powstało, ogarnia
szerszą perspektywę rzeczywistości i problemów ogółu
kobiet, pragnąc służyć ich sprawie w Kościele i w świecie
współczesnym. Z tego powodu poleciłem, aby zostało ono
przekazane wszystkim Konferencjom Episkopatów, celem
jak najszerszego upowszechnienia.
Nawiązując do treści tego dokumentu, pragnę teraz zwrócić się bezpośrednio do każdej kobiety, aby wspólnie zastanowić się nad problemami i perspektywami życia
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2. Podziękowanie Panu Bogu za Jego zamysł określający
powołanie i posłannictwo kobiety w świecie, staje się także
konkretnym i bezpośrednim podziękowaniem składanym
kobietom, każdej kobiecie za to, co przedstawia sobą w życiu ludzkości.
Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie
nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla
przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego
pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.
Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.
Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności
i stałości.
Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie
kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze
otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych.
Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na
wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii,
w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.
Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą!
Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład
w pełną prawdę o związkach między ludźmi.
3. Ale — jak wiemy — samo podziękowanie nie wystarczy.
Jesteśmy, niestety, spadkobiercami dziejów pełnych uwarunkowań, które we wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej utrudniały życiową drogę kobiety,
zapoznanej w swej godności, pomijanej i niedocenianej,
nierzadko spychanej na margines, a wreszcie sprowadzanej do roli niewolnicy. Nie pozwalało jej to być w pełni sobą i pozbawiało całą ludzkość prawdziwych bogactw
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duchowych. Z pewnością niełatwo ustalić dokładnie odpowiedzialność za ten stan rzeczy, z uwagi na głęboki wpływ
wzorców kulturowych, które w ciągu wieków kształtowały
mentalność i instytucje. Ale jeśli, zwłaszcza w określonych
kontekstach historycznych, obiektywną odpowiedzialność
ponieśli również liczni synowie Kościoła, szczerze nad tym
ubolewam. Niech to ubolewanie stanie się w całym Kościele bodźcem do odnowy wierności wobec ducha Ewangelii,
która właśnie w odniesieniu do kwestii wyzwolenia kobiet
spod wszelkich form ucisku i dominacji, głosi zawsze aktualne orędzie płynące z postawy samego Chrystusa. On
bowiem, przezwyciężając obowiązujące w kulturze swej
epoki wzory, przyjmował wobec niewiast postawę otwartości, szacunku, zrozumienia i serdeczności. W ten sposób
czcił w kobiecie ową godność, którą ma ona od początku
w planie i miłości Boga. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia
patrzymy na Chrystusa, nasuwa się pytanie: w jakiej mierze
Jego orędzie zostało przyjęte i urzeczywistnione?
Tak, nadeszła pora, by z odwagą, jakiej wymaga
pamięć i ze szczerym poczuciem odpowiedzialności popatrzyć na długie dzieje ludzkości, w które kobiety wniosły
wkład nie mniejszy niż mężczyźni, a w większości przypadków w warunkach o wiele trudniejszych. Myślę w szczególności o kobietach, które umiłowały kulturę i sztukę oraz
im się poświęciły, mimo niesprzyjających warunków, często
pozbawione jednakowego dostępu do oświaty, niedoceniane, narażone na niezrozumienie, a nawet na brak uznania
ich wkładu intelektualnego. Z rozlicznych dzieł dokonanych
przez kobiety w ciągu dziejów, bardzo niewiele, niestety,
daje się opisać przy pomocy metod historiografii naukowej.
Chociaż czas zatarł wiele materialnych świadectw ich działania, nie sposób nie dostrzec ich błogosławionego wpływu
na życie kolejnych pokoleń aż do naszych czasów. Ludzkość zaciągnęła ogromny dług wobec tej „tradycji” kobiecej.
Jakże często oceniano kobietę w przeszłości i ocenia się
jeszcze dzisiaj bardziej według wyglądu zewnętrznego niż
jej zdolności, profesjonalizmu, inteligencji, bogactwa wrażliwości, czyli ostatecznie według jej godności!
4. A cóż powiedzieć można o przeszkodach, które w tylu częściach świata nadal nie pozwalają kobietom
włączyć się w pełni w życie społeczne, polityczne i gospodarcze? Wystarczy pomyśleć, w jak trudnej sytuacji stawia
często kobiety dar macierzyństwa, któremu ludzkość zawdzięcza swoje przetrwanie i który powinien być odpowiednio doceniany. Z pewnością pozostaje wciąż jeszcze wiele
do zrobienia, aby kobieta i matka nie była dyskryminowana. Sprawą naglącą jest uzyskanie we wszystkich krajach
rzeczywistej równości praw osób, a więc równej płacy za
tę samą pracę, opieki nad pracującą matką, możliwości
awansu zawodowego, równości małżonków z punktu widzenia prawa rodzinnego, oraz uznania tego wszystkiego,
co wiąże się z prawami i obowiązkami obywateli w ustroju
demokratycznym.
Jest to akt sprawiedliwości, ale również pewnej
konieczności. Polityka przyszłości będzie wymagała, aby
kobieta coraz bardziej uczestniczyła w rozwiązywaniu
głównych problemów, takich jak: czas wolny, jakość życia, migracje, usługi socjalne, eutanazja, narkotyki, służba
zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia itd. We wszystkich
tych dziedzinach obecność kobiety będzie bardzo cenna,
ponieważ przyczyni się do ukazania sprzeczności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami wydajności
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i produktywności oraz każe zmienić te systemy, poddając je
procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację
miłości”.
5. Rozpatrując następnie jeden z bardziej delikatnych aspektów w sytuacji kobiety w świecie, jakże nie
przypomnieć długiej i pełnej upokorzeń — choć tak często
„niewidocznej” — historii nadużyć popełnianych wobec kobiet w dziedzinie seksualnej? Na progu trzeciego milenium
nie możemy pozostać w obliczu tego zjawiska bierni i niewrażliwi. Nadszedł czas, by z całą mocą potępić — stwarzając odpowiednie środki obrony prawnej — różne formy
przemocy seksualnej, której ofiarą padają często kobiety. W imię poszanowania osoby ludzkiej musimy również
demaskować rozpowszechnianie kultury hedonistycznej
i komercyjnej, która skłania do nadużyć w dziedzinie seksualnej, wciągając nawet bardzo młode dziewczęta w kręgi
moralnego zepsucia i prostytucji.
W obliczu takich wypaczeń, na jakież uznanie zasługują natomiast kobiety, które z heroiczną miłością wobec swych dzieci akceptują ciążę będącą następstwem
niesprawiedliwości, jaką stanowią akty gwałtu, i to nie tylko wtedy, gdy należą one do okrucieństw, popełnianych
podczas wojen, tak częstych jeszcze na świecie, ale także
w warunkach dobrobytu i pokoju, przez kulturę permisywizmu hedonistycznego, w której łatwo rodzą się tendencje
do agresywnego maskulinizmu. W takich warunkach zanim
odpowiedzialnością za decyzję o przerwaniu ciąży — zawsze pozostającą grzechem ciężkim — obarczy się kobiety, trzeba uznać, że winę ponosi tutaj również mężczyzna
i współdziałające z nim otoczenie.
6. Moje podziękowanie kobietom jest przeto usilnym apelem, aby wszyscy, a w szczególności państwa
i organizacje międzynarodowe uczyniły wszystko, co konieczne dla przywrócenia kobietom pełnego poszanowania
ich godności i roli. W związku z tym nie mogę nie wyrazić
mego podziwu dla kobiet dobrej woli, które poświęciły się
obronie swojej kobiecej godności, walcząc o podstawowe
prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne i które podjęły
tę odważną inicjatywę w okresie, gdy ich zaangażowanie
było uważane za wykroczenie, oznakę braku kobiecości,
objaw ekshibicjonizmu, a nawet grzech!
Patrząc na tę długą drogę wiodącą do wyzwolenia
kobiety, można powiedzieć — jak napisałem w tegorocznym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju — że „był to proces trudny i złożony, czasem nie wolny od błędów, ale zasadniczo pozytywny, choć do dziś niezakończony z powodu
licznych przeszkód, które w różnych częściach świata nie
pozwalają na pełne uznanie i docenienie szczególnej godności kobiety, oraz na zapewnienie jej należnego szacunku” (n. 4).
Trzeba w tym kierunku iść dalej! Jestem jednak
przekonany, że sekret szybkiego pokonania drogi dzielącej
nas od pełnego poszanowania tożsamości kobiety nie polega jedynie na ujawnieniu, choć jest to konieczne, dyskryminacji i niesprawiedliwości, ale również i nade wszystko na
opracowaniu konkretnego i światłego programu rozwoju,
obejmującego wszystkie dziedziny życia kobiet, u którego
podstaw leży uświadomienie sobie przez wszystkich na
nowo godności kobiety. Do jej uznania, pomimo wielorakich
uwarunkowań historycznych, wiedzie nas sam rozum, odczytujący prawo Boże wpisane w serce każdego człowieka.
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Nade wszystko jednak samo Słowo Boże pozwala nam odkryć podstawowe uzasadnienia antropologiczne godności
kobiety, zawarte w zamyśle Bożym.

nie budowania dziejów. Jeśli podczas Międzynarodowego
Roku Rodziny, obchodzonego w 1994 roku, uwaga nasza
skoncentrowała się na kobiecie jako matce, to Konferencja
w Pekinie stanowi szczególną okazję, aby na nowo zdać
sobie sprawę z wielostronnego wkładu kobiety w życie całych społeczeństw i narodów. Jest to wkład natury przede
wszystkim duchowej i kulturowej, ale także społeczno-politycznej i ekonomicznej. Jakże wiele zawdzięczają kobiecie
różne dziedziny życia społecznego i państwowego, kultury
narodowe oraz cały postęp ogólnoludzki!

7. Pozwólcie zatem, drogie Siostry, bym wspólnie
z wami jeszcze raz rozważył wspaniałą kartę biblijną, która
opisuje stworzenie człowieka i która tak wiele mówi o waszej godności i o waszym posłannictwie w świecie.
Księga Rodzaju mówi o stworzeniu w sposób
zwięzły, językiem poetycznym i symbolicznym, ale głęboko
prawdziwym: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”
(Rdz 1,27).
Ten stwórczy akt Boga rozwija się według ścisłego planu. Przede wszystkim powiedziane jest, że człowiek
został stworzony „na obraz i podobieństwo Boże” (por. Rdz
1,26), które to określenie wyjaśnia od razu specyficzność
człowieka w całokształcie dzieła stworzenia.
Powiedziane jest następnie, że człowiek od początku został stworzony jako „mężczyzna i niewiasta” (por.
Rdz 1,27). Pismo Święte samo wyjaśnia ten przekaz: mężczyzna, chociaż był otoczony przez niezliczone stworzenia świata widzialnego, zdaje sobie sprawę, że jest sam
(por. Rdz 2,20). Bóg pomaga wówczas człowiekowi wyjść
z sytuacji osamotnienia: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna
był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”
(Rdz 2,18). W stworzenie kobiety została więc wpisana od
początku zasada pomocy: pomocy — należy to podkreślić
— która nie ma być jednostronna, ale wzajemna. Kobieta
jest dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem kobiety: kobieta i mężczyzna są komplementarni. Kobiecość realizuje „człowieczeństwo” w takim samym
stopniu jak męskość, ale w sposób odmienny i komplementarny.
Kiedy Księga Rodzaju mówi o „pomocy”, chodzi
tutaj nie tylko o pomoc w zakresie działania, ale także w zakresie bycia. Kobiecość i męskość są komplementarne nie
tylko z punktu widzenia fizycznego i psychicznego, ale ontycznego. Tylko dzięki łasce tej dwoistości elementu „męskiego” i „kobiecego”, człowieczeństwo realizuje się w pełni.

9. Postęp ocenia się zwykle według kategorii naukowych i technicznych, i także w tych dziedzinach nie brak
wkładu kobiet. Jednakże nie jest to jedyny wymiar postępu,
a tym bardziej nie jest to wymiar zasadniczy. Ważniejszy od
niego jest wymiar społeczno-etyczny, który bierze pod uwagę odniesienia międzyosobowe i zalety ducha. Społeczeństwo najwięcej zawdzięcza „geniuszowi kobiety” właśnie
w tym wymiarze, który bardzo często urzeczywistnia się
bez rozgłosu, w codziennych relacjach międzyosobowych,
a szczególnie w życiu rodziny.
Chciałbym w związku z tym wyrazić szczególną
wdzięczność kobietom, które trudzą się w różnych dziedzinach wychowania: w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, domach opieki, parafiach, stowarzyszeniach
i ruchach. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca formacyjna, kobiety wykazują ogromną gotowość do poświęcania się, szczególnie na rzecz najsłabszych i bezbronnych.
Poprzez taką służbę urzeczywistniają one tę formę macierzyństwa afektywnego, kulturowego i duchowego, które ze
względu na wpływ jaki wywiera na rozwój osoby oraz na
przyszłość społeczeństwa, ma nieocenioną wartość. Jakże
nie wspomnieć tu świadectwa tak wielu kobiet katolickich
i zgromadzeń zakonnych żeńskich na różnych kontynentach, dla których wychowanie, szczególnie dzieci, stało się
służbą najważniejszą? Jakże nie patrzeć z wdzięcznością
na te wszystkie kobiety, które pracowały i nadal pracują
w służbie zdrowia, nie tylko w dobrze zorganizowanych
placówkach sanitarnych, ale często w trudnych warunkach
w najuboższych krajach świata, dając świadectwo oddania,
które nierzadko graniczy z męczeństwem?

8. Stworzywszy człowieka mężczyzną i niewiastą,
Bóg powiedział do obojga: „zaludniajcie ziemię i czyńcie ją
sobie poddaną” (por. Rdz 1,28). Nie tylko dał im moc rodzenia w celu przedłużania w czasie rodzaju ludzkiego, ale
równocześnie zadał im tę ziemię poddając pod ich odpowiedzialne zarządzanie jej bogactwa. Człowiek, istota rozumna i wolna, został posłany, by przeobrażać oblicze ziemi. Za wypełnienie tego zadania, które jest w zasadniczej
mierze dziełem kultury, mają od początku jednakową odpowiedzialność zarówno mężczyzna jak i kobieta. We wspólnocie małżeńskiej i w przekazywaniu życia, we wspólnym
zadaniu panowania nad ziemią i czynienia jej sobie poddaną, między kobietą i mężczyzną nie ma statycznej i homologicznej równości, lecz nie ma też między nimi zasadniczej
różnicy, która prowadziłaby nieuchronnie do konfliktu. Relacją bardziej naturalną, odpowiadającą zamysłowi Bożemu
jest „jedność dwojga”, albo „dwoistość”, co pozwala każdemu z nich odczuwać międzyosobowe i wzajemne odniesienie jako dar, który wzbogaca i czyni odpowiedzialnym.
Tej „jedności dwojga” Bóg powierzył nie tylko dzieło
przekazywania życia i tworzenia rodziny, ale także zada-

10. Wyrażam zatem życzenie, drogie Siostry, aby
temat „geniuszu kobiety” był rozważany ze szczególną uwagą nie tylko po to, by rozpoznać w nim ślady Bożego zamysłu, który winien być przyjęty z szacunkiem, ale także po
to, by poświęcono mu więcej miejsca w życiu społecznym
i kościelnym. Ten właśnie temat, który został już poruszony
w związku z Rokiem Maryjnym, miałem okazję rozważyć
szeroko we wspomnianym Liście apostolskim Mulieris dignitatem, ogłoszonym w 1988 roku. W bieżącym roku, do
tradycyjnego Listu do kapłanów na Wielki Czwartek, dołączyłem właśnie dokument Mulieris dignitatem, aby ukazać,
jak ważną rolę w życiu kapłana spełnia kobieta jako matka,
jako siostra i jako współpracownica w dziełach apostolatu. Jest to inna jeszcze — różniąca się od małżeńskiej, ale
również ważna — forma owej „pomocy”, którą kobieta, jak
mówi Księga Rodzaju, winna nieść mężczyźnie.
Najpełniejszy wyraz „geniuszu kobiecego” Kościół
widzi w Maryi i znajduje w Niej źródło nieustannego natchnienia. Maryja nazwała siebie „służebnicą Pańską” (por.
Łk 1,38). Poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu przyjęła
uprzywilejowane powołanie — wcale niełatwe — małżonki
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i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu,
oddała się także na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie
ta służba pozwoliła Jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale prawdziwego „królowania”. Nie przez przypadek jest
wzywana jako „Królowa nieba i ziemi”. Nazywa Ją tak cała
wspólnota wierzących, jest też nazywana „Królową” przez
wiele narodów i ludów. To „królowanie” Maryi jest służeniem! To Jej służenie jest „królowaniem”!
W ten sposób powinna być rozumiana władza tak
w rodzinie, jak w społeczeństwie i w Kościele. „Królowanie”
jest objawieniem zasadniczego powołania człowieka, stworzonego na „obraz” Tego, który jest Panem nieba i ziemi,
i wezwanego, aby być w Chrystusie Jego przybranym synem. Człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem „którego
Bóg chciał dla niego samego”, jak naucza Sobór Watykański II, dodając znamienne słowa, że człowiek „nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny
dar z siebie samego” (Gaudium et spes, 24).
Na tym też polega macierzyńskie „królowanie” Maryi. Stawszy się całkowicie darem dla swojego Syna, staje
się także darem dla synów i córek całego rodzaju ludzkiego, budząc najgłębsze zaufanie każdego, kto pragnie być
prowadzony przez Nią po trudnych drogach życia ziemskiego do ostatecznego celu. Ten cel ostateczny osiąga każdy
poprzez różne etapy własnego powołania, poprzez cele
doczesne, które są udziałem tak mężczyzny, jak i kobiety.
11. Jeśli to „służenie” urzeczywistnia się w sposób
wolny, z wzajemnością i miłością, jeśli wyraża prawdziwą „królewskość” osoby ludzkiej — to dopuszczalne jest,
bez negatywnych konsekwencji dla kobiety, także pewne
zróżnicowanie zadań, pod warunkiem, że nie jest ono narzucone, ale wypływa ze specyfiki bycia mężczyzną i kobietą. Jest to kwestia, która ma szczególne znaczenie także wewnątrz Kościoła. Jeśli Chrystus — na mocy wolnej
i niezależnej decyzji, wyraźnie poświadczonej przez Ewangelię i nieprzerwaną tradycję kościelną — zawierzył tylko
mężczyznom zadanie, aby byli Jego „ikoną” jako „pasterza” i „oblubieńca” Kościoła poprzez kapłaństwo służebne,
to fakt ten w niczym nie umniejsza roli kobiety ani innych
członków Kościoła, którzy nie zostali wezwani do pełnienia
tej świętej posługi, wszyscy bowiem zostali w tej samej mierze obdarzeni godnością wypływającą
z „kapłaństwa powszechnego”, zakorzenionego w sakramencie Chrztu. Tego zróżnicowania zadań nie należy
jednak interpretować w świetle norm regulujących funkcjonowanie społeczności ludzkiej, lecz według kryteriów
właściwych ekonomii sakramentalnej; to znaczy ekonomii
„znaków”, które Bóg wybrał w sposób wolny, aby ukazać
„swą obecność” wśród ludzi.
Zresztą, właśnie w tej ekonomii znaków, chociaż
poza rzeczywistością sakramentalną, niemałe znaczenie
posiada „kobiecość” przeżywana na wzór Maryi. W tej bowiem „kobiecości” kobiety wierzącej, a w szczególności
„konsekrowanej”, zawiera się pewien rodzaj immanentnego „profetyzmu” (por. Mulieris dignitatem, 29), pełen szczególnej wymowy symbolizm, można by powiedzieć, bardzo
wyraźny charakter „ikony”, która urzeczywistnia się w pełni
w Maryi i jasno ukazuje samą istotę Kościoła jako wspólnoty poświęconej bez reszty — jak serce „dziewicze” — by
być „oblubienicą” Chrystusa i „matką” wierzących. W świetle tej komplementarności „ikonicznej” ról mężczyzny i kobiety, uwidoczniają się lepiej dwa nieodłączne wymiary Ko-
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ścioła: zasada „maryjna” i „apostolsko-Piotrowa” (por.
tamże, 27). Z drugiej strony, jak przypomniałem kapłanom
we wspomnianym Liście na Wielki Czwartek tego roku, kapłaństwo służebne w zamyśle Bożym „nie jest władaniem,
lecz służbą” (n. 7). Naglącym zadaniem Kościoła, w jego
codziennym odnawianiu się w świetle Słowa Bożego, jest
coraz wyraźniejsze ukazywanie tej prawdy zarówno poprzez rozwijanie ducha wspólnoty i wszystkich kościelnych
form uczestnictwa, jak też przez poszanowanie i docenianie wartości niezliczonych charyzmatów indywidualnych
i wspólnotowych, wzbudzanych przez Ducha Świętego,
aby przyczyniały się do budowania wspólnoty chrześcijańskiej i służyły ludziom.
W tym szerokim kontekście służby, Kościół — pomimo wielu uwarunkowań — na przestrzeni dwóch tysięcy
lat swej historii, poznał w pełni „geniusz kobiety” dzięki wielkim postaciom kobiet, które wywarły istotny i dobroczynny
wpływ na swoje czasy. Mam na myśli długi orszak męczennic, świętych kobiet, wielkich mistyczek. Myślę w szczególny sposób o świętej Katarzynie ze Sieny i o świętej Teresie
z Avili, której papież Paweł VI przyznał tytuł Doktora Kościoła. A jakże nie wspomnieć również tych kobiet, które
kierując się duchem wiary, stworzyły dzieła o niezwykłej
doniosłości społecznej, zwłaszcza w zakresie służby najuboższym? Z pewnością w przyszłości Kościoła trzeciego
milenium nie zabraknie nowych i wspaniałych przykładów
„geniuszu kobiety”.
12. Drogie Siostry, widzicie zatem, jak bardzo
pragnie Kościół, aby najbliższa Konferencja w Pekinie,
ukazała pełną prawdę o kobiecie. Trzeba, aby w sposób
wszechstronny ukazała „geniusz kobiety” i to nie tylko na
przykładzie wielkich i znanych kobiet z przeszłości lub nam
współczesnych, ale także tych zwyczajnych, prostych, które
wykorzystują swe kobiece talenty dla dobra innych w życiu
codziennym. Kobieta bowiem, właśnie poprzez poświęcanie się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie
swego życia. Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna
widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych. Widzi go w jego wielkości
i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw,
oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia
się w dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy
i na różne sposoby nieustannie ukazuje piękno — nie tylko
fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył
od początku człowieka, a w szczególności kobietę.
Zawierzam Panu w modlitwie owoce tego ważnego
spotkania w Pekinie. Niech rok bieżący będzie dla wspólnot
kościelnych okazją do szczególnego dziękczynienia Stwórcy i odkupiciela świata za dar tak wielkiego dobra, jakim jest
kobiecość, która w różnych formach stanowi podstawowe
dziedzictwo ludzkości i Kościoła.
Maryjo, Królowo miłości, czuwaj nad kobietami
i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi oraz
w dziele szerzenia królestwa Bożego!
Z moim Błogosławieństwem Apostolskim.
W Watykanie, dnia 29 czerwca 1995 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Jan Paweł II
ѥ
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Ojciec Święty Pius X

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS c.d.

PRZYCZYNY MODERNIZMU

40. Dla dokładniejszego poznania modernizmu
i zarazem do snadniejszego wyszukania środków zaradczych na tę ciężką niemoc, dobrze będzie, Czcigodni
Bracia, wskazać, skąd się to zło wzięło i czym się zasila.
Przyczyny natury moralnej:
zbytnia ciekawość i pycha
Bezpośrednią i najbliższą przyczyną jest, bez
wątpienia, pewnego rodzaju wypaczenie umysłu. Z przyczyn dalszych wyróżniamy dwie: zbytnią ciekawość i pychę. Ciekawość w ogóle, gdy nie jest kierowana rozsądkiem, jest zdolna do wytworzenia niesłychanych błędów.
To też nasz poprzednik Grzegorz XVI słusznie zaznaczał:
"opłakiwania godnym jest widok, gdy widzi się do czego
dochodzą brednie rozumu ludzkiego, skoro ktoś ulegnie
nowatorstwu i, pomimo przestróg Apostoła, zapragnie
więcej wiedzieć, aniżeli nam jest daje; gdy ufając sobie
nadmiernie, mniema, że można znaleźć prawdę poza Kościołem Katolickim, w którym przecież znajduje się ona
w całej swej niepokalanej czystości."19
Lecz pycha daleko silniej wpływa na duszę, by ją
oślepić i na błędne ścieżki wprowadzić: w modernistycznej doktrynie jest ona jak u siebie w domu, ze wszech
stron otrzymuje pożywienie i rozgościć się może dowolnie. Ową pychę uważają moderniści za regułę powszechną i tym śmielej i zuchwalej na niej się opierają. Ową pychą szczycą się, gdy twierdzą, że oni jedynie powiadają
mądrość, a nadęci nią i zuchwali mówią: my nie tacy, jak
reszta ludzi, i aby do tej reszty nie być przyrównanymi,
wymyślają i popełniają największe niedorzeczności. Owa
pycha sprawia, że odrzucają wszelkie posłuszeństwo
i żądają, aby władza tworzyła jedno z wolnością; ta pycha
sprawia dalej, że zapominając o sobie samych, myślą jedynie o reformowaniu innych.
Żaden wzgląd na stopień, żadne poważanie, należne choćby najwyższej władzy. Zaprawdę, żadna z dróg,
wiodących do modernizmu, nie jest krótsza i dogodniejsza
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nad tę pychę. Wskażcie nam katolika świeckiego albo kapłana, który zatracił przykazanie życia chrześcijańskiego,
a mianowicie tę zasadę, że winniśmy wyrzec się siebie
samych, jeżeli chcemy iść w ślady Chrystusa: taki świecki
człowiek, taki kapłan na pewno od razu przyjmie wszelkie
błędy modernizmu.
Oto dlaczego, Czcigodni Bracia, Waszym najświętszym
obowiązkiem jest zagrodzić drogę tym pyszałkom, zmusić ich do zajęć najpowszedniejszych i najniższego rzędu,
aby tym niżej się znaleźli im wyżej celowali i ażeby znalazłszy się niżej, mniej mieli możności szkodzenia. Prócz
tego wy sami lub też przez kierowników semanariów duchownych powinniście dawać jak największe baczenie
na alumnów: gdy zauważycie w nich ducha pychy i wyniosłości, winniście ich z całą bezwzględnością odsunąć
od święceń. Obyście postępowali zawsze w ten sposób
z możliwie największą czujnością i stanowczością!
Przyczyna natury intelektualnej: ignorancja
41. Gdy tak od przyczyn natury moralnej przechodzimy do intelektualnych, widzimy, że pierwszą i najgłówniejszą jest tu ignorancja. Moderniści, którzy mienią
się doktorami w Kościele naszym; którzy wynoszą pod
niebiosa filozofię nowożytną i gardzą scholastyką, nie
znając tej ostatniej, nie posiadając metod potrzebnych do
rozwikłania trudności i wykrycia sofizmatów, sami wpadają w sidła fałszywych pozorów. Ze skojarzenia fałszywej
filozofii z wiarą powstał ich system, przeładowany najokropniejszymi błędami.
Pogarda magisterium Kościoła, Tradycji,
Ojców Kościoła oraz filozofii scholastycznej
42. Gdyby przynajmniej z mniejszą gorliwością
i z mniejszym zapałem szerzyli swoje błędy! Lecz taki jest
zapał ich, taka wytrwałość w pracy, że niepodobna patrzeć bez przykrości na ono marnowanie sił, które służą
na szkodę Kościoła, podczas, gdy użyte należycie, mogłyby okazać mu ogromne usługi.
Dwa są sposoby, których używają oni w celu obałamucenia umysłów. Pierwszy polega na tym, że usiłują
usunąć przeszkody, stojące im na drodze, drugi: chcą
wykryć i zastosować czynnie i cierpliwie wszystko to, co
może być dla nich pożyteczne. Trzy są główne przeszkody, które w swych dążeniach spotykają na drodze: filozofia scholastyczna, powaga Ojców Kościoła i Tradycja,
i urząd nauczycielski Kościoła. Przeciwko temu walczą
najzawzięciej. To też filozofię i teologię scholastyczną
gdzie tylko mogą ośmieszają i nią pogardzają. Czy to czynią z ignorancji, czy ze strachu, czy też dla jednej i drugiej racji, dość, że skłonność do modernizmu łączy się
zawsze z nienawiścią do metody scholastycznej; najpewniejszym objawem, że skłonność do modernizmu budzi
się w pewnym umyśle, jest odraza tegoż do metod scholastycznych.
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Niechaj moderniści i ich rzecznicy pamiętają na
zdanie, potępione przez Piusa IX, które brzmi: "Metoda
i zasady, które służyły starożytnym uczonym scholastykom w badaniach teologicznych nie odpowiadają już wymaganiom czasów naszych ani postępowi nauk"20 .
Usiłują, dalej, podstępnie wypaczyć siłę i naturę
Tradycji, aby, w tej sposób, poderwać jej znaczenie, i powagę. Zawsze będzie powagą pod tym względem drugi
Sobór Nicejski, który potępił "ośmielających się w ślad za
bezbożnymi heretykami lekceważyć Tradycję kościelną,
a wprowadzać natomiast nowe poglądy... lub złośliwie
i chytrze usiłujących obalić pewne uświęcone tradycje
Kościoła Katolickiego". Dla katolików będzie tu powagą
orzeczenie czwartego Soboru Konstantynopolitańskiego:
"Dlatego wyznajemy, iż będziemy zachowywać i strzec
praw, nadanych świętemu i apostolskiemu Kościołowi,
bądź przez świętych i najdostojniejszych Apostołów, bądź
przez prawowierne powszechne i prowincjonalne Sobory
i synody, jak również przez któregokolwiek Ojca Doktora
Kościoła, tłumaczów rzeczy Boskich".
Stąd też Pius IV i Pius IX rozkazali dodać do wyznania wiary te słowa: "Przyjmuję i przestrzegać będę jak
najusilniej Tradycji apostolskich i Kościelnych oraz innych
postanowień Kościoła św. i konstytucji."
Oczywiście, moderniści rozciągają na Ojców Kościoła swój sąd o Tradycji. Z niezwykłym zuchwalstwem
powiadają, iż Ojcowie Kościoła zasługują na szacunek,
lecz w stosunku do historii i krytyki wykazują ogromną
ignorancję, co tylko wytłumaczyć można warunkami ówczesnej epoki.
Nienawiść i chytrość modernistów
Wreszcie usiłują oni na wszelki sposób uszczuplić
zakres urzędu nauczycielskiego w Kościele, już to drogą
bluźnierczych objaśnień jego pochodzenia, natury i praw,
już też, wydając przeciwko niemu, bez żadnych skrupułów
potwarcze druki nieprzyjaciół. Do tego tłumu modernistów
można zastosować słowa, pisane z wielką goryczą przez
Naszego poprzednika: "Aby ściągnąc oburzenie i nienawiść do mistycznej Oblubienicy Chrystusowej, która jest
światłością prawdziwą, synowie ciemności zwykli używać
w obliczu świata całego, obłudnej potwarzy, i przeinaczając sens oraz wartość rzeczy i słów, ukazują ją jako przyjaciółkę ciemności, szerzycielkę ignorancji, wroga nauk,
światła i postępu." Nic też dziwnego, Czcigodni Bracia,
że moderniści z całą swą złą wolą i z całą cierpkością
prześladują katolików, walczących mężnie w obronie Kościoła.
Nie ma obelg, którymi by oni ich nie obrzucali;
zazwyczaj jednak wyrzucają im ignorancję i upór. Kiedy
zaś ulękną się erudycji i siły przeciwnika katolickiego,
wówczas walczą niejako sprzysiężonym ignorowaniem
go. Taka taktyka w stosunku do katolików tym bardziej
zasługuje na potępienie, że jednocześnie nie szczędzą
pochwał tym, którzy do nich przystają: ich książki pełne
nowości witają powszechnym oklaskiem i okrzykiem podziwu; im bardziej zuchwały jest autor w napaściach na
rzeczy stare, im bardziej podrywa Tradycję i urząd nauczycielski, tym pochopniej okrzykują go uczonym; gdy
wreszcie - i to już powinno przejąć zgrozą każdego kato-
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lika - który z nich zostanie potępiony przez Kościół, inny
natychmiast otaczają go tłumnie, nie tylko składają mu
hołdy publiczne, ale czczą go niemal jako męczennika
prawdy. Tym hasłem pochwał i obelg podniecona i ogłuszona młodzież, pragnąc nie za ignorantów lecz za uczonych uchodzić, z drugiej strony - pod silnym parciem ciekawości i pychy - ulega modernizmowi i wstępuje w jego
szeregi.
Gorliwość modernistów w rozprzestrzenianiu swych
błędów
43. Lecz to już wchodzi w zakres sposobów,
stosowanych przez modernistów jakby w celu sprzedaży
swoich towarów. Czegóż bowiem nie czynią oni, by pozyskać nowych stronników? W seminariach duchownych,
na wszecnicach starają się pochwycić w swe dłonie prowadzenie studiów i katedry profesorskie niejednokrotnie
zamieniając je tam na stolice zaraźliwości.
Swe zasady, wprawdzie pod rozmaitymi osłonami, rozsiewają w świątyniach z ambon; otwarcie to
czynią na kongresach, a już wprost wprowadzają je
i puszczają w bieg w instytucjach społecznych. Wydają
książki, dzienniki, pisma pod swoimi nazwiskami lub pod
pseudonimami. Niekiedy jeden z nich przybiera kilka nazwisk, aby udaną mnogością autorów tym łatwiej zwieść
nieostrożnego czytelnika. Jednym słowem - piórem, czynem, wszelakimi możliwymi sposobami, manifestują swoje poglądy i naprawdę wydaje się, jakoby się miało do
czynienia z opętanymi. I jakiż tego wszystkiego skutek?
Oto opłakiwać musimy wielu młodzieńców, będących nadzieją Kościoła i rokujących mu wielkie nadzieje na przyszłość - a dziś po manowcach błądzących. Oto opłakiwać
jeszcze musimy i wielu katolików, którzy dalecy zresztą
od krańcowości, zarażeni niejako tą zgniłą atmosferą modernistyczną - poczęli myśleć, mówić, pisać z większą
swobodą, niźli to przystoi katolikom. Sporo ich należy do
świeckich, ale niemało jest w szeregach duchowieństwa a nawet tam, gdzie najmniej można się było tego spodziewać - w zakonach. Kwestie biblijne traktują podług zasad
modernistycznych. Pisząc historię, starają się wydobyć
na światło dzienne wszystko, to, co stanowi - wedle ich
zapatrywania - ciemną plamę w dziejach Kościoła, a czynią to pod pretekstem mówienia całej prawdy - z pewnego
rodzaju zadowoleniem. Ulegając pewnym z góry postawionym sobie twierdzeniom, niszczą o ile mogą całkiem
apriorycznie pobożne tradycje, będące w powszechnym
użyciu. Ośmieszają święte relikwie czczone dla ich starożytności. Wreszcie pożera ich żądza sławy: rozumieją
też, że nikt o nich nie będzie wiedział, jeżeli będą mówić
to, co dotychczas mówiono. Tymczasem przekonani są,
że w ten sposób służą Bogu i Kościołowi: w rzeczywistości jednak wyrządzają mu nieobliczalne szkody, nie tylko
może tym, co czynią, ile duchem, który ich ożywia oraz
poparciem, jakiego doznają zewsząd zawodne ich wysiłki.
19. Encyklika "Singulari Nos".
20. Syllabus, prop. 13.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ojciec Święty Pius XI

ENCYKLIKA QUAS PRIMAS

do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów
i innych Ordynariuszów, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską.
O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla

Czcigodni Bracia,
Pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie!
W pierwszej Encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyfikatu do wszystkich Biskupów, zastanawiając się
nad najważniejszymi przyczynami nieszczęść i patrząc, jak
te nieszczęścia ciężko przygniatają ludzi i jak ludzie z nimi się
zmagają, nie tytko - jak wiadomo - zaznaczyliśmy otwarcie,
że tego rodzaju wylew zła dlatego nawiedził świat cały, gdyż
bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze
prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego
i publicznego; lecz także wskazaliśmy, że nadzieja trwałego
pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego. Wzywając tedy do szukania pokoju Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym, zapowiedzieliśmy, co
zamierzamy uczynić, o ile Nam to będzie dane: mówiliśmy
mianowicie, że w Królestwie Chrystusowym nie możemy skuteczniej przyczynić się do odnowienia i utrwalenia pokoju, jak
przywracając panowanie Pana naszego. Tymczasem jaśniejszą nadzieję lepszych czasów obudził w Nas, czy to dopiero
początkowy czy to już silniej rozbudzony zapał, jaki ogarnął
narody dla Chrystusa i dla Jego Kościoła, tego jedynego
sprawcy zbawienia; stąd też można było wnioskować, że
przygotowuje się i dojrzewa powrót do posłuszeństwa u wielu
z tych, którzy, wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela, stali
się wygnańcami z Jego Królestwa.
A czyż z tego, co było i działo się w ciągu św. Roku,
a co zaiste jest godnym trwałego wspomnienia i wiecznej pamięci, nie miał Założyciel Kościoła bardzo wiele czci i chwały?
Oto publiczna wystawa misyjna tak żywo przedstawiła umysłom i dała odczuć sercu ludzkiemu te trudy Kościoła, które
podjął, aby Królestwo Oblubieńca codziennie coraz to dalej
rozszerzać na wszystkie ziemie a nawet na najodleglejsze
wyspy oceanu; dała poznać wielką liczbę krain, które dzielni
i niezwyciężeni Misjonarze potem i krwią swoją pozyskali dla
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wiary katolickiej; uświadomiła niezmożone przestrzenie, które
trzeba jeszcze pozyskać dla słodkiego i zbawiennego panowania Naszego Króla. A następnie jakiż to cel mieli ci, którzy
wśród świętego czasu pod przewodnictwem swoich Biskupów
lub Kapłanów do Miasta Wiecznego zdążali, jak nie ten, aby,
należycie oczyściwszy duszę z grzechów, wyznać przed grobem Apostołów i wobec Nas, że są i pozostaną w Królestwie
Chrystusa. Toż Królestwo Zbawiciela Naszego nowym jakimś
zdało się zabłysnąć światłem wówczas, gdyśmy sześciu wyznawców i dziewic, po stwierdzeniu najznakomitszych ich
cnót, zaliczyli w poczet Świętych. O, jakąż radością napełniło
się serce Nasze, ileż pociechy doznaliśmy, kiedy w majestatycznej Świątyni Piotrowej po wydaniu uroczystego dekretu
niezliczone rzesze wiernych wdzięcznym sercem śpiewały:
Tyś Królem chwały, Chryste! Gdy bowiem wzniesione płomienie wzajemnej nienawiści i wewnętrznej niezgody gubią od
Boga oddalonych ludzi i państwa i do ich zagłady się przyczyniają, to Kościół Boży, udzielając bez ustanku pokarmu duchowego ludziom, rodzi i wychowuje coraz to nowe zastępy
świętych mężów i niewiast, a Chrystus tych, którzy Mu byli
w Królestwie ziemskim wiernymi i posłusznymi poddanymi,
nie przestaje powoływać do szczęścia w Królestwie niebieskim. Gdy poza tym w Roku Jubileuszowym przypada szesnastowiekowa rocznica Soboru Nicejskiego, tym chętniej poleciliśmy uczcić to dziejowe zdarzenie i Sami wspomnieliśmy
o nim w Watykańskiej Bazylice, ponieważ Sobór ten orzekł
i jako prawdę wiary katolickiej wiernym do wierzenia podał,
że Jednorodzony Syn Boży jest współistotny z Ojcem, a zarazem, stawiając w skład wiary czyli Symbol słowa: "którego
królestwa nie będzie końca", potwierdził królewską godność
Chrystusa Pana.
Ponieważ więc Rok ów święty do wyjaśnienia Królestwa Chrystusowego niejedną nastręczył sposobność, sądzimy, że uczynimy rzecz zgodną przede wszystkim z Naszym
Apostolskim urzędem, jeżeli przychylimy się do licznych próśb
Kardynałów, Biskupów i wiernych, przedkładanych Nam czy
pojedynczo czy zbiorowo, i ten właśnie Rok Jubileuszowy zakończymy wprowadzeniem do liturgii kościelnej szczególnego
świata Pana Naszego Jezusa Chrystusa - Króla. Sprawa niniejsza tak serce Nasze raduje, iż pragniemy o niej z Wami,
Czcigodni Bracia, nieco pomówić: Waszą zaś rzeczą potem
będzie podać wiernym przystępnie do wiadomości, co o czci
Chrystusa - Króla powiemy i przedstawić im to w ten sposób,
aby przyszła doroczna uroczystość przyniosła im w przyszłości obfite korzyści.
Już od dawna weszło w powszechny zwyczaj, iż
w przenośnym tego słowa znaczeniu nazywano Chrystusa
Królem, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa,
przez które przewodzi wszystkiemu i wszystkie stworzenia
przewyższa. Mówimy przeto, iż Chrystus króluje w umysłach
ludzi nie tak dlatego, że posiada głęboki umysł i ogromną
wiedzę, ile raczej dlatego, że On sam jest Prawdą, a ludzie
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powinni zaczerpnąć prawdy od Niego i przyjąć ją posłusznie:
mówi się, że króluje również w woli ludzi, nie tyle dlatego, iż
nieskazitelna Jego wola ludzka zupełnie stosuje się do najświętszej woli Bożej i jej słucha, lecz, że On naszą wolną wolę
nakłania i natchnieniem swoim sobie ją podbija, abyśmy się
zapalili do najszlachetniejszych czynów. Wreszcie Chrystus
Pan jest Królem serc z powodu swojej, przewyższającej naukę miłości(1), z powodu łagodności i słodyczy, którą dusze
przyciąga do siebie; nie było bowiem i nie będzie nikogo, kto
przez wszystkich byłby tak umiłowany, jak Chrystus Jezus.
Lecz, jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz samą, przekonamy się,
że imię i władza króla we właściwym tego słowa znaczeniu
należy się Chrystusowi - Człowiekowi; albowiem tylko o Chrystusie - Człowieku można powiedzieć, że otrzymał od Ojca
władzę i cześć i królestwo(2), gdyż jako Słowo jedną i tę samą
z Ojcem posiadający istotę, musi mieć wszystko z tymże Ojcem wspólne, a więc także najwyższe i nieograniczone panowanie nad całym stworzeniem.
Czyż nie czytamy na wielu miejscach Pisma św., iż
Chrystus jest Królem? Nazwany On tam jest Panem, który
z Jakuba będzie(3), który od Ojca postawień jest Królem nad
Syjonem, górą świętą Jego i otrzyma narody dziedzictwo
swoje i posiadłość swoją, kraje ziemi(4); pieśń zaś weselna
w której pod figurą i podobieństwem nadzwyczaj bogatego
i bardzo potężnego króla sławiony jest prawdziwy król izraelski, który przyjść ma, takie zawiera słowa: "Stolica Twoja,
Boże, na wieki wieków; laska prawości, laska kró1estwa Twego"(5). Pomijając rozliczne tego rodzaju powiedzenia, znajdujemy na innym miejscu, jakby dla jaśniejszego uwydatnienia
rysów Chrystusa, przepowiednię, według której Królestwo
Jego nieoznaczone żadnymi granicami, przyczyni się do
wzmożenia sprawiedliwości i dobra pokoju: Wznijdzie za dni
jego sprawiedliwość i obfitość pokoju... I będzie panował od
morza aż do morza: i od rzeki aż do krajów okręgu ziemi(6).
Dodajmy do tego liczne przepowiednie proroków, a przede
wszystkim tak znane Izajaszowe proroctwo: Maluczki narodził
się nam i syn jest nam dany i stało się panowanie na ramieniu jego; i nazwą imię jego Przedziwny, radny, Bóg, mocny,
ojciec przyszłego wieku, książę pokoju. Rozmnożone będzie
państwo jego, a pokoju nie będzie końca: na stolicy Dawidowej i na królestwie jego siedzieć będzie, aby je utwierdził
i umocnił w sądzie i w sprawiedliwości, odtąd i aż na wieki(7).
Ale i inni prorocy nie prorokują inaczej niż Izajasza: jak Jeremiasz, przepowiadający płód sprawiedliwy, który powstanie
z rodu Dawida; syn ów Dawida będzie królował i mądrym będzie i będzie czynił sąd na ziemi(8); jak Daniel, przepowiadający królestwo, które Bóg niebios sam ma założyć, a który
się na wieki nie rozproszy... stać będzie na wieki(9), i nieco
potem dodaje: Patrzyłem w widzeniu nocnemu, a oto z obłoki niebieskimi jako syn człowieczy przychodził, i aż do starowiecznego przyszedł i stawili go przed oblicze jego. I dał mu
władzę, i cześć i królestwo, i wszyscy narodowie, pokolenia
i języki służyć mu będą; władza jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które się nie skazi(10).
Czyliż Ewangeliści święci nie uznali i nie potwierdzili, iż ziściło
się to proroctwo Zachariasza o Królu łagodnym, wsiadającym
na oślicę i źrebięciu oślicy, który wśród okrzyków radosnych
rzeszy jako sprawiedliwy i Zbawiciel wjechać miał do Jerozolimy?(11) Ta zresztą nauka o Chrystusie - Królu, którą podaliśmy z ksiąg Starego Zakonu, nie zniknęła z ksiąg Nowego
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Testamentu; przeciwnie, znajduje w nich wspaniałe i jasne
potwierdzenie. Wspomnijmy tylko, że poselstwo Archanioła, pouczającego Dziewicę, iż porodzi syna, któremu da...
Pan Bóg stolicę Dawida ojca jego, i który królować będzie
w domu Jakubowym na wieki, a królestwa jego nie będzie
końca(12), sam Chrystus do swego panowania odnosił: czy
bowiem w ostatniej mowie do ludu przemawiał o nagrodach
i karach, które będą udziałem na wieki sprawiedliwych albo
niesprawiedliwych, czy to gdy odpowiedział Staroście rzymskiemu, pytającemu Go publicznie, czy jest królem, czy to,
gdy po zmartwychwstaniu dał Apostołom zlecenie nauczania
i chrzczenia wszystkich narodów, Chrystus Pan korzystając
z nadarzającej się sposobności i sam się Królem nazwał(13),
i jawnie potwierdził, że jest Królem(14) i uroczyście oświadczył,
iż daną Mu jest wszystka władza na niebie i na ziemi(15), którymi to słowy cóż innego oznaczył, jak nie jeno wielkość, potęgę
i nieskończone trwanie Swego Królestwa? Czyż można zatem dziwić się, iż ten, który przez Jana zwany jest książęciem
królów ziemi(16), a który temuż Apostołowi w owym widzeniu
rzeczy przyszłych się objawił, ma na szacie i na biodrze swoim napisane: Król nad królami i Pan nad pany(17). Albowiem
Ojciec postanowił Chrystusa dziedzicem wszystkiego(18); a ma
królować, ażby przy końcu świata położył wszystkie nieprzyjacioły pod nogi Boga i Ojca(19). Gdy taka jest powszechna
nauka ksiąg świętych, trzeba było, aby Kościół, to Królestwo
Chrystusa na ziemi, przeznaczone oczywiście dla wszystkich
ludzi całego świata, idąc za tą nauką, powitał Sprawce i Założyciela swojego w dorocznym okresie świętej liturgii, i uczcił
go jako Króla i Pana i Króla królów przez dodanie nowej uroczystości. Zaiste, różnymi słowy, choć przedziwnie jedno i to
samo oznaczającymi, wyrażał Kościół te objawy czci i dawniej
w starej psalmodii i starych księgach obrzędowych i wyraża je
obecnie w modlitwach publicznych, codziennie zanoszonych
przed Majestat Boży i w niepokalanej ofierze Mszy świętej;
łatwo też zauważyć można, że w tej czci, oddawanej Chrystusowi - Królowi, panuje przecudna harmonia między liturgią
naszą a liturgią wschodnią, tak iż w tym wypadku sprawdza
się owo zdanie: Modlitwa przepisana przez Kościół jest prawidłem wiary.
Na jakim zaś fundamencie spoczywa owa godność
i owa władza Pana Naszego, dobrze określa św. Cyryl Aleksandryjski: Posiada On, jednym słowem, panowanie nad
wszystkimi stworzeniami, nie wymuszone lecz z istoty swej
i natury(20), to znaczy, że władza Jego opiera się na tym przedziwnym zjednoczeniu, które zwą hipostatycznym. Z tego wynika, iż Chrystus nie tylko ma być czczony jako Bóg przez
aniołów i ludzi, ale, że aniołowie i ludzie posłuszni i poddani
być mają panowaniu jego jako Człowieka: tj. iż przez zjednoczenie hipostatyczne Chrystus ma władzę nad wszystkimi
stworzeniami. Cóż może być milszego i przyjemniejszego do
rozważania, jak to, że Chrystus panuje nad nami nie tylko prawem natury Swojej, lecz także i prawem, które nabył sobie
przez odkupienie nasze. Oby wszyscy ludzie, skłonni do zapominania, rozważyli, ileśmy Zbawiciela naszego kosztowali:
Nie skazitelnym złotem albo srebrem jesteście wykupieni...
ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego
Chrystusa(21). Już nie należymy do siebie samych, gdyż Chrystus zapłatą wielką(22) nas kupił; a ciała nasze są członkami
Chrystusowymi(23).
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Abyśmy zaś moc i istotę tego panowania określili,
krótko powiemy, że składa się na nie trojaka władza, której,
gdyby brakło, nie moglibyśmy nawet zrozumieć panowania.
Świadectwa zaczerpnięte z Pisma św. o powszechnym panowaniu naszego Odkupiciela aż nadto dowodzą i musimy w to
wierzyć niezachwianie, że Chrystus Jezus dany jest ludziom
jako Odkupiciel, w którym pokładać mają nadzieję, ale zarazem jest On prawodawcą, któremu ludzie winni posłuszeństwo(24). Ewangelie bowiem nie tyle opowiadają o Nim, że
ustanowił prawa, ile raczej przedstawiają Go, jak ustanawia
prawa; o tych wszystkich, którzy przykazania Jego zachowywać będą, w różnych okolicznościach i w różnych słowach,
mówi Mistrz Boski, iż dadzą oni dowód swojej miłości względem Niego i w miłości tej wytrwają(25). O władzy zaś sądowniczej, którą Jezus otrzymał od Ojca, sam mówi do żydów,
oskarżających Go o znieważenie spoczynku sobotniego, gdy
uzdrowił cudownie paralityka: bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz
wszystek sąd dał Synowi(26). W tej władzy sądowniczej, jako
rzecz nieodłączna od sądu, mieści się także i to, aby sędzia
miał prawo nagradzania i karania ludzi jeszcze za ich życia.
A ponadto przysługuje Chrystusowi władza tzw. wykonawcza,
gdyż wszyscy rozkazów Jego słuchać powinni i to pod groźbą
zapowiedzianych kar, których uporni uniknąć nie mogą.
Jednakowoż królestwo to jest przede wszystkim duchowe i odnosi się głównie do rzeczy duchowych, co i słowa
Pisma św., któreśmy powyżej przytoczyli, bardzo jasno wykazują i Chrystus Pan potwierdza swoim sposobem postępowania. Przy różnych bowiem sposobnościach, gdy żydzi a nawet sami Apostołowie błędnie sądzili, iż Mesjasz przywróci
wolność i wskrzesi królestwo Izraelskie, zbijał to próżne ich
mniemanie i nadzieję im odbierał; gdy otaczająca i podziwiająca Go rzesza miała Go ogłosić królem, uszedł i ukrył się, bo
nie chciał imienia i czci królewskiej; przed Starostą rzymskim
oświadcza, że królestwo Jego nie jest z tego świata. Jego bowiem królestwo, jak je Ewangelie przedstawiają, jest takie, że
ludzie, którzy chcą należeć do niego, przygotowują się przez
pokutę, ale wejść nie mogą inaczej, jak przez wiarę i chrzest,
który, chociaż obrządkiem zewnętrznym się spełnia, oznacza
jednak i sprawia wewnętrzne odrodzenie; królestwo to przeciwstawia się jedynie królestwu szatana i mocom ciemności
- a wymaga od swych zwolenników nie tylko, aby, wyrzekłszy
się bogactw i dóbr doczesnych, odznaczali się skromnością
obyczajów i łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, lecz także, aby
zaparli się siebie samych i krzyż swój nieśli. Gdy zaś Chrystus jako Odkupiciel nabył Krwią Swoją Kościół, a jako Kapłan
złożył ofiarę ze Siebie samego za grzechy nasze i wiecznie
ją składa, komuż tu nie widocznym, że władza Jego królewska zawiera w sobie obydwa te urzędy i w nich ma udział?
Błądziłby zresztą bardzo, kto odmawiałby Chrystusowi, jako
Człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, gdyż Chrystus otrzymał od Ojca nieograniczone prawo
nad wszystkim, co stworzone, tak, iż wszystko poddane jest
Jego woli. Jednak, dopokąd żył na ziemi, wstrzymał się zupełnie od wykonywania tej władzy, a jak niegdyś wzgardził
posiadaniem rzeczy ludzkich i nic troszczył się o nie, tak pozostawił je wówczas i dziś je pozostawia ich właścicielom. Co
przepięknie wyrażają słowa: Nie odbiera rzeczy ziemskich
Ten, który daje Królestwo niebieskie!(27) - Tak więc Królestwo
Odkupiciela naszego obejmuje wszystkich ludzi - jak o tym
mówi nieśmiertelnej pamięci Poprzednik nasz, Leon XIII, któ-
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rego słowa chętnie tu przytaczamy: "Panowanie Jego mianowicie nie rozciąga się tylko na same narody katolickie lub
na tych jedynie, którzy przez przyjęcie chrztu według prawa
do Kościoła należą, chociaż ich błędne mniemania sprowadziły na bezdroża albo niezgoda od miłości oddzieliła, lecz
panowanie Jego obejmuje także wszystkich niechrześcijan,
tak, iż najprawdziwiej cały ród ludzki podlega władzy Jezusa
Chrystusa(28). - I wszystko jedno, czy jednostki, czy rodziny,
czy państwa, gdyż ludzie w społeczeństwa zjednoczeni nie
mniej podlegają władzy Chrystusa jak jednostki. On jest zaiste źródłem zbawienia dla jednostek i dla ogółu: I nie masz
w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest pod niebem
inne imię dane ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni(29). On jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości
tak dla pojedyńczych obywateli, jak i dla państwa: Nie przez
co innego szczęśliwe państwo - a przez co innego człowiek,
państwo bowiem nie jest czym innym, jak zgodnym zrzeszeniem łudzi(30). Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz
niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli
pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się
do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. To bowiem, cośmy
na początku Naszego Pontyfikatu napisali o zmniejszeniu
się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to samo i do
czasów dzisiejszych zastosować można: "Gdy Boga i Jezusa
Chrystusa - takeśmy się żalili - usunięto z praw i z państw
i gdy już nie od Boga, lecz od ludzi wywodzono początek władzy, stało się iż zburzone zostały fundamenty pod tąż władzą,
gdyż usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo
rozkazywać, drudzy zaś mają obowiązek słuchać. Z tego powodu musiało być wstrząśnięte całe społeczeństwo ludzkie,
gdyż brakło mu stałej i silnej podstawy"(31).
Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie
uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa,
jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda
i pokój. Jak bowiem królewska godność Pana naszego otacza
powagę ziemską książąt i władców pewną czcią religijną, tak
też uzacnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli. Dlatego to
Paweł Apostoł, chociaż nakazał żonom, aby w mężach swych,
a sługom, aby w panach swych Chrystusa czcili, to jednak polecił im, aby im byli posłuszni nie jako ludziom, lecz jedynie
dlatego, iż oni zastępują Chrystusa, gdyż nie godzi się, aby
ludzie przez Chrystusa odkupieni służyli ludziom. Zapłatąście
kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzkimi(32). Jeżeli panujący i prawowici przełożeni mieć będą to przekonanie, że
wykonują władzę nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to zauważy, jak święcie i mądrze będą używać swojej władzy i jak bardzo zważać będą,
wydając prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na
godność ludzką swoich podwładnych. Oczywiście, że wskutek
tego zakwitnie pokój i wewnętrzny porządek się ustali, gdyż
wszelka przyczyna zaburzenia będzie usunięta; albowiem
chociaż obywatel patrzeć będzie na panującego i innych rządców państwa jako na ludzi do niego z natury podobnych lub
może nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i na naganę zasługujących, to mimo to nie odmówi im swego posłuszeństwa,
gdyż w nich samych widzieć będzie obraz i powagę Chrystusa Boga i Człowieka. Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody
i pokoju, jasną jest rzeczą, że im szersze się wytwarza króle-
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stwo i wszystkich ludzi obejmuje, tym bardziej ludzie stają się
świadomi tej łączności, która ich jednoczy; a świadomość ta
jak oddala i usuwa częste zatargi, tak też łagodzi i zmniejsza
przykrości tych zatargów. Dlaczegoż więc, gdyby Królestwo
Chrystusa objęło w rzeczy samej wszystkich, jak ich z prawa
obejmuje, mielibyśmy wątpić o tym pokoju, jaki Król pokoju
przyniósł na ziemię, Ten - mówimy - który przyszedł pojednać
wszystko, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby sam
służył i który będąc Panem wszystkich dał Siebie za przykład
pokory i ustanowił szczególnie prawo nakazujące miłość, Ten
wreszcie, który wyrzekł: jarzmo moje słodkie jest a brzemię
moje lekkie? O, jakiegoż zażywalibyśmy szczęścia, jeżeliby
poszczególni ludzie i rodziny i państwa pozwoliły się rządzić
Chrystusowi. "Wówczas to wreszcie - że użyjemy słów, które poprzednik nasz Leon XIII przed 25 laty do wszystkich biskupów wypowiedział - będzie można uleczyć tyle ran, wówczas to będzie nadzieja, że prawo dawną powagę odzyska,
miły pokój znowu powróci, z rąk miecze i broń wypadną, gdy
wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa i posłuszni
Mu będą a każdy język wyznawać będzie, że Pan nasz Jezus
Chrystus jest w chwale Boga Ojca"(33).
Otóż, aby te upragnione korzyści obficie mogły spłynąć na społeczeństwo chrześcijańskie i na stałe w nim pozostać, trzeba rozszerzać wśród ludu jak najbardziej znajomość
o królewskiej godności Zbawiciela naszego; a do tego celu nic
bardziej się nie przyczyni jak ustanowienie własnego i osobnego święta Chrystusa - Króla. Albowiem celem pouczenia
ludzi w prawdach wiary i podniesienia ich przez nie do radości
życia wewnętrznego daleko skuteczniejsze są doroczne obchody świętych tajemnic, niż choćby najpoważniejsze dowody Kościoła nauczającego; te bowiem zazwyczaj dostępne są
niewielkiej tylko liczbie mężów uczonych, ale tamte zajmują
i pouczają wszystkich wiernych; te raz jeden, tamte corocznie i wiecznie, że się tak wyrazimy, do ludzi przemawiają;
pierwsze oddziałują przede wszystkim na umysł, drugie na
umysł i serce a więc na całego człowieka zbawienny wpływ
wywierają. I w rzeczy samej, skoro bowiem człowiek składa
się z duszy i ciała, zewnętrzne uroczystości świąt mają go tak
poruszyć i pobudzić, aby przez rozmaitość i piękność św. obrzędów pełniej zaczerpnął z prawd Bożych, któryby całą istotę jego przejęły i w ten sposób przyniosły mu obfite korzyści
w życiu duchownym.
Historia stwierdza zresztą, że tego rodzaju uroczystości wówczas były zaprowadzane w ciągu wieku jedna po
drugiej, gdy potrzeby i korzyści ludu chrześcijańskiego zdawały się ich domagać, a mianowicie: gdy lud miał być umocnionym we wspólnym niebezpieczeństwie albo utwierdzony
przed zasadzkami błędów heretyckich, albo gdy miał być poruszonym i zapalonym, aby rozważał z większą pobożnością
jaką tajemnicę wiary lub pewne dobrodziejstwo Boże. Jakoż,
począwszy od pierwszych wieków, gdy chrześcijanie najokrutniej byli prześladowani, zaczęto czcić pamięć Męczenników w świętych obrzędach, aby uroczystości Męczenników
- jak świadczy św. Augustyn - były zachętą do męczeństwa(34);
do wydoskonalenia się zaś w cnotach, o które chrześcijanie
i w czasach pokoju powinni koniecznie zabiegać, przedziwnie
przyczyniły się uroczystości obchodzone w późniejszych czasach na cześć św. Wyznawców, Dziewic i Wdów. Lecz przede
wszystkim święta na cześć Najświętszej Panny ustanowio-
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ne sprawiły, że lud chrześcijański nie tylko pobudził się do
żywszej czci ku Bożej Rodzicielce, najłaskawszej Opiekunce
swojej, lecz także ukochał Ją serdeczniej jako Tę, którą Odkupiciel jakby testamentem za Matkę mu przeznaczył. Do dobrodziejstw, które spłynęły z obchodów publicznych i prawnie
zaprowadzonych na cześć Boga Rodzicy i Świętych, zaliczyć
przede wszystkim trzeba to, iż Kościół w każdym czasie oddalał zwycięsko zarazę herezji i błędów. I w tym podziwiajmy
mądrość Opatrzności Bożej, która jak nawet ze zła zwykła
wyprowadzać dobre, dopuszczała również, aby wiara i pobożność ludów osłabła albo fałszywe nauki na wiarę katolicką
nastawały, lecz dopuszczała w tym celu, aby prawda nowym
jakimś zajaśniała blaskiem, wiara zaś ze snu zbudzona do
wyższych i świętszych rzeczy zdążała. Podobny miały również początek i podobne owoce wydały uroczystości, które
w mniej odległych czasach włączone zostały w okres roku
liturgicznego; tak np., gdy poszanowanie i cześć Najświętszego Sakramentu zmalały, ustanowiono święto Bożego Ciała,
w ten sposób obchodzone, aby wspaniałe obrzędy i modlitwy przez całą Oktawę odprawiane wzywały ludzi do oddania
Panu czci publicznej; tak też wprowadzono uroczystość Serca Jezusowego właśnie wówczas, gdy dusze osłabione i zniechęcone przygnębiającą i przesadną surowością Jansenistów
zupełnie wyziębły i trwożliwie unikały miłości Bożej i nadziei
zbawienia.
Jeżeli więc teraz nakazaliśmy czcić Chrystusa - Króla całemu światu katolickiemu, pragniemy przez to zaradzić
potrzebom czasów obecnych i podać szczególne lekarstwo
przeciwko zarazie, która zatruwa społeczeństwo ludzkie. A zarazą tą jest zeświecczenie czasów obecnych, tzw. laicyzm,
jego błędy i niecne usiłowania; wiadomo Wam zaś, Czcigodni
Bracia, że zbrodnia ta nie naraz dojrzała, lecz już od dawna
ukrywała się w duszy społeczeństwa. Zaczęło się bowiem od
tego, że przeczono panowaniu Chrystusa Pana nad wszystkimi narodami; odmawiano Kościołowi władzy nauczania ludzi, wydawania praw, rządzenia narodami, którą to władzę
otrzymał Kościół od Chrystusa Pana, aby prowadził ludzi do
szczęścia wiekuistego. I wtedy to zaczęto powoli zrównywać
religię Chrystusową z innymi religiami fałszywymi i stawiać
ją bezczelnie w tym samym rzędzie; następnie podporządkowano ją pod władzę świecką i wydano ją prawie na samowolę rządu i panujących; dalej jeszcze poszli ci, którzy umyślili
sobie, że należy zastąpić religię Bożą jakową religią naturalną, naturalnym jakimś wewnętrznym odruchem. A nie brakło
i państw, które sądziły, że mogą się obejść bez Boga i że ich
religią to - bezbożność i lekceważenie Boga. To też z boleścią
w sercu skarżyliśmy się w Encyklice: Ubi arcano i dzisiaj bolejemy nad gorzkimi owocami, jakie tego rodzaju odstępstwo
od Chrystusa wydało tak dla pojedynczych obywateli, jak i dla
państw i to tak często i na tak długie lata, a są nimi: nasienie
niezgody wszędzie porozsiewane, płomienie zazdrości i nieprzyjaźni objęły narody, co powoduje dotąd tak wielką zwłokę
w pojednaniu ludów; nieposkromione pragnienia, które często pokrywają się płaszczykiem dobra publicznego i miłości
ojczyzny, a z których powstaje rozdwojenie wśród obywateli
i ślepy a niepomierny egoizm, na nic innego nie zważający,
jak tylko na własną korzyść i na własne dobro i tą jedynie miarą wszystko inne mierzący; zburzony zupełnie pokój domowy
wskutek zapomnienia i zaniedbania obowiązków; węzły rodzinne rozluźnione i trwałość rodzin zachwiana; całe wresz-

19

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
cie społeczeństwo do głębi wstrząśnięte i ku zagładzie idące.
Mamy więc silną nadzieję, że uroczystość Chrystusa - Króla, którą odtąd corocznie obchodzić będziemy, sprowadzi na
nowo społeczeństwo do najukochańszego Zbawiciela. Byłoby
- oczywiście - rzeczą katolików, aby ten powrót swoją pracą
i działalnością przygotowali i przyspieszyli; jednakowoż wielu
z nich nie zajmuje w tzw. życiu społecznym tego stanowiska
ani niema takiego znaczenia, jakie mieć powinni ci, którzy niosą pochodnię prawdy. To niekorzystne położenie należy może
przypisać opieszałości i bojaźliwości dobrych, którzy nie chcą
się sprzeciwiać lub zbyt łagodnie się opierają, wskutek czego przeciwnicy Kościoła z większym zuchwalstwem i hardością występują. Lecz, jeżeliby wszyscy wierni zrozumieli, że
pod sztandarem Chrystusa - Króla dzielnie i zawsze walczyć
powinni, wówczas z apostolskim zapałem usilnie starać się
będą, aby dusze zbłąkane i nieoświecone pojednać z Panem
i staną na straży, by prawa Boże nienaruszone zostały.
A ponadto, czyż nie jest widocznym, że doroczna uroczystość Chrystusa - Króla, wszędzie odprawiana, przyczyni się do oskarżenia tego publicznego odstępstwa, któremu
z wielką szkodą dla społeczeństwa dało początek zeświecczenie - i do naprawienia tego zła? Albowiem, im więcej najsłodsze Imię naszego Odkupiciela niegodziwym milczeniem
się pomija na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach, tym głośniej wyznawać Je należy i tym usilniej uznawać
prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa Pana.
A cóż do ustanowienia tego święta przyczyniło się
i w czym widzimy już od końca zeszłego wieku pomyślne
i znakomite przygotowanie drogi dla tej uroczystości? Oto
wszyscy wiemy, jak mądrze i jasno wykazały liczne książki,
wydawane na całym świecie w różnych językach, potrzebę
tej uroczystości; do uznania panowania i władzy Chrystusa
przyczynił się również pobożny zwyczaj, iż niezliczone prawie rodziny oddawały się i poświęcały Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Co prawda, to nie tylko rodziny tak czyniły,
lecz i społeczeństwa i państwa, a nawet cały rodzaj ludzki, za
sprawą i pod przewodnictwem Leona XIII, poświecił się temuż
Boskiemu Sercu - a było to pod koniec Miłościwego Lata, roku
tysiąc dziewięćsetnego. Nie należy również pominąć milczeniem, że do uroczystego uznawania tejże królewskiej władzy
Chrystusa nad społeczeństwem ludzkim przyczyniły się przedziwnym sposobem bardzo częste Kongresy eucharystyczne,
jakie w naszych czasach zbierać się zwykły, gdyż one do tego
zdążały by wierni, czy z poszczególnych diecezji, czy krajów,
czy narodów, czy nawet z całego świata, zwołani dla oddania
czci Chrystusowi - Królowi, pod osłonami sakramentalnymi się
ukrywającemu, oddali hołd Chrystusowi, jako Królowi Niebieskiemu, przez wygłoszone przemowy na zebraniach i kazania
w świątyniach, przez wspólną adorację przed Najśw. Sakramentem publicznie wystawionym i przez wspaniałe obchody.
Słusznie i sprawiedliwie można by powiedzieć, że lud chrześcijański, poruszony niebieskim natchnieniem, pragnie Tego
Jezusa, którego ludzie niegodziwi, gdy do swoich przyszedł,
przyjąć nie chcieli, wyprowadzić z zacisza i ukrycia świętych
przybytków - i wiodąc Go w triumfalnym pochodzie po ulicach
miasta, przywrócić Mu wszystkie prawa królewskie.
Także i obecny Rok Święty, dobiegający już do końca, daje nam dogodną sposobność, nad którą nie widzimy
lepszej, do wykonania wspomnianego zamiaru Naszego,
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gdyż Bóg najłaskawszy, podniósłszy dusze i serca wiernych
ku pożądaniu dóbr niebieskich, które zmysł wszelki przewyższają, albo ich łaską Swoją na nowo obdarzył albo też,
pobudziwszy ich do usilnego starania się o wyższe rzeczy,
umocnił ich, aby do zbawienia właściwą szli drogą. Czy więc
weźmiemy pod uwagę przedłożone Nam rozliczne prośby,
czy też spoglądniemy na to, co się działo w czasie wielkiego
Jubileuszu, znajdziemy zupełnie wystarczającą przyczynę, iż
nadszedł wreszcie uprawniony przez wszystkich dzień, w którym możemy ogłosić, że należy uczcić Chrystusa jako Króla całego rodu ludzkiego, osobnym i szczególnym świętem.
W tym bowiem Roku, jak na początku powiedzieliśmy, ten
Król Niebieski, prawdziwie dziwny w Świętych swoich, nowym
zastępem bojowników odznaczonych godnością świętych,
chwalebnie uwielbion jest; w tym również Roku podziwiać
mogli wszyscy na niezwykłej wystawie przedmiotów i prac,
odniesione zwycięstwa przez zwiastunów ewangelii dla rozszerzenia Królestwa Chrystusowego; w tym wreszcie roku
uczciliśmy uroczystym obchodem pamięć Soboru Nicejskiego, który obronił współistotność Słowa Wcielonego z Ojcem,
a na tej prawdzie, jakby na swoim fundamencie, opiera się
panowanie Chrystusa nad wszystkimi narodami.
A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy
święto Pana Jezusa Chrystusa - Króla, które ma być na całym
świecie obchodzone rok rocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę, poprzedzającą bezpośrednio
uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby
w tym samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się
Sercu Pana Jezusa, który to akt śp. Poprzednik Nasz Prus X
każdego roku odnawiać nakazał; w tym tylko jednak roku to
poświęcenie się chcemy urządzić 31. tego miesiąca, w dniu,
w którym sami odprawimy Najświętszą, Ofiarę na cześć
Chrystusa - Króla i zarządzimy, by poświęcenie to odbyło się
w Naszej obecności. Sądzimy bowiem, że tym sposobem Rok
Święty lepiej i stosowniej zakończymy i Chrystusowi, Królowi wieków, nieśmiertelnemu, serdeczniejszą wdzięczność
wyrazimy - w czym jesteśmy tłumaczem uczuć wdzięczności całego świata katolickiego - za dobrodziejstwa udzielone
w tym czasie świętym Nam samym, Kościołowi i wszystkim
wiernym.
Niema też powodu, Czcigodni Bracia, długo i wiele
wyjaśniać, dlaczego ustanowiliśmy uroczystość Chrystusa
- Króla, jako oddzielną od innych świąt, które również oznaczają i czczą poniekąd Jego królewską godność. Na jedno
bowiem należy zwrócić uwagę: że choć we wszystkich uroczystościach Pana naszego Chrystus jest przedmiotem czci,
to jednak w powodach tej czci nic jest uwzględniona władza
i imię królewskie Chrystusa. Zapowiedzieliśmy zaś tę uroczystość na niedzielę dlatego, by nie tylko duchowieństwo,
odprawiając Msze św. i odmawiając pacierze kapłańskie, oddawało cześć niebieskiemu Królowi, lecz by i lud, wolny od
zajęć codziennych, sercem radosnym pięknie zaświadczył, że
Chrystusowi jest posłuszny i poddany. Na tę zaś uroczystość
wydała się nam ostatnia niedziela października dlatego odpowiedniejszą, niż inne, bo ona zamyka prawie okres roku
kościelnego; w ten sposób doroczne uroczystości, w których
święcimy pamięć tajemnic żywota Jezusa Chrystusa, zakończą się i pomnożą świętem Chrystusa Króla - i - zanim obchodzić będziemy chwałę Wszystkich Świętych, w przód sławić
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i chwalić będziemy Tego, który triumfuje we wszystkich Świętych i wybranych swoich. Niechaj więc obowiązkiem i staraniem Waszym będzie, Czcigodni Bracia, aby w dniu oznaczonym przed tą doroczną uroczystością wygłoszono w każdej
parafii kazania do ludu, w którychby ten lud dokładnie pouczony o istocie, znaczeniu i ważności tego święta, wezwano, by
tak życie urządził i ułożył, iżby ono odpowiadało życiu tych,
którzy wiernie i gorliwie słuchają rozkazów Boskiego Króla.
Pozwólcie jeszcze, Czcigodni Bracia, że kończąc ten
List Nasz, pokrótce zaznaczymy, jakie to korzyści obiecujemy
Sobie i jakich się spodziewamy z tej publicznej czci Chrystusa - Króla i dla Kościoła, i dla społeczeństw świeckich i dla
poszczególnych wiernych.
Przez oddawanie tej czci publicznej Królowaniu Pańskiemu muszą sobie ludzie przypomnieć, że Kościół, ustanowiony przez Chrystusa jako społeczność doskonała, żąda
dla siebie z prawa mu przysługującego, którego zrzec się nie
może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej,
i że w wypełnianiu powierzonego sobie przez Boga posłannictwa - nauczania, rządzenia i prowadzenia wszystkich do
wiecznej szczęśliwości, którzy do Królestwa Chrystusowego
należą, nie może zależeć od czyjejś woli. Tę samą wolność
ma zostawić państwo członkom Zakonów i Kongregacji męskich i żeńskich, którzy są przecież najdzielniejszymi pomocnikami Pasterzy Kościoła i jak najbardziej przyczyniają się do
rozszerzenia i utrwalenia Królestwa Chrystusowego, już to
zwalczając potrójną pożądliwość świata przez śluby zakonne,
już to dążąc do doskonałości i starająć się, by świętość, która
według woli Boskiego Założyciela ma Kościół zdobić i znanym
go czynić, wiecznie i coraz to wspanialszym blaskiem jasno
świeciła przed oczyma wszystkich ludzi.
Doroczny obchód tej uroczystości napomni także
i państwa, że nie tylko osoby prywatne, ale i władcy i rządy
mają obowiązek publicznie czcić Chrystusa i Jego słuchać:
przypomni im bowiem sąd ostateczny, w którym ten Chrystus,
co Go nie tylko z państwa wyrzucono, lecz przez wzgardę
zapomniano i zapoznano, bardzo surowo pomści te zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga,
aby wszystkie stosunki w państwie układały się na podstawie
przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich tak w wydawaniu
praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak i w wychowaniu i wykształceniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów.
A ponadto ileż przedziwnej mocy i siły będą mogli
zaczerpnąć wierni z rozważania tych rzeczy, by dusze swoje ukształcić według prawideł życia chrześcijańskiego. Albowiem, skoro Chrystusowi Panu dana jest wszelka władza na
niebie i na ziemi: skoro ludzie najdroższą Krwią Jego odkupieni, nowym jakby prawom poddani zostali Jego panowaniu:
skoro wreszcie panowanie Jego całą naturę ludzką obejmuje,
jasną jest rzeczą, że nie ma w nas władzy, która by wyjęta
była z pod tego panowania. Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy
i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych;
niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy pożądliwościami,
ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć;
niech króluje w ciele i członkach jego które jako narzędzia,
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lub - że słów św. Pawła Apostoła użyjemy(35): jako zbroja
sprawiedliwości Bogu, mają przyczynić się do wewnętrznego
uświęcenia dusz. Co wszystko, jeżeli wiernym będzie należycie przedstawione do rozpamiętywania i rozważania, o wiele
łatwiej będzie ich można pociągnąć do najwyższej doskonałości. Oby się to stało, Czcigodni Bracia, iżby nie należący
do Kościoła zapragnęli i przyjęli dla dobra swego zbawienia
słodkie jarzmo Chrystusowe, a my wszyscy, którzy z miłosiernej Opatrzności Boskiej jesteśmy Jego domownikami, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie, chętnie i święcie to jarzmo
nosili: gdy zaś życie nasze dostosuje się do praw Boskiego
Królestwa, serdecznie radować się będziemy z obfitości zbawiennych skutków, a jako dobrzy i wierni słudzy Chrystusowi, staniemy się uczestnikami wiecznej szczęśliwości w Jego
Królestwie niebieskim.
To życzenie przy zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie dowodem Naszej ojcowskiej miłości względem Was, Czcigodni
Bracia; a jako zadatek łask Bożych, przyjmijcie Apostolskie
Błogosławieństwo, którego Wam, Czcigodni Bracia, Duchowieństwu i ludowi Waszemu najmiłościwiej udzielamy.
Dan w Rzymie u Św. Piotra, dnia 11 miesiąca grudnia, Roku Świętego 1925, w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.
PIUS PP. XI
Przypisy:
1. Efez. III, 19.
2. Dan. VII, 13-14.
3. Liczb. XXIV. 19.
4. Ps. II.
5. Ps. XLIV.
6. Ps. LXXI,
7. Iz. IX, 6 - 7.
8. Jer XXIII, 5.
9. Dan. II, 44.
10. Dan. VII, 13 - 14.
11. Zach. IX, 9.
12. Łuk. I. 32 - 33.
13. Mat XXV, 31 - 40.
14. Jan. XVIII, 37.
15. Mat, XXVIII,18.
16. Apok. I. 5.
17. Apok. XIX, 16.
18. Hbr I, 2.
19. I Kor. XV, 25.
20. In Luc. X.
21. 1 Piotr. I. 18 - 19,
22. I Kor. VI. 20.
23. Tamże 15.
24. Sob. Tryd. Ses. VI, can. 21.
25. Jan XIV, 15, XV, 10.
26. Jan V, 22.
27. Hymn: Crudelis Herodes, in off. Egiph,
28. Enc. Annum sanctum d. 25. maii 1899.
29. Act. IV, 12.
30. Św. Augustyn: List do Macedoniusza, c. III.
31. Enc. Ubi arcano.
32. I. Kor. VII, 23.
33. Enc. Annum sanctum, d. 25 maii 1899.
34. Sermo 47, De Sanctis.
35. Rzym. VI, 13.
Źródło: Wiadomości Diecezjalne, rok I, Katowice, dnia 30 marca 1926
r., nr 6, ss. 25 - 31.
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Ks. Abp Stanisław Gądecki

HOMILIA WYGŁOSZONA W DNIU WIELKIEJ POKUTY NARODOWEJ
NA JASNEJ GÓRZE, 15.10.2016 R.
nym. Zakłada ono zastanowienie się nad sobą i decyzję
powrotu do Ojca. Pojednanie nie jest możliwe bez przyjęcia tych podstawowych dla nawrócenia postaw.
Kiedy syn marnotrawny otrzymał przypadającą mu
część majątku a potem „odjechał w dalekie strony i tam
roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie”, dopiero głód
i niedostatek w obcej krainie zmusił go do refleksji.
„Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu
ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię
choćby jednym z najemników.

W dniu dzisiejszym na Jasnej Górze trwa „Wielka
Pokuta”, czyli przebłaganie za wszystkie grzechy popełnione w naszej Ojczyźnie. Każdy z nas jest tutaj wezwany
do tego, aby przeprosić Boga za grzechy indywidualne
i społeczne. Przez „Wielką Pokutę” pragniemy zmienić
bieg historii każdego z nas i naszej Ojczyzny.
„Całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka, i to walka dramatyczna,
między dobrem i złem, między światłem i ciemnością.
Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać
skutecznie o własnych siłach napaści zła… Ale sam Pan
przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie” (Gaudium et spes, 13). Tylko w tym
kontekście napięć i konfliktów, właściwych upadłej naturze ludzkiej, można podejmować refleksję nad grzechem
osobistym i społecznym. Nam pokutą indywidualną i społeczną.
1. POKUTA INDYWIDUALNA
Grzech ma zasadniczo i istotowo charakter osobisty i osobowy. Jest to zawsze określony czyn osobowy,
który – jako niezgodny z prawem moralnym – sprzeciwia
się woli Boga. Grzech jest więc w najszerszym tego słowa
znaczeniu niesprawiedliwością. W ślad za tą niesprawiedliwością idzie zerwanie więzi z Bogiem.
a. nawrócenie
W celu przywrócenia zerwanej więzi z Bogiem potrzebna jest nam pokuta, która – po pierwsze – zakłada nawrócenie. Zakłada nawrócenie czyli nic innego jak
przemianę ducha, która ma skierować nas ku Bogu. Są to
zresztą dwa podstawowe elementy nauki płynącej z przypowieści o synu marnotrawnym, zagubionym i odnalezio-
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Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy
był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję
i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem”.
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień
na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę
i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten
mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.
I zaczęli się bawić” (Łk 15,17-24).
Syn marnotrawny zaczyna się zastanawiać i uświadamia sobie, że pomylił się i że w domu ojca było mu
znacznie lepiej. Dziedzictwo, które otrzymał od ojca, było
pewnym zasobem dóbr materialnych; jednakże ważniejsza od tych dóbr była godność syna w domu ojca. Utrata
owych dóbr, musiała mu uświadomić także tę utraconą
godność. Nie myślał o niej w przeszłości, kiedy domagał
się od ojca swojej części majątku, ażeby pójść w świat.
I zdaje się nie uświadamiać sobie tego nawet i teraz, kiedy mówi do siebie: „Iluż to najemników mojego ojca ma
pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę!” Mierzy siebie
miarą tych dóbr, które stracił, których „nie ma”, podczas
gdy najemnicy w domu jego ojca „mają”. Słowa te świadczą przede wszystkim o jego stosunku do dóbr materialnych, ale pod powierzchnią tych słów kryje się świadomość zmarnowanego synostwa.
I wtedy przychodzi decyzja: „Zabiorę się i pójdę
do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać
się twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników” (Łk 15, 18 n.). Te słowa odsłaniają głębiej sprawę
najistotniejszą. W synu marnotrawnym poprzez sytuację
„materialną”, w jakiej się znalazł na skutek własnej lekkomyślności, dojrzało poczucie utraconej godności. Kiedy decyduje się pójść z powrotem do domu rodzinnego
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i prosić ojca o przyjęcie — już nie na prawach syna, ale
na prawach najemnika — zdaje się działać ze względu
na głód i nędzę, w jaką popadł, jednakże motyw ten jest
przeniknięty świadomością głębszej utraty; być najemnikiem w domu własnego ojca, to z pewnością głębokie
upokorzenie i wstyd. Uświadamia sobie, że nie ma prawa
do niczego więcej, jak do stanu najemnika w domu swojego ojca. W centrum świadomości syna marnotrawnego
znalazło się poczucie utraconej godności, tej, która wynikała ze stosunku syna do ojca. I z tak podjętą decyzją
wyrusza w drogę.
b. skrucha
Pierwszy warunek pokuty, jakim jest nawrócenie
zakłada drugi a jest nim skrucha. Pokuta oznacza również
skruchę. Mówi o tym upomnienie Jezusa: „Jeśli brat twój
… żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie,
mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu!”.
Skrucha jest prawdziwą przemianą duszy ludzkiej.
Przepięknym echem tego rodzaju skruchy jest psalm 51
Miserere:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, […]
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
(Ps 51,3-6.11-12).
Tego rodzaju prośba – w sposób świadomy lub nieuświadomiony – wznosi się do Boga przed każdą spowiedzią ze skruszonego serca penitenta.
„Rzetelne wyznanie grzechów ponadto zaprawia
penitenta do pokory, do uznania własnej słabości, a jednocześnie do uświadamiania sobie konieczności Bożego przebaczenia oraz ufności w to, że łaska Boża może
przemienić życie. […] Nie zapominajmy, że bardzo wiele
nawróceń i wiele prawdziwie świętych egzystencji rozpoczęło się w konfesjonale! Pokuta i słowa: «Odpuszczam
ci grzechy», stanowią wreszcie prawdziwą lekcję miłości
i nadziei, dzięki której wzrasta pełne zaufanie do Boga
Miłości, objawionego w Jezusie Chrystusie, odpowiedzialność i zaangażowanie w nieustanne nawracanie się”
(Benedykt XVI, W kwestii zła w człowieku i historii ostatnie słowo należy do Boga. Przemówienie do uczestników
kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską – 25 III 2011).
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c. czynienie pokuty
W trzecim wreszcie znaczeniu pokuta jest przejściem od postawy nawrócenia i skruchy w gest ujawniający się na zewnątrz: jest to czynienie pokuty. Czynić pokutę – do czego nakłaniał Jan Chrzciciel – znaczy przede
wszystkim przywrócić harmonię zburzoną przez grzech;
zmienić kierunek postępowania kosztem ofiary.
Ojcowie Kościoła domagali się odbywaniu ciężkiej pokuty jeszcze przed otrzymaniem rozgrzeszenia.
Nie wchodziła przy tym w grę żadna idea „zrównoważenia” zła grzechu. Przebaczenie grzechów jest absolutnie
darmowym darem Boga. Pokuta – której istotę stanowił
ból odsunięcia od Komunii świętej, wstyd oddzielenia od
wspólnoty oraz liczne posty i modlitwy – miała grzesznikowi dopomóc do osiągnięcia autentycznego żalu za
grzechy oraz miała leczyć rany, jakie każdy grzech pozostawia po sobie w duszy człowieka. Nawet najcięższa pokuta nie zrównoważy zła grzechu ani nie wysłuży Bożego
przebaczenia. Boże przebaczenie całkowicie przekracza
zasługi moich czynów (a nawet wyczynów) pokutnych.
Nigdy bym nie mógł pojednać się z Bogiem, gdyby On
sam – suwerennym aktem swojego miłosierdzia – nie zechciał przygarnąć mnie do siebie (por. O. Jacek Salij, Na
czym polega pokuta?, w: Idziemy, 1.04.2007 ).
Święty Tomasz z Akwinu, pisał, że pokuta za grzechy ma dwa cele. Po pierwsze, pomaga mi zrozumieć zło
mojego grzechu. My często nie dostrzegamy niczego nagannego w naszych grzechach i dopiero dzięki pokucie
możemy oprzytomnieć i całym sercem uznać dezaprobatę, jaką dla mojego grzechu żywi Bóg. Drugim celem
pokuty jest zniszczenie w sobie złych nawyków, jakie się
we mnie ukształtowały w wyniku grzesznego życia. Inaczej mówiąc, drugim celem pokuty jest leczenie ran, które
pozostawił w nas nasz grzech.
Pokuta chrześcijańska jest wtedy autentyczna, gdy
wypływa z miłości, a nie jedynie z lęku. Gdy polega na poważnym wysiłku ukrzyżowania „starego człowieka”, aby
mógł się narodzić „nowy” za sprawą Chrystusa. Gdy będzie naśladowaniem Chrystusa, który będąc niewinny wybrał drogę ubóstwa, cierpliwości, surowości i drogę życia
pokutnego (Adhortacja „Reconciliatio et penitentia”, 26).
„Żaden czyn cnoty nie może być skuteczny, jeśli
z niego nie ma pożytku także dla innych… Więc, pomimo że przechodzisz dzień na czczo, pomimo, że śpisz na
twardej ziemi, sypiesz popiół i wciąż wzdychasz; jeśli nie
czynisz dobra innym, nie robisz niczego wielkiego” (św.
Jan Chryzostom).
2. POKUTA WSPÓLNOTOWA
a. Grzech – w swoim podstawowym znaczeniu –
jest zawsze aktem konkretnej osoby, aktem wolności pojedynczego człowieka, nie zaś całej grupy czy wspólnoty.
Ale jednocześnie grzech indywidualny dotyka innych ludzi i szkodzi równocześnie życiu społecznemu, wprowadzając i potęgując w nim nieład, osłabiając jego jedność.
A zatem grzech indywidualny posiada zawsze wymiar
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społeczny. Dzieje się tak, dlatego że wola każdego człowieka jest uwarunkowana społecznie, a także dlatego,
że grzech wywiera wpływ na same struktury społeczne,
które w ten sposób są „jakby naznaczone przez grzech
człowieka i stają się przeciwne Ewangelii”. Ten społeczny
aspekt grzechu ujawnia, że grzech nie jest jedynie zwykłym złamaniem jakiegoś prawa, ale że staje się on barierą w postępie ludzkości.
Suma grzechów osobistych, popełnionych przez
wiele osób, tworzy grzeszne struktury społeczne i sytuacje grzechu. Grzech społeczny jest czymś więcej niż
prostą sumą grzechów osobistych, jest jakby nową „quasi-antywartością”. Podobnie jak dobro wspólne nie jest
prostą sumą dóbr indywidualnych, ale nową „quasi-jakością”.
Nigdy nie wolno przeciwstawiać grzechu społecznego grzechowi osobistemu, mówiąc, że są grzechy osobiste (indywidualne), które popełnia pojedynczy człowiek,
i są jednocześnie grzechy społeczne, których podmiotem
jest społeczność. Grzech osłabia społeczeństwo w jego
podstawach, gdyż wnika w struktury społeczne oraz hamuje i utrudnia rozwój ludzkiej wspólnoty. W ten sposób
stosunki społeczne ogarnięte przez grzech stają się okazjami do grzechu i pokusami. Skłaniają one do grzechu,
ale nie zmuszają do niego i nie są grzechem same w sobie. Niesprawiedliwe warunki społeczne i sytuacje permisywne mogą być nazywane grzesznymi – grzechami
społecznymi, grzechami strukturalnymi – tylko przez analogię. To człowiek grzeszy, a nie struktura.
Pojęcie „grzech społeczny” ma przynajmniej potrójne znaczenie. Po pierwsze, grzech każdego człowieka
dotyczy w jakiś sposób innych, ponieważ narusza ludzką
solidarność; wpływa mniej lub bardziej wyraźnie na całą
rodzinę ludzką. W takim znaczeniu każdemu grzechowi
można przypisać charakter społeczny.
Po drugie, niektóre grzechy są skierowane wprost
przeciwko bliźniemu. Są one wyraźnym zaprzeczeniem
miłości bliźniego w przypadku, kiedy grzesznik bezpośrednio krzywdzi innych przez swoje wykroczenia. Istnieje wiele tego rodzaju wykroczeń. Są to czyny popełnione
przeciwko sprawiedliwości bądź to w odniesieniach osoby do osoby, bądź osoby do wspólnot, bądź też wspólnoty do osoby, czyny przeciwko prawom osoby ludzkiej,
poczynając od prawa do życia, nie wyłączając prawa nie
narodzonych, czyny przeciwko nietykalności fizycznej,
czyny przeciwko wolności drugiego człowieka, zwłaszcza
przeciwko najwyższej wolności, jaką jest wolność wyznawania wiary w Boga i wielbienia Go. Nadto czyny przeciwko godności i czci bliźniego.
Społeczny może być też grzech popełniony czynem lub zaniedbaniem ze strony przywódców politycznych, ekonomicznych, związkowych, jeśli mając po temu
władzę, nie angażują się z roztropnością w dzieło ulepszania czy przemiany społeczeństwa według wymogów
i możliwości na danym etapie dziejów, a także ze strony
pracowników, którzy nie dopełniają obowiązku obecności
i współpracy w budowaniu przedsiębiorstwa dobrobytu
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dla nich, dla rodzin i dla całego społeczeństwa.
Po trzecie, skutki grzechu społecznego niszczą relacje pomiędzy różnymi wspólnotami ludzkimi. Stosunki
te często nie są zgodne z zamysłem Boga, który pragnie,
aby na świecie panowała sprawiedliwość, wolność i pokój wśród jednostek, grup i narodów. Przykładem grzechu społecznego – w takim rozumieniu – może być walka
klas, która zawsze stanowi zło społeczne, albo uporczywe przeciwstawianie się bloków państw innym blokom,
jednego narodu – innemu narodowi, jednych grup – innym grupom w łonie tego samego narodu.
Ten społeczny wymiar grzechu może przybrać również postać sprzężenia zwrotnego. Z jednej strony grzech
niszczy struktury społeczne, z drugiej zaś strony stosunki
społeczne skażone grzechem stanowią pokusę dla nowego zła. A więc nie tylko jednostka popełniająca zło moralne wpływa destrukcyjnie na społeczność, ale i społeczność żyjąca niezgodnie z zasadami moralnymi emanuje
swym złym wpływem na jednostkę. Jednostka przyjmuje
chore oceny i kryteria, jakimi kieruje się określona społeczność czy grupa.
Niektóre społeczeństwa posuwają się jeszcze dalej, stwarzając taki system gospodarczy, w którym człowiek pozostaje w stałej i daleko posuniętej zależności od
pracodawcy. Stawia się przy tym przed człowiekiem takie
zadania, których nie jest on w stanie wykonać, lub stwarza się mu takie warunki życia i konstruuje takie ustawodawstwo, że nie jest on w stanie żyć uczciwie czy wręcz
dochodzi do przekonania, że życie uczciwe jest niemożliwe albo co najmniej nie ma sensu.
W takich warunkach człowiek ulega stopniowej,
systematycznej i niemal niedostrzegalnej demoralizacji,
staje się niezdolny do skutecznego zwalczania o własnych siłach agresji zła. Żyje więc w ciągłym grzechu lub
co najmniej w ciągłej świadomości przekraczania prawa
i w ciągłym lęku przed odpowiedzialnością. Nie mogąc
zachować norm moralnych, a przynajmniej nie posiadając możliwości ich jasnego rozeznania, popada w stan
obojętności wobec grzechu, zatraca odpowiedzialność
moralną.
A jednocześnie trzeba podkreślić to, że chociaż
grzech sięga głębi człowieka i przenika struktury społeczne, a przez to uniemożliwia skuteczne budowanie
wspólnoty ludzkiej, nie jest on jednak w historii zbawienia czymś najważniejszym, czymś, co ma zwyciężyć. Na
stwierdzeniu faktu grzechu nie kończy się biblijne orędzie
o grzechu. Słowo Boże nie tylko uczy, że grzech jest, że
człowiek może zgrzeszyć, ale także tego, że Bóg chce
i może człowieka wyzwolić z grzechu. Odkupienie jest synonimem miłości potężniejszej niż grzech, niż śmierć. Tej
miłości nie może udaremnić żaden grzech ani żadna niewierność jednostek, narodów czy całej ludzkości. Ta miłość odnosi ostateczne zwycięstwo w dziejach ludzkiego
grzechu, dlatego też Kościół – głosząc naukę o grzechu
– mówi jednocześnie o Bogu przebaczającym i wskazuje
drogę powrotu do Niego.

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Dlatego też Kościół nawołuje czasami do pokuty
społecznej, przypominając nam, że pokuta indywidualna
nie wystarcza. Są grzechy zbiorowe, gdy ludzie publicznie grzeszą. A więc potrzebna jest pokuta publiczna za
publicznie popełniane grzechy, za które odpowiada społeczeństwo, bo je pochwala, nie protestuje przeciwko nim,
nic nie czyni w tym kierunku, aby nie działa się niesprawiedliwość, różne zbrodnie, zupełne lekceważenie Pana
Boga. Nikt się na to nie oburza. Na tym polega społeczny
grzech. Chociaż ja tego nie czyniłem, nie powiedziałem,
jednak potrzeba by wszyscy razem odpowiadali za społeczne zło i publicznie czynili pokutę. Taka pokuta może
być denerwująca dla innych. Ale pokutowanie, które byłoby przez nas społecznie czynione, jest właśnie potrzebne,
aby ci, którzy się zupełnie nie denerwują i z największym
spokojem Pana Boga obrażają, zaczęli się denerwować,
i stracili ten „spokój grzechu”. Musimy się modlić, aby ktoś
zdobył się na taką pokutę (Ks. Woźny).
b. Pokuta społeczna nie ma nic wspólnego z grzechem pokoleniowym. W niektórych grupach charyzmatycznych i środowiskach związanych z celebrowaniem
Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie względnie nabożeństw o uzdrowienie pojawiła się myśl o tzw. „grzechach
pokoleniowych” i „uzdrowieniu międzypokoleniowym”.
U podstaw mówienia o grzechu pokoleniowym
leży przekonanie, że grzechy przodków wywierają wpływ
na życie obecnie żyjących członków ich rodziny. Wpływ
ten może mieć wymiar duchowy i cielesny, wyrażać się
np. w postaci jakiejś choroby, może też być powodem
kłopotów w dziedzinie psychiki i niepowodzeń w życiu
małżeńskim czy rodzinnym. Obciążenie grzechem dziedziczonym po przodkach – według zwolenników tej teorii
– domaga się uwolnienia człowieka, które dokonuje się
w modlitwie o uzdrowienie lub przez egzorcyzm.
W tej materii Kościół od samego początku naucza,
że grzech jest zawsze czymś osobistym i wymaga decyzji
woli. Podobnie jest z karą za grzech. Każdy osobiście ponosi karę za swój grzech. Wyraźnie pisze o tym św. Paweł
w Liście do Rzymian, że „każdy z nas o sobie samym
zda sprawę Bogu” (Rz 14,12). Człowiek nie ponosi kary
za niepopełniony czyn, np. za grzech prapradziadka. Zadośćuczynić i pokutować trzeba za swoje własne grzechy
(zob. KKK 1459).
Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jest grzech pierworodny, co wyraźnie podkreślił Sobór Trydencki w Dekrecie o grzechu pierworodnym. Jednakże grzech pierworodny „w żadnym
potomku nie ma charakteru winy osobistej” (KKK 405).

„Reinkarnacja grzechu” czy też „przechodzenie”
grzechu na kolejne pokolenia, o którym nauczają zwolennicy „uzdrowienia międzypokoleniowego”, nie ma żadnego uzasadnienia ani w Piśmie św., ani w Tradycji i nauczaniu Kościoła. Tego typu bezpodstawne idee są natomiast
bardzo niebezpieczne dla życia duchowego wiernych
i samej doktryny Kościoła. Propagowanie ich prowadzi do
pewnego rodzaju „uspokajania” czy „wyciszania” sumień
przez przerzucanie odpowiedzialności za swoje błędy,
grzechy, za popełnione przez siebie zło na poprzednie
pokolenia. Zwalnia to wierzącego z postawy czujności, co
staje się źródłem dalszych jego grzechów. Tymczasem
chrześcijanina powinna cechować postawa nieustannego czuwania, o której poucza św. Piotr: „Bądźcie trzeźwi!
Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie
się jemu!” (1P 5,8); (por. Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne. Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji
Episkopatu Polski, Warszawa, 5.10.2015).
ZAKOŃCZENIE
„Kim byłem i jakim byłem? Czy choć jeden mój
czyn był dobry, a jeśli nie czyn, to słowo, a jeśli nie słowo,
to pragnienie? Ty zaś, Panie, jesteś dobry i miłosierny,
a dłoń Twoja przyszła z pomocą pogrążonemu w otchłani
śmierci i wygarnęła z dna mego serca bezmiar zepsucia.
Rzecz cała polegała na tym, że nie chciałem teraz tego,
czego chciałem przedtem, a pragnąłem tego, co było
Twoją wolą.
Będę Cię kochał, Panie, i dzięki Ci składał, i wyznawał imię Twoje, ponieważ odpuściłeś mi tyle złych i niegodziwych uczynków moich. Łasce Twojej i miłosierdziu
Twojemu przypisuję to, żeś jak lód stopił grzechy moje.
Łasce Twojej przypisuję i to, że wielu złych rzeczy nie
popełniłem; czegóż bowiem nie byłem zdolny uczynić ja,
skoro ukochałem nawet taki występek, który mi żadnej
korzyści nie przynosił. I wyznaję, że wszystko zostało mi
odpuszczone — i to zło, jakie popełniłem z własnej chęci,
i to, czego dzięki Tobie nie popełniłem.
Któż z ludzi świadom swojej własnej słabości śmie
własnym siłom przypisywać czystość i niewinność swoją,
aby mniej kochał Ciebie, jak gdyby mniej mu było potrzebne miłosierdzie Twoje, przez które darowujesz grzechy
nawracającym się ku Tobie?… Niech raczej tym więcej
Ciebie miłuje, ponieważ widzi, że kto mnie z tak wielkiej
niemocy grzechów moich uwolnił, ten jemu w tak wielką
niemoc grzechów nie pozwolił się uwikłać (św. Augustyn:
Wyznania IX, l, 1; II, 7, 15).
ѥ
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HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW. W SANKTUARIUM NMP
GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI I ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU.

Drodzy Ojcowie Redemptoryści z Ojcem Tadeuszem
na czele.
Czcigodni Bracia w kapłaństwie i osoby życia konsekrowanego.
Drodzy Pielgrzymi.
Drodzy słuchacze Radia Maryja i telewidzowie Telewizji Trwam.
Drodzy Bracia i Siostry.
1. Fundamentem godności człowieka jest Bóg
Człowiekowi od początku jego historii towarzyszy
pytanie: „Kim jestem?” Tkwi ono w każdym z nas i nieustannie się odzywa, ponieważ odpowiedź na nie nie jest
ani oczywista, ani łatwa. Można by nawet zaryzykować
twierdzenie, że bez stosownej pomocy, gdy jesteśmy skazani na własne tylko siły, pełna odpowiedź jest niemożliwa. Czy człowiek może zrozumieć siebie samego patrząc
na świat, zgłębiając tajemnice materii uzbrojony w elektronowy mikroskop i akcelerator cząstek, czy też penetrując
kosmos dzięki przyrządom rejestrującym promieniowanie,
a nawet udając się poza granice ziemskiej sfery życia?
Mimo iż umie dostrzegać i podziwiać piękno rozumnie
urządzonego świata, sam dla siebie pozostaje wielkim
pytaniem, na które wciąż szuka odpowiedzi. Co więcej,
żadna odpowiedź formułowana na podstawie zdobyczy
nauk empirycznych i formalnych — człowieka nie zadowala. Nie wyjaśnia mu tajemnicy, jaką w sobie nosi. Człowiek stawia sobie nieustannie pytanie o siebie samego,
bo od odpowiedzi na nie; zależy ocena tego, jaka jest jego
wartość i czy to, co robi zasługuje na jakikolwiek wysiłek,
czy śmierć wyznacza absolutny jego koniec. Toteż daje
człowiek różne odpowiedzi, które w jakimś stopniu oddają
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jego doświadczenie samego siebie. Które z nich są trafne,
które godne uznania i wiary? To pytanie domagające się
jakichś kryteriów oceny.
Chciałbym w tym miejscu odwołać się do jednego
z najwybitniejszych polskich logików i filozofów, o którym
nie można powiedzieć, że był człowiekiem religijnym, ale
że starał się o maksimum racjonalności, z pewnością tak.
Mam na myśli profesora Kazimierza Ajdukiewicza, urodzonego w Tarnopolu, a wykształcony głównie
we Lwowie, teoretyka nauki. W jednej ze swoich prac
stwierdzał:
„Racjonalna postawa wobec przyjmowanych
twierdzeń wymaga tego, aby stanowczość, z jaką je głosimy, stanowczość dająca się mierzyć wielkością ryzyka,
które w imię tych twierdzeń gotowi jesteśmy wziąć na siebie, była proporcjonalna do stopnia ich uzasadnienia. Znaczy to, że im bardziej surowe i bezlitosne były próby, którym dane twierdzenie poddawaliśmy i wobec których się
ono ostało, tym bardziej stanowczo wolno nam je przyjmować.” (K, Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. II, PWN, Warszawa 1965, s. 269.)
To trudne może zdanie można wyrazić inaczej
mówiąc: „w nauce twierdzenie posiada tym większe prawo
do wiarygodności, im większej liczbie prób zostało poddane i nie zdołano mu zaprzeczyć”.
Odwołuję się do tej zasady myśląc, ilu próbom
bezlitosnym poddawany był w dziejach, a zwłaszcza
w ostatnich stuleciach, sens życia! Ilu próbom poddana
była wiara w to, że Bóg jest, że jest sprawiedliwy, że Chrystus zmartwychwstał! Iluż dowodów dostarczają niezliczeni świadkowie prawdziwości tego Bożego sensu wraz
z tym dowodem najbardziej poważnym, jakim było oddanie życia.
Czy wolno wobec tych nieudanych prób negacji sensu, które kosztowały życie niezliczonej liczby ofiar
twierdzić, że człowiek jest kaprysem przypadku – podobnie jak życie niewytłumaczalnym wybrykiem natury? Owszem, wolno tak twierdzić, ale ceną za to twierdzenie jest
co najmniej pozbawienie człowieka tej podstawy, na której
wznosi się gmach jego godności. Bo człowiek pozbawiony sensu, który wykracza poza doczesność, zredukowany
zostaje do materialnego zjawiska, w którym rozbłyska na
chwilę zagadka niezrozumiałego fenomenu życia.
Wobec trudności w znalezieniu odpowiedzi na pytanie o godność i sens niektórzy chcieliby uniknąć wiążącego się z nimi wysiłku, jak również wypływających stąd
konsekwencji dla życia. Przyjmują postawę agnostyczną.
Według niej człowiek nie może dać pozytywnej odpowiedzi na pytanie o Boga, chociaż uważa takie pytanie za
sensowne. Konsekwencją tego zawieszenia sądu jest
również brak dostatecznej odpowiedzi na pytanie o własną godność. Kościół zawsze twierdził, że człowiek mocą
rozumu, jaki posiada, może dojść do poznania istnienia
Boga. Powoływał się przy tym na słowa świętego Pawła
Apostoła z Listu do Rzymian:
Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na
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wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez
nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co
o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg
im to ujawnił.
Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego
przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się
widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także
nie mogą się wymówić od winy (Rz 1, 18-20)
Powtórzmy w związku z tym retoryczne pytanie, jakie Jan Paweł II postawił w Polsce w czasie swojej
pierwszej pielgrzymki w 1979 r.:
Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można
powiedzieć „nie”? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?
Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale pytanie zasadnicze: czy
wolno? I w imię czego „wolno ”? Jaki argument rozumu,
jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby
powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc
lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.
Niech wybrzmi w naszych uszach odpowiedź Kościoła na pytanie o to, kim jest człowiek i jaka jest jego
godność. Otóż jest on kimś kto pozostaje nieustannie
w relacji do Boga jako swego Stwórcy i Zbawiciela. Jest
dzieckiem Bożym, którego godność jest tak wielka, że
mierzy się miarą ofiary z siebie samego Boga – Chrystusa, który dla nas i dla naszego zbawienia poniósł mękę
i śmierć, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Kościół nie ma
innej odpowiedzi i odnosi się ona do każdego. Ostatecznie
jest nią świętość. Świętości osoby nie da się unicestwić,
choćby nie wiem jak często spotykała się z pogardą i była
gwałcona. Mocno osadzona w Bogu, Stwórcy i Ojcu, świętość osoby ujawnia się zawsze i od nowa (ChL 5).
Właśnie dzisiaj, kiedy wspominamy wielkiego
świętego naszego narodu, Jana Pawła II chcemy odwołać się do tego, czym żył i jak postrzegał sens swojego
życia i życia swoich Rodaków. Jego słowa w naszych
uszach brzmią niestety często wyrzutem, bo konfrontując
się z nimi nie odnajdujemy się często na drodze, jaką wyznaczają. Niech te jego słowa i myśli, i jego duch nam
towarzyszą, zabrzmią ponownie. Niech przez nie będzie
obecny z nami, nawet jeśli brzmią one wyrzutem. Bo, jak
powiedział kiedyś Papież, święci są również po to, aby zawstydzali.
Mamy powód ku zawstydzeniu! Powód niezwykle
istotny! Oto odcinając się od Boga człowiek staje wobec
tajemnicy życia. Tajemnicy – bo nie ma władzy, aby je
stwarzać. Może je co najwyżej przekazywać. Będąc depozytariuszem pozwala sobie jednak na to, aby o nim decydować. Człowiek nie ma władzy stwarzania życia, ale ma
możność jego niszczenia. Tymczasem jedno z dziesięciu
słów Boga stanowiących fundament wszelkiego porządku, brzmi: „Nie zabijaj!” Jest to słowo bezwarunkowe. Nie
ma w nim mowy, że mógłbyś to uczynić, gdyby zagrażało
to twojej karierze, dobrobytowi czy życiowym planom. Po
prostu: „Nie zabijaj! Nie jesteś panem życia i śmierci. To
prawda, że masz władzę nad życiem słabszego. Ale – nie
zabijaj, bo Ja się o życie upomnę – mówi Pan.”
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Brak szacunku dla tego przykazania jest jednocześnie rażącą formą dyskryminacji tego, co bezbronne,
a co cieszy się mimo to ową godnością, w imię której
Chrystus oddał swoje życie na krzyżu. Tu tkwi niedopuszczalna niesprawiedliwość, nie tyle ze względu na napięcia
i konflikty, do których może prowadzić w społeczeństwie,
co na hańbę, którą przynosi godności osoby ludzkiej: nie
tylko godności tego, kto pada ofiarą niesprawiedliwości,
ale znacznie bardziej godności tego, kto niesprawiedliwości się dopuszcza (ChL 37).
W tym kontekście pytania o życie i dokonywanych
w związku z tym wyborów przypomnijmy to, co mówi do
nas Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa:
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście,
śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana,
Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój,
będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale
jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz […] oświadczam
wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Biorę dziś przeciwko
wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie
więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując
Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego
(Pwt 30, 15-20).
Oto prosty mechanizm. Konsekwencją odwrócenia się od Boga jest śmierć, a zastępowanie Bożego prawa własnym – sprowadza nieszczęście.
Dlatego Bóg oczekuje od nas świętości moralnej,
która każe nam powracać ciągle do jej źródła – do Boga.
W nim odnajdywać początek i uzasadnienie naszych działań. Formą nieustannego zwracania się ku Bogu jest wiara. Dlatego właśnie prorok Habakuk a za nim święty Paweł
wołają: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiara oznacza
zatem nieustanne powracanie do źródła wszystkiego, do
Stwórcy – i konfrontowanie swego działania z upodobaniem Bożym.
Dzisiejszemu światu brakuje takiej postawy. Wielu uważa, że porządek stworzony przez człowieka jest
bardziej racjonalny i odpowiedni dla tego czasu i stopnia
rozwoju, jaki jest mu właściwy. Wyrazem i miarą tego rozwoju ma być wówczas prawo. Dziś wiele mówi się o przestrzeganiu prawa. Są nawet specjalne sądy, które sądzą
nie ludzi, ale prawo. Czym jednak jest prawo oderwane od swego źródła, jakim jest Bóg, pokazał doskonale sam Pan Jezus na przykładzie uczonych w Prawie
i faryzeuszów. Prawo takie może w ogóle nie liczyć się
z dobrem człowieka, na straży którego stoi wola Boża, ale
być sposobem osiągnięcia dowolnego celu. W majestacie
prawa może dokonywać się najgłębsza niesprawiedliwość
– zgodnie ze słowami starożytnego prawnika i mówcy –
Cycerona: „Summum ius, summa iniuria”. Prawo odcięte
od swego źródła i celu, jakim jest Dobro Najwyższe, może
stać się narzędziem osiągania korzyści kosztem innych,
a nawet praktykowania przemocy. Wystarczy żeby ktoś
posiadał wystarczającą biegłość w prawie i stosowaniu
jego przepisów. Czy taka postawa gwarantuje ludziom
godność?
Zawsze ilekroć prawo Boskie dane człowiekowi
przestaje być elementem organizującym życie człowieka
i społeczności, a w jego miejsce pojawia się prawo stano-
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wione przez człowieka z Boskim prawem sprzeczne, zawsze konsekwencją tego jest poddanie słabych panowaniu silnych. Bo już nie powszechne dla ludzi prawo kieruje
porządkiem społecznym, ale wola tego, kto jest silniejszy.
„Silniejszy” może mieć różne imiona: ideologia, władza
ekonomiczna, nieludzki system polityczny, technokracja,
agresywność środków społecznego przekazu (ChL 5), jak
przypominał Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej o godności katolików świeckich „Christifideles laici”.
2. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie
Jeśli postawa wiary oznacza nieustanne powracanie i konfrontowanie życia z wolą Bożą, której przedmiotem jest zawsze nasze dobro, to dla człowieka wiary
prawdziwej oznacza to konieczność dbałości o to, aby ta
wola Boża realizowana była również w życiu społecznym.
To zaś niesie ze sobą potrzebę zaangażowania się w mądrą służbę na rzecz dobra wspólnego. Od czasów starożytnych takie zaangażowanie nazywano polityką, czyli
uczestnictwem w życiu publicznym. A od wielu lat słyszy
się powtarzane jak mantrę słowa: „Niech się Kościół nie
miesza do polityki!” Trzeba by zatem postawić pytanie,
czym jest polityka dla tych, którzy tak mówią! Bo chyba
mylą oni politykę z walką o władzę, czy raczej do tej walki
politykę sprowadzają. Tymczasem ludzie wierzący mają
prawo uczestniczyć w życiu publicznym, a z punktu widzenia wiary – obowiązek dawania jej świadectwa zawsze.
Mówienie, że Kościół ma się nie mieszać do polityki, wyraża w rzeczywistości oczekiwanie, aby w ogóle nie istniał
w świecie. Tymczasem do nas wszystkich Pan Bóg mówi:
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego,
z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich
swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja
ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich
mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się
spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako
znak Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na
odrzwiach swojego domu i na twoich bramach (Pwt 6, 4-9).
To nie jest wezwanie do tego, aby siedzieć
w kruchcie, jak chcieliby niektórzy, ale zobowiązanie do
nieustannego ukierunkowywania życia społecznego ku
temu celowi, jaki jest mu właściwy – ku Bogu. I tu w sposób wyjątkowy ujawnia się godność chrześcijanina. Na
wzór Stwórcy winien być zaangażowany w urządzanie
świata w taki sposób, aby porządek przezeń wprowadzany odzwierciedlał troskę samego Boga o wszystkich ludzi.
Jako chrześcijanie nie głosimy jakiejś rzeczywistości odległej ani naszego „widzimisię”. My mówimy:
„Bóg cię kocha! Chrystus przyszedł dla ciebie i On jest
Drogą, Prawdą i Życiem”. My nie zamierzamy głosić prawd
ekonomicznych, ani domagać się określonych systemów
ustrojowych i prawnych. Chcemy powiedzieć, że mogą
one być wielorakie, ale zawsze, jeśli chcą służyć człowiekowi, muszą być skrojone według Bożej miary. Każda inna
bowiem sprzeciwia się człowiekowi i prowadzi do jego wyniszczenia.
Nie władza zatem, ale kształtowanie życia społecznego w płaszczyźnie sumienia jest istotą obecności

Kościoła w polityce i czyni tę obecność ze wszech miar
pożądaną.
Pamiętajmy również o tej przestrodze, którą pozostawił nam papież Benedykt: „ Społeczeństwo, w którym
brakuje Boga, niszczy samo siebie. Widzieliśmy to w wielkich totalitarnych eksperymentach ubiegłego wieku ”. I nabierzmy otuchy pamiętając, że słowo Boże trwa na wieki.
Dlatego ci, którzy z nim walczą, nie zwyciężą. Zniszczą
siebie (może przy tym i innych), ale słowu Bożemu nie
dadzą rady.
3. Orędzie słowa
Jakże mocno w związku z tym brzmi dzisiejsze
słowo Boże, biorące w obronę najsłabszych. Ujmuje się za
biednym, którego modlitwa przeniknie obłoki i nie ustanie,
aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok (Syr
35, 18). Psalmista zaś przestrzega, że wymazana z ziemi
będzie pamięć o czyniących zło.
Wreszcie obraz naszego zmagania, o którym
mówi dziś święty Paweł w Liście
do Tymoteusza. Jak staniemy przed Bogiem? Jakiej walki
naszej jest On świadkiem
i sędzią? W tej walce można polec ugodzonym ciosem
zdradzieckim, w walce nie fair, niezgodnej z regułami gry.
Ale jest Pan, sprawiedliwy Sędzia. Odłoży mi wieniec
sprawiedliwości. Wieniec, którego nie można otrzymać,
jeśli się nie walczy. Wieniec dla tych, którzy umiłowali pojawienie się jego. Nie lękajcie się – oto słowo Boże mówi:
Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie,
pierzchają przed Jego obliczem
ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym przez wiatr rozwiany, jak wosk,
co rozpływa się przy ogniu,
tak giną przed Bogiem grzesznicy.(Ps 68, 2-3)
Kim stali się ci, którzy opuścili Pawła w pierwszej
obronie? Nawet imię ich przepadło! Czy staniemy w obronie Apostoła i Bożej prawdy? Jeśli nie my, to kamienie wołać będą! Cóż więc powiemy Sędziemu Sprawiedliwemu,
gdy przyjdzie przed Nim zdać sprawę z tego życia, które
otrzymaliśmy od Niego, dla uczynienia go życiem sprawiedliwym i pełnym miłości?
To nasze zmaganie o Bożą prawdę i Boże prawo,
którym przecież i my podlegamy, jest oceniane jako występowanie przeciwko drugim. My nie występujemy przeciwko komukolwiek. Występujemy w obronie niewinnych,
nie mających własnego głosu.
My mamy jednocześnie słowo jednania: Bracia!
Pojednajcie się z Bogiem! Nie jest naszym głos faryzeusza: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.” j Bo
właśnie dlatego, że często nie umiemy okazywać miłości,
stawiani są w sytuacji tragicznego wyboru ci, których tragiczne decyzje naznaczają ich życie i życie nienarodzonych. Bo to z nas czerpią korzyść ci, którzy zysk przedkładają nad godność człowieka i nad jego życie. Panie daj
nam tak żałować i pokutować za nasze zaniedbania i winy,
abyśmy mogli odejść usprawiedliwieni.

ѥ

28

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA. TEKSTY I ANALIZY
Ks. Bp Andrzej Czaja

HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW. INAUGURUJĄCEJ PRZYJĘCIA
CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
W BAZYLICE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W ŁAGIEWNIKACH KRAKOWSKICH, 19.11.2016R.
Podobny sens ma wydarzenie, w którym uczestniczymy. Zgromadzeni tu w Krakowie-Łagiewnikach,
w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jesteśmy przedstawicielstwem Polskiego Narodu i Kościoła w Polsce,
i przybyliśmy tu, by przyjąć Jezusa Chrystusa, na nowo,
z wielką radykalnością swego postanowienia, za Króla
i Pana. Trzeba bowiem, ażeby królował w naszym życiu Ten, o którym św. Paweł mówi w Liście do Kolosan,
że „jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym
wobec każdego stworzenia”, który „jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie”, „w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów”, który „jest Głową Ciała
– Kościoła” i „pierworodnym spośród umarłych”. „Zechciał
bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby
przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: […] i to,
co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój
przez krew Jego krzyża” (zob. Kol 1,14-20).

Eminencjo, Księże Kardynale,
Księże Prymasie,
Księże Arcybiskupie Stanisławie, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
Drodzy Współbracia w biskupim posługiwaniu,
Szanowny Panie Prezydencie,
Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Wszyscy przedstawiciele Rządu,
Posłowie i Senatorowie,
Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
Drodzy Współbracia kapłani, osoby konsekrowane, wszyscy wierni świeccy,
Siostry i Bracia, zgromadzeni w tej Bazylice i tak licznie
zgromadzeni wokół niej,
Drodzy telewidzowie i radiosłuchacze.
Zapis zawarty w pierwszym czytaniu, w Drugiej
Księdze Samuela, mówi o bardzo ważnym wydarzeniu
w dziejach Narodu Wybranego, o uznaniu Dawida Królem
przez wszystkie pokolenia izraelskie. Jednak już wcześniej Pan Bóg namaścił Dawida na króla, rękoma Samuela. Jest więc Dawid królem Izraela z Bożego postanowienia i przez Boga ustanowiony, a Naród reprezentowany
w Hebronie przez starszyznę uznaje go swoim królem.
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O Jezusie mówi też Matka-Kościół, słyszeliśmy te
słowa w modlitwie dnia, że jest Królem z Bożego postanowienia. Bóg postanowił wszystko poddać umiłowanemu
Synowi, Królowi Wszechświata i ten swój plan zrealizował. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni dla ocalenia Narodu Wybranego, tak Bóg wywyższył swego Syna
na krzyżu dla naszego zbawienia i po zmartwychwstaniu
posadził Go „na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela” (Dz 5,31). Wywyższył Go ponad wszystko i „darował
Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło
się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest
Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).
Dlatego, moi drodzy, nie jest naszym zadaniem
ogłaszać Chrystusa Królem, lecz uznać Jego panowanie
i poddać się Jego Prawu, Jego woli i zbawczej władzy,
zawierzyć i poświęcić Mu naszą Ojczyznę i cały Naród,
nas samych i nasze rodziny. Przybyliśmy więc, by ugiąć
kolano i wyznać z wiarą, że Jezus jest naszym Królem,
Panem i Zbawicielem, a nawet więcej, chcemy Go przyjąć za Króla i Pana. By tego dokonać, trzeba podjąć jakże ciągle aktualne wezwanie św. Jana Pawła II z homilii
inaugurującej jego pontyfikat: „Otwórzcie na oścież drzwi
Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy […]. Nie lękajcie
się!”.
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia,
nie trzeba się bać, bo jak zapewnia papież senior Benedykt XVI, Jezus nie przychodzi, jak złodziej, nie zabiera,
lecz daje, uzdrawia, przemienia, umacnia. Sam zapewnia
nas: Oto stoję u drzwi i pukam. Ileż w tym delikatności
i troski zarazem! I mówi dalej: Jeśli, ktoś usłyszy i drzwi
otworzy, wtedy wejdę i będę z Nim ucztował, a on ze Mną
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(por. Ap 3,20). Nie czeka na nasze dary, lecz obdarowują łaską i prawdą. Jest naszym największym Dobrodziejem. Uświadamia nam to zapis kolędowy na odrzwiach
naszych domów i mieszkań: C+M+B+ i dany rok, już
niebawem: 2017. Otóż św. Augustyn tak tłumaczył sens
zapisu: Christus est multorum Benefactor. Chrystus jest
Dobroczyńcą wszystkich w tym mieszkaniu, w tym domu
mieszkających. Tak właśnie jest! Jezus jest naszym Dobrodziejem, naszym Zbawcą!
Nie można więc postąpić, jak ludzie na Kalwarii.
Mam na myśli zobojętnienie i szyderstwo, o których mówi
św. Łukasz Ewangelista. A nie pomógł nawet napis: „To
jest król żydowski” (Łk 23,38). Lud stał i patrzył – można
powiedzieć: ślepy i nieporuszony miłością Pana. Członkowie Sanhedrynu i żołnierze szydzili z ukrzyżowanego
Króla. A jeden ze złoczyńców wręcz urągał Mu: „Czyż
Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas” (Łk
23,39).
Zupełnie inaczej odniósł się do Jezusa drugi ze
złoczyńców, ten, którego przyjęło się nazywać dobrym łotrem. Zganił towarzysza, a następnie wyznał swą wiarę
w królewską godność Jezusa i Jego królestwo nie z tego
świata: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42). W odpowiedzi Jezus objawia
swą Boską i królewską moc i chwałę: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43). Pokazuje, że dysponuje mocą obdarowywania nowym życiem,
rajskim życiem, że ten, który w Niego wierzy może liczyć
na udział w Jego królestwie. Oto Król, który panuje nad
grzechem, śmiercią, piekłem i szatanem, i darzy życiem
wiecznym w swoim Królestwie. Trzeba jednak w Jezusa
wierzyć i wyznać wiarę w Niego, uznać Go swoim Królem,
czyli dać Mu posłuch i pierwsze miejsce w życiu, służyć
Mu i żyć na Jego chwałę.
To znaczy, że trzeba jak Zacheusz przyjąć Pana
rozradowany. Wówczas dzieje się zbawienie w nas
i pośród nas. Zwierzchnik celników, bardzo bogaty, który
wcześniej i myślał tylko o sobie, w obecności Pana wyznaje swą winę, zapowiada naprawienie krzywd i wspieranie ubogich. Dokonała się wielka przemiana, zrodziło
nowe życie, na miarę Chrystusowej Ewangelii. To Boże
życie jest też naszym udziałem od dnia chrztu. Tak często
żeśmy w tym roku do tego wracali, że naszym udziałem –
łaska naszego życia, łaska dziecięctwa Bożego. W tej łasce, jak w zalążku, jest niesamowity potencjał, może być
jednak zmarnowany, sami bowiem nie jesteśmy w stanie
tego życia Bożego w sobie rozwijać. Wystarczy jednak
otworzyć drzwi, przyjąć Pana, dać Mu pierwsze miejsce
we wszystkich sferach naszego życia: osobistej, rodzinnej, zawodowej i społecznej, a On je uporządkuje i rozwinie. To życie otrzymane w zalążku na chrzcie wprowadzi
Boży ład, napełni swym Duchem i pokojem, którego świat
dać nie umie, pokojem Zmartwychwstałego.
Bardzo nam dziś tego potrzeba: Bożego pokoju
w naszych sercach, zgody i miłości między nami, Bożego
Ducha, Ducha prawdy i jedności, i innych owoców Ducha:
dobroci, uprzejmości, łagodności, opanowania, wierności
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i cierpliwości. Potrzeba też wyrazistego poszanowania
Bożego Prawa, aby stanowione prawo ludzkie nie było
ponad nim i nie dochodziło do łamania sumienia człowieka, lekceważenia tego, co etycznie i moralnie dobre.
Światowe Dni Młodzieży ujawniły wielki potencjał wiary i Bożego ducha w naszym Kościele. A jednak
w codzienności nie za bardzo umiemy tym potencjałem
żyć, ten potencjał obudzić. Przeżyliśmy pośród siebie tyle
piękna, obecności działania Jezusa, bliskości Jego ducha, ale w codzienności trudno nam tak żyć, jak wtedy.
Zamykając rok podwójnego jubileuszu: Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski musimy przyznać, że niestety coraz bardziej brakuje
w naszym Kościele i Narodzie otwartej tożsamości, która
warunkuje i znamionuje rozwój autentycznej wiary i egzystencji chrześcijańskiej. Nie możemy ani rozmazywać,
czy zaprzedawać swej identyczności, ani widzieć w człowieku inaczej myślącym, czy inaczej wierzącym od razu
przeciwnika, czy wręcz wroga.
U podstaw zdrowej tożsamości chrześcijańskiej
jest wiara żywa i świadoma, reflektowana. Tam, gdzie jej
brak, pojawiają się różne duchowe schorzenia w chrześcijańskiej egzystencji. Nieraz mamy do czynienia z infantylnością wiary, innym razem rozwija się fundamentalizm.
Najczęściej Bóg spychany jest na margines naszego codziennego życia, ujawniają się różne formy niedowiarstwa
i zabobonu, a także dziwna duchowość, o której mówił
nam, biskupom na Wawelu papież Franciszek – subiektywna, bez Chrystusa, sprowadzająca się do zaspokajania podstawowych pragnień ludzkiej natury: zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Bez odniesienia do Boga. Trudno być
wtedy obrońcą i świadkiem wiary, człowiekiem sumienia,
człowiekiem wrażliwym i prawym, ponieważ duch ludzki
nie unosi się wówczas na skrzydłach wiary
i rozumu.
Równocześnie trzeba przyznać, że nie bardzo
przejęliśmy się myślą przewodnią Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia: Miłosierni jak Ojciec. Nie zawsze
umiemy czerpać z Bożego miłosierdzia, które Pan Bóg
obficie rozlewa na nas w swoim słowie i świętych sakramentach. Jak wielu spośród nas nie przychodzi nawet
w Dzień Pański do świątyni Jego. Ale jeszcze trudniej
przychodzi nam okazywanie miłosierdzia naszym bliźnim. Coraz więcej w naszym społeczeństwie zobojętnienia i zamknięcia na innych. Wiele osądów pochopnych
i krzywdzących, odniesień z pozycji arbitra i linczowania
z podeptaniem prawa domniemanej niewinności. Zanim
sprawa dostanie się do prokuratury, już nieraz w mediach ktoś jest osądzony. Coraz więcej nieprzejednanych
i wręcz wrogich po-staw i zachowań, gorzkich owoców
wyrastających z negatywnych emocji, które nie mają albo
nic, albo niewiele wspólnego z Bożym Duchem: wzburzenie, niezgoda, rozłamy, bywa, że i nienawiść.
Moi Drodzy, to trzeba zmienić! Tak dalej być nie
może. Proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana naprawdę zobowiązuje! Nie
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dopuśćmy do tego, by jedynym owocem podwójnego jubileuszu Miłosierdzia i Chrztu Polski był określony zapis
w kronikach i annałach. Nie możemy dalej dryfować w tym
kierunku, który oznacza oddalanie się od Boga! Zmiany
nie dokona jednak sama proklamacja Jubileuszowego
Aktu. Trzeba podjąć dzieło przemiany i uporządkowania
życia po Bożemu, na miarę Jezusa i Jego Ewangelii.
Przed nami bardzo dogodny ku temu czas: Adwent i Boże Narodzenie. Niech tegoroczne Marana tha –
Przyjdź Jezu Panie, będzie zaproszeniem naszego Króla
i Pana w nasze życie osobiste i rodzinne. Ale nie bójmy
się też zaprosić Jezusa w te miejsca, w których o jakości
życia nie decydujemy sami. Zaprośmy i otwórzmy drzwi
Jezusowi, a on już sam będzie działał. Dysponuje przecież zbawczą władzą, potęgą swej miłości miłosiernej
i potrafić dokonywać rzeczy, których sami nie jesteśmy
w stanie sprawić. Trzeba jednak uklęknąć i – jak mówi św.
Jan Paweł II w „Nuovo millenio ineunte” – wszystko zaczynać od kontemplacji oblicza Jezusa, zwłaszcza ukrzyżowanego.
Święta Bożego Narodzenia niech będą szczególnym czasem ugoszczenia Jezusa w naszych sercach
i domach. Cenne wskazanie ku temu zawarte jest w relacji
św. Mateusza o pokłonie Mędrców ze Wschodu. Ewangelista zapisał: „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką
Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon”. Niezależnie od tego, czy to była szopa czy grota, bez względu
na to, jak bardzo było biednie i wiało chłodem, Ewangelista podpowiada, że Józef z Maryją stworzyli Jezusowi
dom. W ten sposób nam przekazuje, że nie jest ważny
stan po-siadania i pozycja społeczna, wystawność budynku i sprzętów. Przesłanie jest bardzo czytelne – dom
jest tam, gdzie jest miejsce dla Boga i miłość wzajemna
między nami, domownikami.
W nowym roku kościelnym, czyli od pierwszej
Niedzieli Adwentu, towarzyszyć nam będą jako myśl przewodnia słowa: Idźcie i głoście. Są wezwaniem do tego,
aby podjąć konkretny trud, wysiłek apostolski, ewangelizacyjny. Papież Franciszek dał nam jasno do zrozumienia, że trzeba zostawić kanapę, ubrać wyczynowe buty
i ruszyć w drogę, na peryferie i bezdroża ludzkiego życia.
Nie brakuje wokół nas ludzi w potrzebie, i tej materialnej,
i duchowej. Przez cały rok wielokroć przypominaliśmy sobie uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Podejmowaliśmy je, ale nie można tego dzieła kończyć wraz
z zakończeniem Jubileuszowego Roku. Trzeba jednak
większej wyobraźni miłosierdzia i dostrzegania zwłaszcza tych, którzy Jezusa nie poznali, o Nim zapomnieli, nie
potrafią się do Niego zbliżyć i zaczerpnąć z Jego miłości
miłosiernej. Trzeba ich poprowadzić do Jezusa i pomóc
im otworzyć się na Niego.
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Cały 2017 rok powinien nas mobilizować jeszcze
od innej strony. To przecież rok przygotowania do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Wolność, ten
wielki Boży dar, jest nam zadany, a kierunek pracy nad
sobą dobrze wytyczają słowa Cypriana Kamila Norwida
z utworu „Królestwo”: „Nie niewola ni wolność – są w stanie. Uszczęśliwić cię… nie! Tyś osobą: udziałem twym
więcej!… panowanie. Nad wszystkim w świecie – i nad
sobą”. Czy jednak jesteśmy w stanie zapanować nad
wszystkim w naszym społeczeństwie, naszym Kościele
i rodzinach, czy zapanujemy nad sobą, bez przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, bez poddania się Jego Prawu, Jego
woli i zbawczej władzy?
Św. Jan Paweł II, widząc naszą bezradność, gdy
nie potrafiliśmy przezwyciężyć komunizmu zniewalającego naszą Ojczyznę i nasz naród, nie wzywał nas na
Placu Zwycięstwa w Warszawie do pójścia na barykady,
lecz zwrócił się do Boga. Wielu z nas pamięta to przejmujące wołanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” Jeden zawołał, z taką jednak mocą
wiary i ufności do Boga, że Duch Święty zstąpił i wyzwolił
nie tylko nas. Padł także mur wrogości u sąsiada. I dziś,
też musimy wszyscy razem, w jedności, co dnia wołać do
Boga i przywoływać Bożego Ducha, aby otworzył nas na
Jezusa, by pomógł nam Go stale przyjmować i Nim żyć,
poddając się Jego Prawu i władzy, byśmy naszemu Królowi i Panu potrafili z oddaniem i wiernie służyć, na Jego
chwałę żyć i Nim się z innymi dzielić.
Kochani moi, Jasnogórska Pani, nasza Matka
i Królowa, trzymając na lewym ramieniu Jezusa, spogląda na nas i wskazując prawą ręką na niego, zdaje się
mówić: „Weź Mojego Syna w swoje życie, ma dla ciebie
słowo prawdy i błogosławieństwo, i cały daje ci Siebie.
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
I weźmy też z sobą na drogę słowa papieża Franciszka wygłoszone w 2014 r., w uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata: „Zbawienie nie zaczyna się od
wyznania królewskości Chrystusa, ale od naśladowania
dzieł miłosierdzia, przez które On zrealizował królestwo.
Kto spełnia dzieła miłosierdzia, pokazuje, że przyjął królowanie Jezusa, bo w swoim sercu uczynił miejsce dla
miłosierdzia Boga”.
Niech więc nie brakuje w naszym życiu uczynków
miłosierdzia. Pamiętajmy, że pod koniec życia będziemy
sądzeni z miłości, bliskości i czułości okazywanej bliźnim.
A będzie nas sprawiedliwie sądził Jezus Chrystus, nasz
Król i Pan. Jemu chwała na wieki. Amen.
ѥ
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Ks. Abp Stanisław Wielgus

SŁUŻBA AŻ PO MĘCZEŃSTWO
obozów koncentracyjnych, łagrów i tym podobnych środków. To dlatego, że nie chcieli się zgodzić na zastąpienie Boga ludzkimi bożkami, że nie chcieli zaakceptować
zbrodni i kłamstwa, zamordowano dziesiątki milionów
niewinnych ludzi. To dlatego umarli śmiercią męczeńską
nasi liczni płoccy męczennicy, a wśród nich arcybiskup
Julian Nowowiejski i bp Leon Wetmański.

Wiek dwudziesty będący z jednej strony stuleciem najwyższych osiągnięć ludzkiego umysłu, heroizmu,
ofiar ności ludzkiej i bohaterstwa, z drugiej strony stał się
niestety także stuleciem ekspansji największego w dziejach ludzkości barbarzyństwa, które ukazało swoje oblicze w toczonych światowych i innych wojnach, w okrutnych rewolucjach i w bezwzględnych totalitaryzmach,
mających na sumieniu dziesiątki milionów niewinnych
ludzkich istnień i ich niedające się wyobrazić cierpienia.
Dwudziestowieczne barbarzyństwo nie było jednak czymś przypadkowym. Wywołały je określone przyczyny. Wywołały je przede wszystkim bezbożne, odrzucające chrześcijańską moralność i Boże prawo, ideologie,
które ogłosiły śmierć Boga i Jego przykazań, a na miejscu
prawdziwego Boga postawiły swoich fałszywych bożków
i swoje, przesycone pogardą do chrześcijaństwa i do
wszystkiego, co ono głosi, wezwania do nienawiści: rasowej, klasowej, narodowej, religijnej i wszelkiej innej.
Dysponując ogromną niszczącą siłą totalitarne
ideologie i partie poddały wyniszczeniu całe narody i całe
generacje ludzi uznanych przez nich za przeszkodę w realizacji ich bez bożnej wizji świata.
/.../
Moralności
chrześcijańskiej,
wypływającej
z Ewangelii, nie da się niczym zastąpić. Prób zastąpienia
Ewangelii w moralnym wychowaniu ludzi sprzeczną z nią
ideologią dokonywano wielokrotnie, i zawsze kończyły
się one tragedią milionów ludzi. Takich prób dokonywały
przeszłe do historii totalitaryzmy: hitlerowski i bolszewicki.
Czyniły to przy pomocy krwawych prześladowań, więzień,
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Będąc chrześcijanami, przebaczamy zawsze
swoim prześladowcom, ale o zbrodniach popełnionych
na niewinnych ludziach nie wolno nam nigdy zapomnieć,
jeśli nie chcemy przeżywać powtórzenia się tych strasznych dni, które przeżyć musiały starsze pokolenia. Dlatego przyglądajmy się uważnie wszelkim próbom pozbycia
się Ewangelii i Bożych przykazań z naszego życia społecznego i publicznego, z naszych szkół i uniwersytetów,
z naszych zakładów pracy, z naszych rodzin i z naszej
indywidualnej świadomości. Bądźmy pewni, że jeśli to
zaakceptujemy; jeśli zgodzimy się na usunięcie Ewangelii z naszego życia, na rezygnację z obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra; jeśli nie będziemy protestować
przeciw poniewieraniu godności człowieka, który jest
przecież w zamierzeniach Stwórcy Jego obrazem, a nie
zwierzęciem, kierującym się niepohamowanymi niczym
instynktami; jeśli nic nie będziemy mieli przeciwko rozbijaniu rodziny i małżeństwa oraz przeciwko złemu, pozbawionemu odniesień religijnych wychowaniu młodych
pokoleń - to nasza lękliwa, rzekomo tolerancyjna postawa, przyniesie w konsekwencji społeczeństwu kompletny
chaos moralny, który uniemożliwi normalne jego funkcjonowanie.
Podczas beatyfikacji św. Joanny d’Arc, która odbyła się w 1909 roku, papież Pius X wypowiedział następujące - zawsze, a w naszych czasach szczególnie aktualne - słowa: „Największą siłą mocy czyniących zło jest
tchórzostwo i słabość ludzi dobrych. Cały wigor rządów
szatana i jego sług wynika ze słabości katolików. Gdybym
mógł zapytać Boskiego Zbawiciela: Skąd się wzięły rany
na Twoich dłoniach? Usłyszał bym bez wątpienia następującą odpowiedź: Doznałem tych zranień w domu tych,
którzy mnie kochali. Zranili mnie moi przyjaciele w ten
sposób, że nie uczynili nic, by mnie bronić, oraz ci, którzy
mieniąc się moimi przyjaciółmi tak łatwo przechodzą - ze
zwyczajnego lęku lub żeby nie narazić się na kłopoty - na
stronę tych, którzy mnie nienawidzą”.
Świętemu papieżowi Piusowi X nie chodziło o obronę Chrystusowej Ewangelii metodami z nią
sprzecznymi. Za stosowanie w minionych wiekach takich
metod w obronie prawdy, błogosławiony Jan Paweł II
/.../ wzywał chrześcijan do skruchy i pokuty. Trzeba mieć
świadomość, że zło popełnione w imię religii Chrystusowej jest zawsze najgorszym złem skierowanym przeciw
niej samej. Chrześcijanin ma jednak prawo bronić swoich
przekonań zgodnymi z Ewangelią metodami.
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• Ma prawo i obowiązek bronić je modlitwą, słowem i postawą życiową.
• Ma prawo i obowiązek protestować przeciw złu
i niesprawiedliwości, przeciw kłamstwu i szerzeniu nienawi ści, przeciw poniżaniu i upodlaniu człowieka.
• Ma prawo protestować przeciw złemu prawu
zezwalającemu na zabijanie niewinnych ludzi - (narodzonych i nienarodzonych), i zgadzającemu się na poniewieranie ich godności.
• Ma prawo występować przeciw niesprawiedliwości; przeciw nieudolności wymiaru sprawiedliwości,
przeciw bandytyzmowi i złodziejstwu; przeciw wyzyskiwaniu ludzkiej ciężkiej pracy dla niesprawiedliwego
gromadzenia osobistego majątku; przeciw korupcji oraz
przeciw gwałtowi potężnych nad słabymi. Nie może być
bowiem tolerancji dla zła. Nie można się też zgodzić na
taką tolerancję i neutralność rządzących w niektórych
krajach władz, która polega na tropieniu przez nie elementów religijnych oraz moralnych w życiu społecznym
i na bezwzględnym ich eliminowaniu z tego życia. Taka
neutralność jest szkodliwa społecznie i przynosi tragicz
ne konsekwencje.
/.../ Należy dziękować Bogu Wszechmogącemu
za dar naszej wolności, wyrosłej z krwi męczenników,
z wielkiej ofiarności i z bohaterstwa wielu ludzi - dziękować za to, że w naszym wolnym kraju mogą działać ruchy,
wspólnoty i sto warzyszenia katolickie. Należy dziękować
za dar demokracji, pamiętając jednocześnie o tym, że to
właśnie chrześcijańska antropologia stworzyła warunki
do jej zaistnienia w nowożyt nej formie. Nie zapominając jednakże o tym, że demokracja nie jest celem sama
w sobie, lecz że jest tylko środkiem do czynienia świata lepszym i bardziej godnym, ponieważ demokracja nie
uzasadnia siebie samej, i nie daje pewności, że się nie
przerodzi w nowy totalitaryzm, jeżeli nie jest głęboko za
korzeniona w moralnej substancji, którą zagwarantować
może jedynie Dekalog i Ewangelia.
/.../
Nie zrażajcie się przykrościami i złym językiem
ludzi, którzy podczas spotkań rodzinno-towarzyskich,
w zakładach pracy, na ulicy, w poczekalniach, w pociągu

i w różnych innych okolicznościach - złośliwie atakują Kościół, i te wartości, które są dla Was święte. Tacy ludzie,
zbuntowani przeciw Bogu, byli zawsze. Tacy ludzie rzucali obelgi na Chrystusa. Tacy ludzie poniewierali i mordowali w obozie koncentracyjnym naszych Biskupów Męczenników. To jest jeden z krzyżów, z którym prawdziwy
chrześcijanin musi się liczyć w swoim życiu.
Nie upadajcie na duchu, gdy wokół siebie widzieć
będziecie niechęć do zaangażowania się w realizację jakiegokolwiek dobra wspólnego, gdy obserwować będziecie tak charakterystyczną dla naszych czasów egoistyczną ucieczkę ludzi w prywatność.
• To Wy otrzymaliście powołanie od Boga, aby
ich natchnąć entuzjazmem do życia według Ewangelii
i do społecznej miłości bliźniego. Współpracujcie ze sobą
w zgodzie, miłości i życzliwości, unikając konfliktów, kłótni
i niezdrowej rywalizacji.
• To Wy, zaangażowani w ruchach i wspólnotach
katolickich macie być solą tej ziemi.
• To Wy przede wszystkim macie pomagać innym
budować na tej ziemi królestwo Chrystusowe.
• To Wy swoim życiem, swoją niezłomną wiarą,
swoją wielką nadzieją, że można uczynić świat lepszym
oraz swoją nigdy nie słabnącą miłością do Boga i bliźnich - macie na każdy dzień świadczyć o tym, że jesteście
uczniami Chrystusa.
• To Wy jesteście w stanie uwolnić olbrzymią
energię miłości, która jest w ludziach, w milionach ludzi
dobrej woli. Możecie to uczynić i uczyńcie.
Jestem przekonany, że nasi kapłani będą z Wami, że
będą Was wspierać i umacniać w waszej pracy, ponieważ
dobrze wiedzą, że nie jesteście grupami dziwnych ludzi,
burzących w parafiach tak zwany święty spokój, lecz że
jesteście wysłan nikami Chrystusa i ich pomocnikami do
pracy na Bożej niwie.
Wyrażam głęboką nadzieję na to, że kapłani naszej Diecezji, choć bardzo zapracowani, podejmą także dodatkowy trud stałego, konsekwentnego, opartego
na wiedzy filozoficznej, teologicznej i innej, formowania
członków naszych katolickich ruchów, wspólnot i stowarzyszeń.
Abp Wielgus, Stanąć po stronie dobra, Sandomierz 2013. s. 17-21
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APEL O UHONOROWANIE DYREKTORA STANISŁAWA WOSIA
SZLACHETNEGO SPOŁECZNIKA Z ADAMOWA
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Szanowny Pan Wojewoda Lubelski
Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie Województwa
Lubelskiego
Lublin, 12 kwietnia 2017 r.
W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Henryka
Sienkiewicza i własnym zwracam się z apelem do Wojewody Lubelskiego oraz Państwa Posłów i Senatorów
Województwa Lubelskiego o podjęcie inicjatywy uhonorowania Pana Stanisława Wosia – znakomitego, wielce
zasłużonego społecznika z Adamowa (powiat łukowski),
wybitnego członka naszego Stowarzyszenia – Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
*
Mgr Stanisław Woś – świetny nauczyciel, znakomity
dyrektor, wybitny społecznik, twórca wielu cennych inicjatyw edukacyjno-kulturowych, artystycznych, mecenas
regionalnych i ogólnopolskich przedsięwzięć organizacyjnych i naukowo-badawczych – związany jest całym
swoim życiem, pracą zawodową i ofiarną działalnością
społecznikowską z Lubelszczyzną. Urodzony w Tomaszowie Lubelskim, wychowanek tamtejszego sławnego
Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego,
uzdolniony absolwent Wydziału Matematyki UMCS, rozpoczął pracę nauczycielską w 1980 r. w LO im. Batalionów Chłopskich w Adamowie (pow. Łuków), a od roku
1992 – po wygraniu konkursu na dyrektora – kierował nim
nieprzerwanie przez 24 lata aż do (z niezrozumiałych powodów, niestety przedwczesnej!) emerytury (2016) z sukcesami godnymi najwyższego uznania.
Skompletował On zespół wybitnych nauczycieli i przekształcił małą szkołę w wielką, świetnie zorganizowaną,
wzorową placówkę, kształcącą i wychowującą młodzież na
wysokim poziomie. Rozbudował istniejące obiekty: wzniósł
funkcjonalny budynek internatu, łącznik scalający go
z głównym gmachem (z dobudowanym piętrem), przeprowadził modernizację i termoizolację sali gimnastycznej, boisko Orlik (2012), powiększył tereny zielone wokół kompleksu szkolnego. Rozszerzył ofertę edukacyjną
szkołę o Liceum dla Dorosłych, utworzył Policealne Studium Zawodowe kształcące ekonomistów, informatyków,
specjalistów poszukiwanych zawodów. Szkoła uzyskała
Certyfikat OKE, tytuł „Szkoła z klasą”, prowadziła wieloletnią owocną współpracę międzynarodową ze szkołą niemiecką K. A. Schule w Biberach i Gimnazjum w Równem
(Ukraina). Kierowany przez dyrektora Wosia Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie należał
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do przodujących w województwie Lubelskim placówek
pod względem osiąganego poziomu kształcenia, a także w wykorzystaniu środków unijnych w zakresie 9 programów na łączną kwotę przeszło miliona złotych. Nauczycielskie i dyrektorskie dokonania Stanisława Wosia
wyróżniono wielokrotnymi nagrodami Kuratora Oświaty
i Starosty, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(2004) i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2014).
Pracę zawodową łączył On nieprzerwanie z bardzo
owocną działalnością zapobiegliwego społecznika dbającego o rozwój swojej „Małej Ojczyzny”. Przez 20 lat pracował ofiarnie jako radny Rady Gminy w Adamowie (19962010), członek Zarządu (2004-2008), a wreszcie (w latach
2010-2014) jako jej – Przewodniczący. Operatywności
i skuteczności Pana Stanisława Wosia zawdzięcza gmina
Adamów swój awans cywilizacyjny. Dzięki Jego staraniom
powstała tu nowoczesna infrastruktura – zbudowana za
pozyskane fundusze unijne – oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, drogi oraz wysypisko śmieci. Od wielu lat jest On
także niestrudzonym inicjatorem edukacji patriotycznej
i aktywnym twórcą wielu różnych systematycznych działań, podtrzymujących pamięć o heroicznej historii narodowej: ostatnich bitwach 1939 r., bohaterskich zmaganiach Armii Polesie Generała Franciszka Kleeberga
(Wola Gułowska, Kock, Serokomla, Adamów), a także
o tradycjach walki zbrojnej o wolną Polskę żołnierzy Batalionów Chłopskich. Jego zasługi w tej dziedzinie uhonorowano Medalem Pamiątkowym 60 rocznicy Batalionów
Chłopskich i Medalem 75-lecia Powstania Batalionów
Chłopskich (2016).
Do najwartościowszych wszakże dokonań Dyr. Stanisława. Wosia należy zwłaszcza Jego kilkunastoletnia
systematyczna współpraca z Towarzystwem, promująca
twórczość naszego Noblisty w skali nie tylko regionalnej,
lecz i ogólnokrajowej. Jako dyrektor świetnie wyposażonej
i zarządzanej Szkoły – zaoferował licznej grupie sienkiewiczologów – bardzo dobre warunki odbywania tu corocznych kilkudniowych spotkań naukowych i edukacyjnych,
które – adresowane do uczniów, nauczycieli, miejscowych społeczności, i organizowane przy ich aktywnym
współuczestnictwie – równocześnie popularyzowały najnowsze badania i wiedzę o twórcy Trylogii. Swoim mecenatem wspierał i współtworzył w latach 2003 – 2015
wielkie, ważne przedsięwzięcie naukowo-edukacyjne
i kulturotwórcze: cykl corocznych ogólnopolskich „peregrynujących” konferencji „Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie” wędrujących szlakiem Noblisty (Adamów,
Okrzeja, Wola Okrzejska, Wojcieszków) po Ziemi Łukowskiej (a następnie do miejscowości innych regionów).
Dzięki temu niezawodnemu mecenatowi przez trzynaście lat działało w Adamowie bardzo prężne krajowe cen-
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trum badań nad Sienkiewiczem i ośrodek interesujących
przedsięwzięć kulturowo-artystycznych. Imponujący jest
dorobek Sienkiewiczowskich Spotkań w Adamowie. Dyr.
Stanisław Woś zorganizował ponad 30 konferencji, na
których wygłoszono przeszło 150 wykładów, referatów,
prelekcji; w ich ramach odbyło się również kilkanaście wielotematycznych seminariów, konwersatoriów, wieczorów
literackich; towarzyszyły im przygotowane przez zespoły
uczniowskie pod kierunkiem nauczycieli ze Szkół w Adamowie, Okrzei, Wojcieszkowie oryginalne programy artystyczne: pomysłowe adaptacje, piękne spektakle utworów Sienkiewicza, wystawy, konkursy, koncerty, spotkania
z aktorami. Szczególnie owocnym rezultatem tej harmonijnej współpracy był pozyskany przez Towarzystwo grant
(20 tys.) MEN-u na zrealizowanie wysoce wartościowego
projektu pt. „Patriotyczne lekcje Sienkiewicza” (2008).
W imprezach tych uczestniczyło ponad 15 tys. osób. Seria tych 13 – bardzo trudnych organizacyjnie Ogólnopolskich Spotkań Sienkiewiczowskich – przygotowywanych
przez Dyrektora Stanisława Wosia, (rozpoczynających
się zawsze w Adamowie) obejmowała swoim zasięgiem
(poza Łukowem, Okrzeją, Wolą Okrzejską, Wojcieszkowem) także Garwolin, Miętne, Chełm, Grabowiec, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Lublin (wielokrotnie) Czarnolas
i Przemyśl. Rozsławiły one Ziemię Łukowską w całym kraju. Szczegółowe udokumentowanie rezultatów tej działalności przedstawiają: publikacje w serii naukowej Towarzystwa „Studia Sienkiewiczowskie” (T. III – IX), liczne artykuły ogłoszone w prasie ogólnopolskiej (miesięczniku „Nad
Odrą”), lokalnej, radiu, telewizji oraz w monografii: Lecha Ludorowskiego „Radomskie powieści Sienkiewicza”
(2016). Dzięki mądremu mecenatowi Dyrektora Wosia
Ziemia Łukowska żyła Sienkiewiczem i była przez wiele
lat głównym, choć nie jedynym, beneficjentem naukowej
i kulturotwórczej działalności Towarzystwa im. Henryka
Sienkiewicza.
Ogromną rolę odegrał również Pan Dyrektor Stanisław Woś w realizacji najdonioślejszego i najtrudniejszego przedsięwzięcia Towarzystwa, jakim jest uratowanie
przed unicestwieniem mogiły Stefanii Cieciszowskich
Sienkiewiczowej na cmentarzu w Okrzei i zbudowanie
w latach 2008-2012 ku czci Matki i jej Syna Noblisty – jednego z największych w Polsce – pierwszego monumentalnego pomnika religijnego, który stal się jednocześnie
mauzoleum rodu. W ciągu tych czterech (niezwykle trudnych) lat pełnił On ofiarnie obowiązki głównego koordynatora tego wielkiego dzieła, a Jego inicjatywy wpłynęły
pozytywnie na artystyczną formę pomnika; pozyskał też
część funduszy, dzięki którym udało się ostatecznie ukończyć samą rzeźbę, rekonstrukcję grobu i doprowadzić
do szczęśliwego zakończenia tej wyjątkowo ważnej i potrzebnej inwestycji.
Jego również zasługą jest perfekcyjne zorganizowanie ogólnopolskiej imponującej arcytrudnej, wspaniałej
niezapomnianej uroczystości poświęcenia i odsłonięcie
wzniesionego Monumentu Sienkiewiczowskiego 5 września 2012 r. Dzięki Jego energii i doświadczeniu – ta
ogromna, imponująca rozmachem, wielogodzinna, skomplikowana uroczystość z udziałem ok. 4 tys. uczestników,

ROK XXVIII, NR 1-2 (217-218) 2018.

Wojska Polskiego, grup rekonstrukcyjnych, dziesiątków
delegacji i pocztów sztandarowych szkół Sienkiewiczowskich z całego kraju, Rodziny Noblisty, władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa z Prymasem Józefem Glempem i biskupem Zbigniewem Kiernikowskim,
perfekcyjnie zorganizowana – była wydarzeniem równie
wspaniałym, jak przedwojenna, podniosła ceremonia
poświęcenie Kopca usypanego ku czci Noblisty w Okrzei
2 października 1938 r.
Dzięki twórczym inicjatywom naszego Towarzystwa
i mądrej wytrwałej skutecznej działalności Dyrektora
Wosia powstał w Okrzei największy kompleks Sienkiewiczowskich zabytków i pamiątek: Kościół wzniesiony
(1793) przez przodków Noblisty z ich grobami, odrestaurowana mogiła śp. Stefanii, pomnik Matki i Syna, oraz Kopiec zwieńczony w 1981 r. wyrzeźbionym (przez Mariana
Gardzińskiego) – popiersiem – Autora „Quo vadis?” Ziemia Łukowska i Lubelszczyzna wiele zawdzięcza Szlachetnemu Społecznikowi z Adamowa.
Pan Stanisław Woś – oferujący swojemu bliskiemu
otoczeniu codzienną życzliwość i dobroć, znakomity
nauczyciel i przyjazny, wyrozumiały, mądry zwierzchnik
i utalentowany kierownik, wychowawca młodych Polaków, matematyk i rozmiłowany w sztuce, literaturze,
poezji, muzyce, humanista, wspierający przez kilkanaście lat swoim mecenatem ogólnopolskie badania nad
twórczością Sienkiewicza, świetny organizator, patriota,
niezawodny sojusznik w trudnych sprawach, szlachetny
społecznik wytrwale pracujący dla wspólnego dobra –
bardzo dobrze zasłużył się swoimi dokonaniami i Ziemi
Łukowskiej i Lubelszczyźnie.
*
Gratulując przyznanej Panu Stanisławowi Wosiowi
w roku 2016 odznaki Zasłużony dla Województwa Lubelskiego jestem głęboko przekonany, że ranga Jego
dokonań na rzecz wspólnego dobra ma wysoką i trwałą wartość. Szlachetne społecznikowskie dzieła Dyrektora Stanisława Wosia zasługują z całą pewnością na
wyróżnienie nie tylko skromnym regionalnym odznaczeniem. Dlatego zwracam się z apelem, aby Władze Województwa Lubelskiego, a także Posłowie i Senatorowie
Lubelszczyzny podjęli starania o uhonorowanie Jego dokonań społecznikowskich Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Znakomity społecznik z Adamowa bowiem bardzo dobrze zasłużył się Naszej Ojczyźnie.
PREZES
Prof. zw. dr hab. Lech Stanisław Ludorowski
ѥ
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Lech Ludorowski

ANTYSIENKIEWICZOWSKI PASZKWIL GOMBROWICZA
Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektura.
Mówimy: to dość kiepskie, i czytamy dalej.
Powiadamy: ależ to taniocha – i nie możemy się oderwać.
Wykrzykujemy: nieznośna opera!
i czytamy w dalszym ciągu urzeczeni.
*
Sienkiewicz ani przez pięć minut nie troszczył się
o prawdę absolutną, nie należał do tych, których wzrok
drapieżny rozdziera maski i nie miał w sobie ani za grosz
samotności. Był esencjonalnie towarzyski, garnął się do
ludzi i chciał się podobać, dla niego zespolenie z ludźmi
było ważniejsze niż zespolenie z prawdą, był z tych, którzy szukają potwierdzenia własnej egzystencji w cudzym
bycie. [...] Natura jego nie szukała prawdy, ale czytelnika,
uzyskał węch niesłychany, gdy szło o odkrycie potrzeby,
której mógł się stać zaspokojeniem.
*
On z a c h w y c a – dlatego musimy go sobie o b r z y d z i ć
[podkr. L.L.]
*
Ale nie lekceważmy Sienkiewicza. Od nas samych zależy, czy on stanie się narzędziem prawdy, czy fałszu,
i jego twórczość tak wstydliwa może doprowadzić nas
do samoobnażenia w większej mierze niż jakakolwiek
inna. Demaskująca, obnażająca siła Sienkiewicza na tym
właśnie polega, że on posuwa się po linii najmniejszego
oporu, że cały jest przyjemnością, nieobowiązującym wyżyciem się w tanim marzeniu. Jeśli przestaniemy widzieć
w nim nauczyciela i mistrza, jeśli zrozumiemy, że to jest
poufny nasz marzyciel, wstydliwy opowiadacz snów, to
książki jego urosną nam na miarę sztuki o charakterze
spontanicznym, której analiza wprowadzi nas w mroki
naszej osobowości. Gdybyśmy pisarstwo Sienkiewicza
potraktowali w ten sposób, jako wyładowanie instynktów, pragnień, tajnych aspiracji, ujrzelibyśmy w nim prawdy o sobie, od których być może, włosy stanęłyby nam
dęba”.
*
Owszem, mistyfikacja jest zalecana pisarzowi. Niech
zmąci nieco wokół siebie, aby nie wiedziano, kto zacz –
pajac? kpiarz? mędrzec? oszust?, odkrywca? blagier?
przewodnik? A może on jest tym wszystkim naraz?
Witold Gombrowicz
Od dziesięcioleci wiemy, „kim” dla autora Trans-Atlantyku jest twórca Trylogii? Oto gotowa odpowiedź: Henryk
Sienkiewicz – Potężny geniusz! [...], pierwszorzędny pisarz drugorzędny [...], Homer drugiej kategorii [...], Dumas Ojciec pierwszej klasy [...], ten magik ten uwodziciel,
ten demon, ta katastrofa naszego rozumu, ten szkodnik!2
Taką oto karykaturalną „gębę”, szokujący wizerunek
i taką „cenzurę” wystawił wybitny, coraz głośniejszy emigracyjny pisarz wielkiemu klasykowi narodowej literatury
przed ponad sześćdziesięciu laty w paryskiej „Kulturze”
(1953 r.). Dlaczego z taką furią przeprowadził on tak bezwzględny atak, który miał unicestwić Sienkiewicza? Czy
przewidywał Gombrowicz, czy planował, prowokował
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ewentualne konsekwencje ideologiczno-polityczne swego wystąpienia? Jakie miały być skutki, owego paszkwilanckiego pamfletu, mającego (wręcz) wszelkie cechy donosu! Te pytania – zawsze naturalne – zachowują dotąd
swoją a k t u a l n o ś ć.
Słowa Witolda Gombrowicza wypowiedziane illo tempore – w tamtych fatalnych latach szczytowego stalinowskiego terroru – napawały zdumieniem, niedowierzaniem,
lękiem, budziły oburzenie, protest! Trudno było przecież,
zrozumieć, że opublikowała je nie jakaś „reżimowa gadzinówka”, lecz pismo emigracyjne, które dla wielu było
objawieniem najwyższej polskiej prawdy, które przyjmowano wręcz „na klęczkach” w absolutnej konspiracji. Paryska „Kultura” – niedostępna w oficjalnym obiegu i wyklęta – przez bierutowskich satrapów (jej tytuł wymieniało się
przecież szeptem tylko zaufanym, a za czytanie można
było wylecieć z „wilczym biletem” ze studiów w państwowym uniwersytecie (!), co przypominam osobom niepamiętającym lub nieznającym tych czasów!).
A więc – potępiająca klasyka literatury narodowej –
zjadliwa inwektywa emigracyjnego pisarza, pisarza demonstrującego zresztą często w różnych wypowiedziach
swój krytyczny stosunek do „Polski Ludowej” – dostarczała właśnie wyjątkowo ważnych argumentów przeciwko
Sienkiewiczowi. Był przy tym niezwykle dobitnym, cennym, wprost „wymarzonym” darem – dla reżymowej propagandy ideologicznej – głosem (niestety) donosem! (tak
trzeba to nazwać, bez tzw. owijania w bawełnę) przeciwko
twórcy Trylogii – przede wszystkim skierowanym zwłaszcza przeciwko temu wspaniałemu dziełu. Piętnował je
przecież z rzadko spotykaną napastliwością, przy użyciu
prokuratorskiej retoryki oskarżycielskich, efektownych,
łatwych do zapamiętania, krzykliwych, w najwyższym
stopniu demagogicznych epitetów, inwektyw („demon”,
„szkodnik!”). Te wyzwiska powtarzane tysiące razy, przy
każdej okazji, przez długie dziesięciolecia, aż dotąd, zrobiły zawrotną karierę w antysienkiewiczowskiej histerii!).
Płynęły one ze szpalt e m i g r a c y j n e go pisma – od
e m i g r a c y j n e g o wybitnego pisarza, cieszącego się
rosnącym uznaniem (także) na świecie i w kraju. Marzącego i aspirującego do nagrody Nobla. I wolnego człowieka, który nie doświadczył życia w zniewolonej Ojczyźnie, ale dobrze wiedział, jak ono rzeczywiście wygląda.
Znał przecież nieźle (świadectwem jego Dzienniki)
tamte czasy: terroru politycznego i psychicznego, zniewalania umysłów, zakuwania kultury narodowej w coraz
ciaśniejszy gorset socrealistycznej sztampy, tępienia
wszelkich „nie-ludowych”, „nie-klasowych” (a więc „reakcyjnych” i „szkodliwych”!) tradycji, bezwzględnego rugowania szeregu arcydzieł z ruchu wydawniczego, obiegu
bibliotecznego, z programów szkolnych. Prohibicja święciła swoje wątpliwe tryumfy w kulturze, zalewanej elukubracyjnymi produkcyjniakami, nagle kreowanymi „wielkościami” z awansu społecznego, ale za to jakże „postępowymi”, (wedle ówczesnego żargonu ideologicznego) „po
linii” i „na bazie”.
O byle co czepiano się klasyków i wyrzucano ich za
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drzwi „oficjalnego” życia. Z bibliotek. Ze szkoły. Czystka
trwała nieustannie. W teatrze, w malarstwie, w operze,
nawet w muzyce. Przecież nie wolno było wówczas grać
Richarda Wagnera i Georga Gershwina! Jazz (według reżymowej propagandy) ta „zgniła muzyka amerykańskiego
imperializmu” – był zakazany; grano go tylko dla wtajemniczonych w ścisłej konspiracji! To się dzisiaj w głowie nie
mieści, ale tak było! Zwłaszcza polska klasyka literacka
poddana została szczególnie represyjnej cenzurze.
Los ten dotknął także Henryka Sienkiewicza w sposób
bezprzykładny. Objęła go nie tylko prohibicja w edukacji
szkolnej. W lekturze – poza paroma nowelkami, ledwo tolerowanym Potopem i Krzyżakami – nie pozostało prawie
nic. Egzemplarze przedwojennych jeszcze wydań znakomitej powieści Wiry (oskarżanej o „zohydzanie” rewolucji
1905 r., a potępionej bezwzględnie również przez „marksizującego” wówczas Jerzego Andrzejewskiego!) były
usuwane z bibliotek publicznych i fizycznie niszczone!
Ale nauczyciel musiał także – zadając gwałt własnej
etyce, wiedzy i estetyce – ulegać niewolniczemu jarzmu
bezwzględnej, totalnej, oczywiście, „jedynie słusznej naukowej”, marksistowskiej, wykładni ideologicznej „przerabianych” lektur. Mógł (nawet) autora umiarkowanie
„pochwalić”, że w Janku Muzykancie i Szkicach węglem
– jest pisarzem „dobrym”, bo „ludowym” i „postępowym”.
Ale w innych – musiał go piętnować i „dowodzić” (często
wbrew swojemu sumieniu!), że Sienkiewicz jest „zły”: to
„wróg postępu społecznego”, pisarz „religiancki”, „obcy
klasowo”; „nie rozumie rewolucyjnych aspiracji polskiego ludu i proletariatu” – „apologeta szlachty i magnaterii”,
„piewca kultu polskiego imperializmu”, „reakcyjny”, „nacjonalista”, „szowinista” (!). Ze szkoły wyrzucano również,
oskarżaną za pochwałę „kolonialnego imperializmu”,
propagującą ponadto „anachroniczne”, zupełnie „zdezaktualizowane” ideały wychowania polskiej młodzieży,
powieść W pustyni i w puszczy. Podobnych interpretacyjnych banialuków, kuriozów, absurdów wystarczyłoby
na sporą antologię. Późniejsze czasy dorzucają także
niemało nowych egzemplów – oczywiście, również za
sprawą – paszkwilu Gombrowicza.
I oto w tych ciężkich czasach, gdy stalinowscy politrucy od kultury wszelkimi sposobami niszczyli wielkiego
twórcę, wpisując jego dzieła na index librorum prohibitorum – przychodzi w sukurs ich niecnej robocie – unicestwianiu ducha polskiej tradycji patriotycznej – antysienkiewiczowski atak z najbardziej prominentnych
kręgów emigracyjnych. W roku 1953 – bez względu na
„subiektywne” racje Gombrowicza (ogarniętego patologiczną manią wielkości i bezgranicznym samouwielbieniem), czy na intencje paryskiego pisma – wystąpienie
to stawało się c i o s e m wymierzonym w narodową
kulturę, zmagającą się ze śmiertelnym zagrożeniem utraty jej polskości. To uderzenie osłabiające nadeszło – niestety – z antykomunistycznej emigracji! Mogło ono tylko
w s p o m a g a ć i u t w i e r d z a ć wszelkie poczynania burzycieli narodowych tradycji Polaków. Wkrótce też
usłużni krytycy marksistowscy i reżymowi publicyści docenili jej propagandowe i ideologiczne znaczenie. Zaczęło się przywoływanie w prasie najzłośliwszych epitetów
(„Homer drugiej kategorii”), a z czasem – jej wybranych
fragmentów.
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Antysienkiewiczowska inwektywa Gombrowicza – tak
ostra i bezwzględna – tak głęboko niesprawiedliwa i niegodziwa (!) – była nie tylko mową oskarżycielską. Gorzej,
stawała się jednocześnie wyrokiem skazującym, lub przesłanką go uzasadniającą, przy tym jakże wygodną – bo
emigracyjną! Mogli przecież powiedzieć – z cynicznym
samozadowoleniem – reżymowi spece, że to jest przecież werdykt „tych z emigracji”! Że to właśnie emigracja
nienawidzi Sienkiewicza, że go potępia i zwalcza! Paszkwil Gombrowicza był przede wszystkim „wodą na ich
młyn”! Demaskował Sienkiewicza jako szkodnika. Przygotowywał, motywował, uzasadniał skazanie go na karę
najsurowszą. Na b a n i c j ę!
Henryk Sienkiewicz to przecież – krzyczy Gombrowicz – demon! Katastrofa naszego rozumu! –
ten szkodnik! Pisarz szkodliwy dla narodu, dla Polski?! Czy autor Ferdydurke nie wiedział wtedy, co
robi, co pisze, co drukuje? czy mógłby on („naiwnie”? – o nie, to wykluczone!) nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swego wystąpienia w roku 1953!?
Z praktycznych, instrumentalnych skutków swojego kroku
dla tzw. „polityki kulturalnej” tamtych bierutowskich lat?
Trudno go przecież podejrzewać o brak wyrafinowanej
przenikliwości, zwłaszcza w sprawach jego strategii pisarskiej.
Opinia Witolda Gombrowicza – nawet na tle najbrutalniejszych napaści, w których celowali na początku
wieku Wacław Nałkowski i Stanisław Brzozowski (zresztą na prostackie obelgi wobec pisarza pozwalają sobie
bardzo często przeróżni felietoniści, publicyści (niekiedy
także nauczyciele) kompromitujący się przy okazji zupełną nieznajomością dzieł i obywatelskich dokonań
polskiego Noblisty) – należy do najdrastyczniejszych
wystąpień antysienkiewiczowskich! Bulwersowała ona
(i nadal bulwersuje) nie tylko miłośników twórczości
wielkiego pisarza i Polaka, ale każdego, kto styka się
z nią po raz pierwszy. Warto więc zastanowić się nad jej
sensem i nad znaczeniem, jakie ma dla sienkiewiczologa.
Jak na nią spojrzeć? Jak na szokującą i przykrą (trudno ukrywać) – wyizolowaną niespodziankę – jedną
z owych grubiańskich symplifikacji (to termin samego Gombrowicza), ekscentrycznych wybryków autora
Ferdydurke? Czy ująć ją bardziej całościowo – na
tle estetyki tego pisarza wyłożonej w Dzienniku –
zwłaszcza obecnie, gdy dysponujemy od dawna , pełnym
trzytomowym tekstem dzieła. Dzieła, trzeba przyznać,
rzeczywiście interesującego – uważanego przez wielu
znawców – za najwybitniejszy utwór Gombrowicza, za
jeden z najoryginalniejszych (w tej klasie gatunkowej)
fenomenów współczesnej literatury polskiej. Zwłaszcza
w porównaniu z wydanym ostatnio żenującym, żałosnym
wprost, Kronosem (awansowanym natychmiast, przez
chwalców autora Ślubu, do rangi najgenialniejszych dzieł
naszej literatury).
A więc, jakie zajmuje w nim miejsce Sienkiewicz? Wyjątkowe. Jest to po prostu dla autora Trans-Atlantyku cały
kompleks zagadnień.
Sprawa Sienkiewicza (potraktowana nieco podobnie,
jak znane i głębokie w swej mądrości „obrachunkowe”,
ale jednocześnie postulatywne studium profesora Kazimierza Wyki z roku 1946 – i jakże odmienne we wnio-

37

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
skach!)3. Gombrowicz poświęca „kompleksowi Sienkiewicza” dwie wypowiedzi: dłuższy i wcześniejszy esej z roku
1953 (w zamykających tom I Dziennika z lat 1953-1956
Uzupełnieniach) pt. Sienkiewicz oraz krótszy, kilkustronicowy fragment w tymże tomie (rok 1955) wnoszący już
niewiele nowego do poprzednich „ustaleń”.
Przed wielu laty, kiedy udało mi się z trudem dotrzeć
do fragmentów tej wypowiedzi, określiłem ją mianem
„negatywnej fascynacji” Gombrowicza4. Podtrzymuję nadal ogólny sens tej formuły, ale rozbudowany kontekst
szczegółów każe spojrzeć nań w znacznie poszerzonej
perspektywie. Problematyce tej poświęciłem dwa (opublikowane przed kilkunastu laty w tomach zbiorowych) studia interpretacyjne: Gombrowicz o Sienkiewiczu (1990)
i Grubiańska symplifikacja Gombrowicza (1992).
Nazwisko Sienkiewicza często pojawia się na kartach
Dziennika. Można powiedzieć wprost, że twórca Trylogii
jest takim bohaterem ... negatywnym, którego się i nienawidzi i jednocześnie podziwia. Że stanowi on swoisty
k o m p l e k s prześladujący wciąż emigracyjnego pisarza jako autora, człowieka i Polaka. Henryk Sienkiewicz bowiem to problem wyjątkowej ważności dla literatury, kultury, życia narodowego Polaków. Sienkiewicz
– znak, synonim, symbol p o l s k o ś c i. Jest swoistą
górą czy wieżą, jakimś centralnym punktem, skąd można spojrzeć na przeszłość, dokonać rozrachunku z tradycją, ale także spojrzeć w przyszłość, by snuć trochę
dziwaczne prognozy, jak chociażby ta, że jeśli „Polska
czerwona” wyda swego wielkiego pisarza – będzie to
właśnie bezbożny, bolszewicki Sienkiewicz(!)5.
Autor Kosmosu przyjmuje wobec wielkiego klasyka postawę zdecydowanie negatywną, potępiającą. Nie pomija
żadnej okazji, aby go zlekceważyć, pomniejszyć, wyśmiać.
Poetyka jego inwektywy rozbłyskuje raz po raz ironiczną
drwiną i potępiającym szyderstwem – w sposób jeszcze
bardziej jaskrawy niż w harcach polemicznych z innymi pisarzami. I chyba też – bardziej bezwzględny. Lecz niesłuszny, niesprawiedliwy – nie waham się powiedzieć – wręcz
p o d ł y! Tak, jakby autor Dziennika z najwyższą konsekwencją wypełniał głoszone przez siebie hasło:
On z a c h w y c a - dlatego m u s i m y go sobie
o b r z y d z i ć!6
Na przykład autor Pornografii przytacza dość tanie
pochlebstwo o swojej twórczości pewnego krytyka (Ryszarda Wragi): Gdzież tam Sienkiewiczowi do Gombrowicza!7 tylko po to, aby je z megalomańską satysfakcją
potwierdzić.
Znajdujemy zresztą w „Dzienniku” mnóstwo uszczypliwych zaczepek i złośliwych aluzji wobec autora Quo
vadis?
W zjadliwej replice polemicznej (jakich pełno) skierowanej przeciwko innemu krytykowi – Witold Gombrowicz usiłuje „dopiec” swemu oponentowi, (Czesławowi
Straszewiczowi) – oskarżając go, że jest karykaturzystą
polskości, wnukiem Sienkiewicza i także kuzynem Wiecha8. W innym zaś fragmencie Dziennika – zwierzając
się, jak trudno mu zwalczać i odrzucać przemyślną indoktrynację komunistyczną – pisarz emigracyjny znowu zaczepia Sienkiewicza. W ironicznej wyliczance, komu tak
łatwo być pogromcą komunizmu, nie daruje oczywiście
twórcy Quo vadis? Łatwo więc można „odepchnąć” ko-
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munizm, gdy się jest: wiernym dysponentem swego środowiska, hrabią, kawalerzystą, ziemianinem, handlarzem
lub przemysłowcem, inżynierem lub lekarzem, członkinią
Stowarzyszenia Ziemianek, konserwatystą lub finansistą,
Sienkiewiczem lub antysemitą9.
W tej szyderczej „litanii” kontekst: Sienkiewicz – lub
„antysemita” ma swoją doprawdy zasmucającą wymowę,
nie najlepiej świadczącą o autorze Dziennika i dowodzącą
po raz kolejny nadużywania owych wręcz absurdalnych,
„grubiańskich symplifikacji”, w tak chętnie praktykowanej
przez Gombrowicza programowej manii prawienia ludziom
impertynencji („dla każdego coś przykrego”), obrażania
bez powodu, stawiania ich pod pręgierzem insynuacji. Lecz
z oburzeniem odrzucanej wobec siebie. Dziwna to, pożałowania godna, nieetyczna metoda: innych poniżyć by
– s i e b i e – wywyższyć.
Podjazdowa (następnie zaś) generalna batalia z Sienkiewiczem jest jakby dla twórcy Pornografii bitwą, czy jedną z walk, o swoje – wysokie – miejsce w literaturze polskiej, o dowartościowanie, o rekompensatę za wieloletni
niedoceniany trud tworzenia, za chroniczny brak uznania,
za owe „przebijanie się” kolejnymi debiutami (trzema!).
W sytuacji poniżenia i niedostatku (o których Gombrowicz niejednokrotnie wspomina). To do pewnego stopnia
wyjaśnia agresywność jego postawy, lecz czy ją usprawiedliwia? Bynajmniej!
Jest rzeczą wielce charakterystyczną, że autor Operetki toczy wiele batalii ze wszystkimi prawie pisarzami
(nieżyjącymi i żyjącymi). I nikogo chyba nie oszczędza. Pretensje ma nawet do Adama Mickiewicza. Najcieplej (oczywiście) mówi o Czesławie Miłoszu. Natomiast każdego usiłuje zniszczyć, zdeprecjonować,
a przynajmniej coś mu ująć. Posługuje się w tym celu
swoją ulubioną metodą – logiką p a r a d o k s u – tzn.
demaskowaniem takich rzekomych, wewnętrznych
i głębokich sprzeczności, które są czynnikiem absolutnej
d e s t r u k c j i sztuki pisarskiej każdego, najwybitniejszego nawet twórcy: Sienkiewicza, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Kasprowicza, Przybyszewskiego. Brutalna logika
tych paradoksów służy do zwalczania ustalonych hierarchii literackich, wprowadzania „nowego” ładu aksjologicznego na szczytach polskiego Parnasu; stąd bezlitosne
sądy o swoich współczesnych, ich kompromitowanie,
poniżanie. Także (i zwłaszcza) o tych, którzy odeszli
niedawno. Pisanie o nich ź l e – niejako in articulo mortis.
To budzący moralną dezaprobatę przykład perwersyjnej
prowokacji i swoistego cynizmu Witolda Gombrowicza.
Oto taki właśnie, „negatywny nekrolog” Juliana Tuwima (całkiem świadomie odrzucający konwencję de mortuis nil nisi bene). Nekrolog zaiste przykry, głęboko niesprawiedliwy, prowokujący:
Zmarł największy współczesny poeta polski. Największy? Niewątpliwie. Wielki? Hm... Nie wprowadził nas w nic,
niczego nie odkrył, w nic nie wtajemniczył, nie dostarczył
żadnego klucza. Ale wibrował – tryskał – olśniewał... magią poetyckiego słowa. Taka zmysłowa wibracja poetyckiej harfy, ziejącej werbalnym luksusem, jest w sztuce
najwyższą inspiracją...ludów prymitywnych; więc był to
poeta, który nie przynosił nam zaszczytu, nawet trochę
nas demaskował. W s t y d polega na tym, że o każdym
wierszu Tuwima możemy powiedzieć, że jest <cudowny>,
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ale na pytanie, co Tuwimowskiego wniósł Tuwim w poezję
świata, nie potrafimy udzielić odpowiedzi.
Gdyż Tuwim, jako Tuwim, to jest jako osobowość, nie
istniał. Harfa bez harfiarza. Ciekaw jestem, czy nekrologi
zdobędą się na ujawnienie tej prawdy10.
I w podobnym tonie (choć bardziej zjadliwym) utrzymane „wspomnienie” (po samobójczej śmierci Jana Lechonia) z roku 1959 – zapewne w rewanżu za krytyczne
uwagi poety o swojej twórczości. Oto słowa Gombrowicza:
Był to poeta nietwórczy i nieoryginalny [...] niepomiernie od początku wywyższony, stąd pozostający całe życie (niespełnioną) zapowiedzią. Na domiar
złego zabarykadowany w wieży klasycyzmu (czyli
bezpłodnego mistrzostwa) nie znał w ogóle dróg myślenia ludzkiego od Hegla, utracił więc rozumienie
współczesności i nie miał nic do powiedzenia. Stąd
– jego życie nielojalne, hierarchia niezasłużona, postawa nieszczera [...] przemykał się bokiem, wykręcał
i nadrabiał miną, puszczał od czasu do czasu jakiś piękny wiersz i udawał, że żyje. Pisał też do szuflady ów
znakomity literacko dziennik, ale kompromitujący wskutek chorobliwego, kompleksowego zwężenia horyzontu
intelektualnego [...]
Cenię Lechonia tym bardziej, im liczniejsze wynajduję racje, by go poniżyć, cenię – wbrew racjom, bo pomimo wszystko był to ktoś – to była figura: (ten) profil, gest,
i ton, ta sylwetka pozostaną, gdy dzieła jego pochłonie
niepamięć. On o s o b i ś c i e się urzeczywistnił. Ten
człowiek nie zaznaczył się w polskim rozwoju ani jednym
ważnym wierszem, ani jedną myślą, a jednak stworzył coś
[...]. Stworzył siebie [...], stworzył Jana Lechonia. Nie mając ani dziesiątej części zasług poetyckich Tuwima zdołał
zaznaczyć się w naszym świecie literackim niemal z tą
samą intensywnością. [...] Lechoń – ten wieszcz emigracji
z reklamy „Kuriera Warszawskiego” i „Wiadomości”11.
Zwalcza Witold Gombrowicz tradycje (nawet najwartościowsze), zżyma się na ciągle uprawiany kult geniuszów. Odnotowuje więc taką oto refleksję po uroczystej
akademii patriotycznej:
Geniusze! Do cholery z tymi geniuszami! Miałem
ochotę powiedzieć [...] Cóż mnie obchodzi Mickiewicz?
Wy jesteście dla mnie ważniejsi od Mickiewicza [...] Nikt
nie będzie sądził narodu polskiego według Mickiewicza
lub Szopena12.
Drażni go zwłaszcza nieustające pasożytowanie na
dawno wyczerpanym już kredycie minionej świetności (że
mieliśmy Jana Sobieskiego, wiktorię wiedeńską, Tadeusza Kościuszkę i dwie nagrody Nobla), samouwielbienie
(z powodu wydania niezupełnie rdzennego Kopernika i na
półfrancuskiego Szopena). Ośmiesza megalomanię narodową, powołującą się na „światową” klasę poezji Mickiewicza – tej samej próby co Dante, Rasyn, Szekspir, na
„doskonałość polskiej literatury” (niestety – niedocenionej
i zapoznanej) – równej najlepszym literaturom świata. Widzi w tym przejaw polskiej naiwności i śmieszności, słabości, niedojrzałości, tej naszej – n i ż s z o ś c i – wobec
Europy i świata13.
Z pasją piętnuje bezmyślny i niewolniczy, upokarzający kult tradycji – to bolesne poświęcenie życia, współczesnego rozumu (stwierdza) na rzecz nieboszczyków, prze-
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ciwstawiając jej hasło krytycznego, a nawet lekceważącego stosunku do przeszłości. Naród prawdziwie żywotny
– pisze – musi nauczyć się lekceważyć wszystko, co nie
jest jego dzisiejszą aktualnością14. Liczy się bowiem tylko
t e r a ź n i e j s z o ś ć. Przesadny kult tradycji podkreśla
jedynie własną małość przed światem – a w literaturze –
jest ową „siłą fatalną”, objawem swoistego jej zablokowania – i z n i e w o l e n i a – jednostki.
Wedle Gombrowicza – dobra literatura polska współczesna czy dawniejsza jest typową literaturą uwodzicielską, pragnącą oczarować jednostkę, poddać ją masie, zniechęcić do patriotyzmu, obywatelstwa, wiary...
służby..., jest literaturą pedagogiczną, nie wzbudzającą
zaufania. Wielka literatura polska jest sztuką stadową
służącą tylko zbiorowości, a lekceważącą pojedynczego
człowieka, jednostkę, indywiduum – suwerenne „ja”.
Prawdziwa literatura polska musi więc odrzucić Mickiewicza i wszystkich królów duchów, wyzwolić się z tyranii własnej historii – tego naszego dziedzicznego
obciążenia – narzucającego nam sztuczne (nieprawdziwe) wyobrażenie o sobie. Stąd postulat autora Dziennika
o śmiałe i bezkompromisowe zburzenie dotychczasowego polskiego stylu i polskiej piękności i stworzenie nowej
atrakcyjnej kultury narodowej – nie przykuwającej (jak
dotąd) – lecz przyciągającej i wyzwalającej15.
Tyrania zniewalającej tradycji, megalomania i patologiczna historia dająca fałszywe wyobrażenie o nas samych, złudne piękności polskiego stylu, fałszywe mity
i hierarchie, uwodzicielstwo, przepedagogizowanie – te
wszystkie klęski wiążą narodową literaturę. Oczywiście,
ta oskarżycielska diagnoza odnosi się również do twórcy
Trylogii. Zwłaszcza do Sienkiewicza. To on jest jednym
z głównych winowajców katastrofalnego stanu polskiej
literatury!
A więc – Sienkiewicz! Sztuka pisarska twórcy Krzyżaków jest –zdaniem Gombrowicza – wyjątkowym fenomenem narodowej literatury i kultury – w ogóle życia
polskiego. Przede wszystkim – ze względu na niezwykły,
niespotykany dotąd jej magiczny wręcz wpływ na zbiorową wyobraźnię mas, całkowite i powszechne oczarowanie narodu. Czytany spontanicznie i z najwyższym zachwytem przez wszystkich (w przeciwieństwie do lektury
narzuconej – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego,
Zygmunta Krasińskiego, Stanisława Przybyszewskiego
czy Stanisława Wyspiańskiego) Sienkiewicz upajał jako
wino i narzucił Polakom swoich bohaterów, swoją wizję
świata – swoją wyłączną i wykluczającą wszelkie inne.
Narzucił wszechpotężną i bezkonkurencyjną formę piękna, doprowadzając do fatalnych skutków – do całkowitego zablokowania, zaszpuntowania wyobraźni zbiorowej.
Odegrał przeto rolę zdecydowanie negatywną, demonicznie szkodliwą.
Nie tylko bowiem umniejszył oddziaływanie innych pisarzy (odtąd nic innego, antysienkiewiczowskiego, asienkiewiczowskiego – biada Gombrowicz – nie mogło się Polakowi podobać), ale nawet wyparł ich zupełnie z obiegu
czytelniczego – dowodzi autor Dziennika. (To oczywiście
gruba przesada!). Stąd też nie waha się Gombrowicz potępić twórcę Trylogii jako demona, szkodnika, katastrofy
rozumu polskiego i przypisać mu najfatalniejsze skutki
jego oddziaływania, jakim miało być (rzekomo!) odcięcie
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literatury narodowej od współczesnej europejskiej myśli
filozoficzno-estetycznej16. Zarzut ten przypomina częściowo ubolewania niektórych pozytywistów z powodu
wielkiej szkodliwości powieści historycznej odwracającej
(ponoć) uwagę od współczesnej problematyki społecznej.
Aby wyjaśnić tę tryumfalną (ale jakże szkodliwą!)
aneksję narodowej wyobraźni, ten „nasz romans sekretny (bo kompromitujący!)” z Sienkiewiczem – przeprowadza Witold Gombrowicz wywód na temat (jego zdaniem)
wyjątkowo ważny (a dotąd nie opracowany) – wytwarzania p o l s k i e j u r o d y, polskiego piękna17. Jest to zresztą jedno ze szczególnie istotnych zagadnień poruszanych
w Dzienniku.
Jego zdaniem – w dziejach literatury narodowej
dominuje (jak w wieku XVI i XVII) tendencja utożsamiająca piękno z cnotą, urodę z moralnością. Nie ma
w niej natomiast w ogóle piękna zrodzonego z życia,
a więc powstającego zawsze (podkreśla autor Kosmosu) z g r z e c h u, posiadającego zatem (zawsze!)
walor atrakcyjności i oryginalności. Bo tylko grzech –
w przeciwieństwie do nudnej (i dlatego) poczciwej cnoty, lub przezwyciężająca go cnota – posiada rzeczywisty
urok! To on (i tylko on) stanowi źródło postępu i żywotnej ekspansji w sztuce. Tymczasem przez wieki panował w polskiej literaturze (i w świadomości powszechnej) ów stereotyp „bogobojnego Polaka”, ta „oderwana
od życia formuła” (przypominająca do złudzenia – dorzuca ironicznie emigracyjny pisarza – bolszewicką urodę rozpromienionego robotnika patrzącego w świetlaną
przyszłość) z całą swą koncepcją cnotliwej urody18.
Dopiero XVIII stulecie pokazało monstrualną Brzydotę, Rozwiązłość, karykaturę Polaka, Polaka w grzechu
całkowitym i rzeczywistym. Pokazało ono naród samoudręczony w brzydocie, w głupocie, który nie umie być
piękny. I te przemiany mogłyby doprowadzić do odkrycia
nowej estetyki zmierzającej do wyższej postaci piękna,
wyrosłej z agresywnej żywotności grzechu19.
Niestety, tę obiecującą estetykę „saskiego turpizmu”
(jeśli tak rzec można) - zniszczył Adam Mickiewicz –
wieszcz „bojący się prawdy życia” i „nie lubiący babrać się
w brudach”. To on narzucił skutecznie swoją, opartą raczej na tradycji, formułę sztuki. Przyjął świadomie – ograniczającą siebie – rolę barda narodowego, utożsamiając
się w pełni ze zbiorowością i stworzył piękno „cnotliwe”,
odpowiadające aktualnemu interesowi narodu podbitego
(a więc słabego, o zredukowanej przez niewolę żywotności), „uczynił z Polski Chrystusa narodów, przeciwstawił
naszą chrześcijańską cnotę nieprawości zaborców20. Wedle Gombrowicza – autor Dziadów będąc twórcą wielkim
– nie był jednak artystą śmiałym, w pełni odkrywczym,
przebojowym, prowokującym (tak, jak prowokująca jest
zawsze wielka sztuka Zachodu). Był natomiast nauczycielem ostrożnym, unikającym skrajności, w pewnym sensie
nawet – kompromisowym – o czym może świadczyć także niedocenianie inspirującej sztukę w każdym okresie jej
rozwoju „urody młodzieńczej”; nie fascynuje go również
(zauważa pisarz) młodzieniec – a zachwyca uroda dojrzała – piękno „męża”. Zresztą, zarzut braku „egzaltacji
młodości” – tak charakterystyczny dla romantyzmu –
stawia całej literaturze polskiej tych czasów i obwinia ją
również o ciasnotę horyzontów, gromi za niedotrzymanie
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kroku odkrywanym na Zachodzie nowym źródłom urody, owego piękna tkwiącego w hańbie i podłości, grzechu
i zła, ucieleśniającego się w sztuce Goethego, Balzaka,
Baudelaire¢a, Wilde¢a, Poego, Dostojewskiego21.
Adama Mickiewicza nie stać więc było na stworzenie prawdziwie nowej przełomowej estetyki: dokonał tylko tego, na co było go stać – stwierdza autor Dziennika.
Nowe horyzonty mógłby otworzyć jakiś inny anty-Mickiewicz, jakaś równa mickiewiczowskiej gwiazda, która
– nie pełniąc pozaartystycznych serwitutów, owej służby
narodowej – poszukiwałaby piękności wolnej i niezależnej od jakichkolwiek zobowiązań. Ale literatura polska
gwiazdy takiej nie zrodziła. Szansa pozostała więc nie
wykorzystaną możliwością.
A Sienkiewicz? Zdaniem autora Ferdydurke jest on
spadkobiercą swego wielkiego poprzednika i wiekowej
tradycji, poszukującym nie grzechu okropnego, odrażającego, lecz właśnie owego grzeszku miłego, grzeszku
sympatycznego, nie wzbudzającego odrazy. I w tym duchu ukształtował przejęty od Mickiewicza wysokiej miary
typ Polaka, ale „uczynił go łatwiejszym, przystępniejszym
i wdzięczniejszym:
[...] cnotę opieprzył grzechem, grzech ocukrzył cnotą
i przyrządził słodkawy likier niezbyt silny, a przecież podniecający z gatunku, który najbardziej smakuje kobietom.
Potwierdza to w pełni typowy bohater Sienkiewiczowski: a jest nim nie rzymianin Skrzetuski, lecz
właśnie ten grzeszący z nadmiaru sił żywotnych
i czystego serca Kmicic i Winicjusz. Tak więc – ironizuje
Gombrowicz – autor Quo vadis? zrealizował to wyzwolenie grzechu od dawna będące koniecznością polskiego
rozwoju,... ale na jakimże poziomie!22. W przeciwieństwie
do potężnego i bezinteresownego (chociaż także poddanego narodowej służbie) Adama Mickiewicza – Sienkiewicz – kokietował, czarował, uwodził, kierując się nieukrywaną, jawną żądzą podobania się wszystkim i za wszelką
cenę, podobania się powszechnego, dążeniem, aby także Polacy podobali się innym narodom. Nic więc dziwnego, że sięgał wyłącznie po efekty zewnętrzne, dzięki którym, z godną podziwu łatwością, uzyskał pozór wartości.
Stworzył tylko wartości pozorne.
Z iście demaskatorską pasją usiłuje autor Dziennika zdezawuować i obnażyć mechanizm owych pozornych wartości sztuki Sienkiewiczowskiej. Polega ona
wyłącznie na zewnętrznych efektach, mistrzowskim
prestidigitatorstwie! Jego sztuka – to teatr niezwykły,
pełen postaci tytanicznych, o potędze i blasku nie spotykanym gdzie indziej” – ale to jest tylko „czysty teatr
i czyste aktorstwo”, pozbawione zupełnie dramatu wyższych wartości (tych zawsze twórczych, walczących,
przekształcających). To jest teatr oddany w całości „na
usługi przeciętnej wyobraźni23 – woła Gombrowicz – nie
określając (jak w wielu przypadkach) magiczności swoich
niejasnych słów-kluczy. Cóż to właściwie znaczy: przeciętna wyobraźnia? Czy to wyobraźnia masowa?, niewybredna estetycznie? (a może wręcz – „prostacka”?) A może to
sztuka trafiająca do wyobraźni każdego: sztuka i dla maluczkich” i dla „wielkich? Sztuka fascynująca wszystkich
(sam to przecież wyznał!) również jego - Gombrowicza!
Jak to pięknie i mądrze powiedział niegdyś o Sienkiewiczu znakomity uczony, profesor Konrad Górski – sztuka
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budząca p r y m a r n e u c z u c i a24.
Owe, wyjątkowe zresztą uzdolnienia w sztuce posługiwania się wszystkimi blaskami (wszystkimi efektami)
bez ich selekcji, wyboru – są właśnie charakterystyczną
cechą człowieka miernego, który posiadając talent igra
wartościami, uprawia sztukę arcyzmysłową, przeznaczoną na zaspokajanie niewyżytych skłonności masy, dostarczającą tylko przyjemnych snów. Uwodzi, kokietuje,
czaruje Sienkiewicz i wspaniałością narracji, barwnością,
soczystością, melodią i niezwykłą intencją unikania tego,
co może męczyć, znudzić, nie bawić czytelnika.
Dlatego też nie waha się autor Dziennika (podobnie
jak uczynił wobec innych pisarzy) przyznać twórcy Krzyżaków wątpliwy tytuł niezwykłego geniusza łatwej urody
– geniusza nieco żenującego, geniusza od wstydliwych
marzeń, czytanego do poduszki, którym można się rozkoszować, ale tylko prywatnie, intymnie, bo nie wypada
afiszować się nim przed obcymi w obawie kompromitacji,
przeznaczając dla świata – artystów nieskończenie mniej
utalentowanych, ale poważniejszych – jak Żeromski czy
Wyspiański25. Ten geniusz łatwej urody z przerażającą
skutecznością spłyca i łagodzi wszystko, czego się dotknie, wszystkie najtragiczniejsze antynomie, którymi
krwawi się poważna literatura. Nawet – grzmi Gombrowicz – bezmiar tortur i okropności, jakich pełno w «Trylogii» lub «Quo vadis», jest tam dla przyjemności, nawet ból
fizyczny staje się (tu) cukierkiem.26
Zwróćmy uwagę na ów komentarz (jakże zjadliwy!)
o cierpieniach i okropnościach fizycznych – jako przyjemnościach osładzających!? Czy rzeczywiście osobista
wrażliwość estetyczna Gombrowicza skłaniała go do takiego właśnie odbioru?! Trudno pozbyć się wątpliwości,
że chyba nie. A cały zarzut jest jeszcze jednym na „siłę”
wyszukanym argumentem przeciwko twórcy Trylogii, osobliwie przewrotnym awersem bardzo często powtarzanych dotąd (w różnych fazach i okresach polemik antysienkiewiczowskich) sądów i opinii krytycznych o nadmiarze tzw. krwawego realizmu, (czy krwawego weryzmu)
w powieściach historycznych autora Bez dogmatu.
W sumie cały świat Sienkiewiczowski, groźny, potężny, wspaniały, mający wszystkie zalety prawdziwego
świata – okazuje się światem pozornym – przeznaczonym wyłącznie dla rozrywki, zabawy, wskutek czego –
nie przeraża.
Zresztą, twórca Trylogii zostaje oskarżony o uprawianie celowej i nie zupełnie uczciwej gry z narodem.
Wedle obrazowej frazeologii autora Trans-Atlantyku
– uprawia Sienkiewicz coś w rodzaju oszukańczego
handlu: sprzedawania przysłowiowego kota w worku,
prowadzi bowiem igraszkę wartości pod pozorem kultu wartości, dalej – upiększa historię, upraszcza ludzi,
karmi Polaków stekiem naiwnych iluzji – i, o zgrozo! –
usypia sumienia, tłumi myśl i hamuje postęp!. A czym
usprawiedliwia tak ciężkie winy? Oczywiście, ideą
k r z e p i e n i a s e r c – czyli poddaniem swojej sztuki
służbie Narodu, opartej moralnie na światopoglądzie katolickim27.
Ale i w tej podstawie Sienkiewiczowskiego pisarstwa, opartego na dwóch głównych filarach, kulcie:
Boga i Narodu (zgodnego z polską tradycją) doszukuje się emigracyjny pisarz charakterystycznego pęk-
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nięcia, niespójności i okazji do dalszych zarzutów.
W dość zręcznym sofizmacie sugeruje, iż te oba pojęcia: Bóg (absolutna wartość moralna) i Naród (wartość relatywna, zmienna, obejmująca interes grupowy) są z istoty nierównomierne. Tymczasem były one
w polskiej literaturze traktowane zawsze instrumentalnie.
Obaj twórcy, i Mickiewicz i Sienkiewicz, wprzęgli Boga
(cnotę) w służbę Narodu, czyniąc zeń „narzędzie walki o zbiorową egzystencję”. Lecz w jeszcze większym
stopniu podporządkował Boga narodowi autor Trylogii.
Bóg jest dla niego – twierdzi Gombrowicz – tylko sposobem współżycia z narodem. Stąd jeszcze jeden – równie mocny, co niesłuszny i niesprawiedliwy zarzut – że
Sienkiewicz tylko pozornie jest pisarzem katolickim, bo,
w istocie, ładna jego cnota jest niezmiernie daleka od
prawdziwej cnoty katolickiej, bolesnej, niewdzięcznej, będącej kategorycznym odepchnięciem zbyt łatwych uroków28.
Oczywiście, przypomina to formułowane w pierwszych
powojennych latach przez niektórych krytyków katolickich
(różnych resztą orientacji) gołosłowne najczęściej zarzuty sugerujące, iż katolicyzm Henryka Sienkiewicza jest
konserwatywny, za mało intelektualny i nowoczesny. Nie
wiadomo, czy znał je autor Dziennika; trudno więc rozsądzić, w jakiej mierze są one rezultatem całkowicie własnych przemyśleń, w jakim zaś mogą być dostrzeżonym
echem dyskusji toczących się w prasie krajowej tamtego
czasu.
W osądzie Witolda Gombrowicza sztuka twórcy Quo
vadis? (jakkolwiek trudno wątpić w jego szlachetne
i szczere intencje) przyniosła fatalne skutki, wręcz demoniczne konsekwencje społeczne. Stała się ona bowiem
idealną piżamą dla wszystkich żyjących owym ułatwionym
życiem, tych, którzy nie chcieli oglądać swej szpetnej nagości. Czyli – grzmi gromko pisarz emigracyjny słowami,
jakby zaczerpniętymi ze znanego paszkwilu Stanisława
Brzozowskiego o Sienkiewiczu, pocieszycielu burżuazji
– autor «Trylogii» upajał aż do nieprzytomności swoją
pięknością sferę szlachecko-ziemiańską, czyli w znakomitej większości rozpaczliwą bandę gnuśnych bałwanów,
nasycił nią także arystokrację, burżuazję, kler, wojsko –
wszystkich wyznawców uproszczonej rzeczywistości29.
Narzucił również żeńskiej śmietance narodu swój
etyczny i estetyczny ideał kobiety – Polki, patetyczny ideał kapłanki i strażniczki – hermetycznie zamknięty, odizolowany od rzeczywistości, skutkiem
czego owe wiochny, Oleńki i Baśki, rozmaite hrabiny, inżynierowe, mecenasowe, obywatelki ziemskie
i miejskie stały się zupełnie niewrażliwe na świat zewnętrzny – stały się (jak określa Gombrowicz) – całkowicie n i e p r z e m a k a l n e! Zresztą – kontynuuje twórca
Trans-Atlantyku – pod wpływem piękna Sienkiewiczowskiego, które pokochała rycersko-ułańska dusza narodu,
nie znalazły większego zrozumienia u nas inspirujące
nurty europejskie, uparty rewizjonizm Zachodu. One po
prostu nie podobały się Polakom30. Oczywiście – przez
Sienkiewicza!
To Sienkiewicz zatem (ten szkodnik!) i cała jego szkoła
w literaturze i sztuce – o potęgo sztuki! (biada Gombrowicz) – stworzył styl decydujący o upodobaniach
emocjonalnych narodu i narzucił ten styl Polakom. W ten
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sposób uczynił naród ślepym i głuchym na wszystko inne
i określił do tego stopnia najskrytsze jego gusty, iż 90%
świata staje mu się niejadalne31.
Tak więc absolutna dominacja (chciałoby się rzec: preponderancja estetyczna) jednego tylko stylu, jednej formy
piękna, tej, która naprawdę podoba się narodowi – tzn.
p i ę k n a s i e n k i e w i c z o w s k i e g o – świadczy
też i o tym, iż nie ma dotąd prawdziwej, autentycznej polskiej piękności, formy, stylu (a trudno się łudzić, że współczesna literatura polska jest stylem) – ponieważ mogą
one powstać jedynie jako rezultat śmiałych, namiętnych
i bezwzględnych poszukiwań artystów duchowo wolnych,
zdolnych do bezkompromisowego obnażania całej
polskiej śmieszności, grzechów i polskiej brzydoty. To
jest warunek absolutnie konieczny – twierdzi emigracyjny
pisarz – dla powstania urody i cnoty polskiej32. Conditio
sine qua non!
Ale ta namiętna, pełna pasji, bezkompromisowa rozprawa z Henrykiem Sienkiewiczem, potępienie i odrzucenie jego pisarstwa – jako sztuki szkodliwej dla narodu –
zaskakuje zupełnie nagłym zwrotem i nieoczekiwaną propozycją Gombrowicza. Propozycją, aby – mimo wszystko – pozytywnie potraktować arcymistrza prozy polskiej.
W zakończeniu bowiem swego polemicznego traktatu nawołuje autor Dziennika, by nie lekceważyć Sienkiewicza,
gdyż to właśnie jego pisarstwo (tak wstydliwe!) posiada
– i to jest ów paradoks serio (tym razem) autora Ślubu –
siłę demaskującą, obnażającą w stopniu wyższym, niż jakiekolwiek inne. I dlatego może ono odegrać rolę katalizatora w odkrywaniu prawdy o nas, w samoobnażaniu się
naszych grzechów. Oczywiście, trzeba go tylko inaczej
czytać i zupełnie inaczej przyjmować. Nie należy więc
traktować Sienkiewicza jako hetmana narodu, nauczyciela i mistrza, lecz trzeba w nim widzieć poufałego naszego marzyciela, wstydliwego opowiadacza snów33. To
hasło autora Pornografii jest znaną powtórką wielokrotnie
i różnorodnie formułowanych poglądów. Natomiast kolejne rozważania zasługują na baczniejszą uwagę, powraca
w nich bowiem Witold Gombrowicz do wyłożonych wcześniej tez o kreacyjnej sile brzydoty i grzechu jako wiecznym źródle atrakcyjnej estetyki i prawdziwie żywotnej
sztuki.
Otóż, jeśli przyjąć niniejsze rozumowanie jako poprawne, autor Ferdydurke gotów jest ostatecznie przyznać Sienkiewiczowi uzdolnienia szczególnie dociekliwego, i jednocześnie skutecznego, t e r a p e u t y, wprowadzającego nas spontanicznie w mroki naszej osobowości
z jej skrytymi instynktami, pragnieniami, tajnymi aspiracjami. Twórca Trylogii, terapeuta, oddziałujący na zbiorowość narodu, dokonujący swoją sztuką aktu powszechnej
(jeśli tak rzec można) psychoanalizy – oto rzeczywista
rola, którą może on odegrać.
Gdybyśmy pisarstwo Sienkiewicza potraktowali –
stwierdza Gombrowicz – w ten sposób, jako wyładowanie
instynktów, pragnień, tajnych aspiracji ujrzelibyśmy w nim
prawdy o sobie, od których, być może, włosy stanęłyby
nam dęba. Jak nikt, wprowadza on w te zakamarki naszej
duszy, gdzie się urzeczywistnia polskie wymigiwanie się
życiu, polskie uchylanie się prawdzie. Nasza «powierzchowność», nasza «lekkość», nasz w gruncie rzeczy nieodpowiedzialny, dziecinny stosunek do życia i do kultury,
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nasza niewiara w pełną rzeczywistość egzystencji [...]
I dlatego – nie lekceważmy Sienkiewicza. Od nas samych
zależy, czy on stanie się narzędziem prawdy, czy fałszu
[...]34.
Czym jest dla sienkiewiczologa inwektywa autora
Trans-Atlantyku? Co wnosi do wiedzy o wielkim pisarzu?
Do jakich skłania przemyśleń, refleksji, „przewartościowań”? Mówiąc przewrotnie – za co mamy „kochać” ...
Witolda Gombrowicza!? W swej części pierwszej antysienkiewiczowskie wystąpienie jest przecież walką z ustaloną wielkością sztuki pisarskiej twórcy Krzyżaków, próbą
jej ośmieszenia, wykpienia, podważenia, dewaluacji, odrzucenia. Autor Dziennika usiłuje „zdemaskować” jej głębokie wewnętrzne sprzeczności, pęknięcia, destrukcje,
wykazać wszystkie wady, błędy, sprzeniewierzenia. Lista jest długa, ale w syntetycznym skrócie trzeba zebrać
główne zarzuty.
Wedle Gombrowicza – twórczość Henryka Sienkiewicza wyrosła z żądzy podobania się ludziom, z ostentacyjnego za wszelką cenę garnięcia się do ludzi; jest to
sztuka uwodzicielska i pedagogiczna, pozbawiona wyższych wartości, jest sztuką wartości pozornych, czystym
teatrem, swoistym oszustwem (sprzedawaniem kota
w worku!), sztuką arcyzmysłową posługującą się totalnym wręcz nadmiarem (tanich) efektów (bez koniecznej
selekcji), co stanowi cechę człowieka miernego, igrającego w sposób niezbyt uczciwy – wartościami pod pozorem kultu wartości. A przy tym jest sztuką upraszczającą
ludzi i historię, szerzącą naiwne iluzje, usypiającą sumienia, tłumiącą myśli, hamującą postęp, pocieszającą klasy
i warstwy posiadające. Ponadto, twórczość Sienkiewicza
instrumentalnie wykorzystuje Boga, cnotę, religię, upowszechnia płytki katolicyzm, narzuca nierealne i patetyczne ideały kobiety-Polki, izoluje wreszcie naszą literaturę.
Tyle grzechów – i to grzechów śmiertelnych – na raz!
Gdyby te zarzuty chociaż w części były prawdziwe, musiałyby (mówiąc językiem autora Dziennika) wykończyć,
unicestwić każdego twórcę, usunąć go raz na zawsze
z powszechnej narodowej świadomości.
Tymczasem jest przecież (na szczęście) inaczej! Odkrycia Witolda Gombrowicza, wyrastające z tak przezeń cenionej i pomysłowej dialektyki antynomicznej, są
przede wszystkim efektownymi w y m y s ł a m i, ekwilibrystyką zręcznych przejaskrawień samego twórcy
Kosmosu, rozdętych nieraz do granic jawnych absurdów (przypominam: Sienkiewicz – ten demon, szkodnik, katastrofa naszego rozumu!). Wszystkie niemal są
przestylizowanym echem wcześniej wypowiedzianych
zarzutów, przygan, opinii krytycznych podpatrzonych u
różnych autorów. Są po prostu prowokującymi inwektywami. Tego rodzaju argumenty Gombrowicz określa
mianem grubiańskich symplifikacji35; piętnuje je i odrzuca,
analizując np. sądy Friedricha Nietzschego i Jose Ortegi
o Ludwigu van Beethovenie (tępe, tępo złośliwe,
tępo płytkie podejście tego artysty)36 – kiedy indziej zaś, sam stosuje z właściwą sobie zręcznością
do zwalczania swych przeciwników.
Przewrotny kontredans argumentacyjny i dialektyczna swoboda nurzania się w antynomiach pozwala mu
więc raz potępiać Sienkiewicza za „łatwość” pisania, by
na innych stronach tegoż Dziennika dowodzić, że [...]
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w sztuce nic nie jest tak trudne jak łatwość37. Może go
oskarżać o zasklepianie się w żenującej zaściankowości
polskiej, a równocześnie dowodzić, iż ta sama prywatna,
powszechna, lokalna, nawet zaściankowa konkretność
podnosi sztukę najbardziej uniwersalnych pisarzy francuskich lub włoskich...do wymiaru kosmicznego czy że
najbardziej światowe melodie Szopena są najbardziej
polskimi melodiami38.
Ponadto antynomie te, których rolę w życiu i w sztuce
autor Dziennika tak wysoko ceni, przynoszą argumentację uogólnioną do granic tak rozciągliwych, że tracą one
wszelką moc empiryczną i dokumentacyjną. Można nimi
wszystko potwierdzić i wszystko zanegować. Ubóstwo
faktograficzne, ignorowanie podstawowych wiadomości
– nie mówiąc o jakiejkolwiek wiedzy rzeczowej o autorze
Krzyżaków – oto cechy paszkwilu Gombrowicza. Ignorancja od razu rzucająca się w oczy! Henryk Sienkiewicz jest
dla polemisty jedynie twórcą Trylogii i Quo vadis? A reszta?
Reszta po prostu nie istnieje. Wiedza merytoryczna o Sienkiewiczu (o innych twórcach także) nie jest autorowi Dziennika do niczego potrzebna! Zastąpiły ją własne impresje,
własna arogancja i prowokacyjny tupet. I to całkowicie
wystarczy Gombrowiczowi, by włożyć przysłowiowy kij
w mrowisko.
Ale czy prowokowanie może być (jak długo i na ile)
metodą poznawania? Najczęściej bywa głosem przestrogi, sygnałem ostrzeżenia. Tych przecież Sienkiewiczowi
nie brakowało nigdy. Jednakże wkładanie kija w mrowisko – to także, i przede wszystkim – robienie szumu wokół własnej osoby, uporczywa, permanentna autokreacja,
drażniące (często żenujące) samouwielbienie, przechodzące w samoubóstwienie, przenikające nie tylko (co
można zrozumieć) cały Dziennik od początkowego egotyczno-egoistycznego, czterokrotnego samochwalczego:
„ja”, ale nasycające także takie powieści, jak Pornografia, czy Kosmos. I jeszcze, łącząca się z nią: Mistyfikacja
Gombrowicza. Sam Mistrz, głosząc pochwałę postawy: ja
– to kto inny, zaleca praktyczną przydatność tej metody
proteuszowej. Rzecze więc:
Owszem, mistyfikacja jest zalecona pisarzowi. Niech
zamąci nieco wokół siebie, aby nie wiedziano, kto zacz
– pajac? kpiarz? mędrzec? oszust? odkrywca? blagier?
przewodnik? A może on jest tym wszystkim naraz?39.
Lektura Witolda Gombrowicza stanowi także przykład
indywidualnej reakcji, sposobu odbioru Sienkiewicza,
owej negatywnej fascynacji – absolutnie przeciwstawnej
czytaniu innych wielkich pisarzy – jak np. Władysława
Reymonta, Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza, Stefana Żeromskiego, Jarosława Iwaszkiewicza czy Antoniego
Gołubiewa, a z obcych – Lwa Tołstoja, Williama Faulknera, Henri de Montherlanta.
Natomiast walor istotniejszy zachowuje propozycja
wskazująca na możliwość odmiennego interpretowania
wielkiej prozy historycznej Henryka Sienkiewicza – przed
wszystkim – cyklu trylogicznego. Interpretacji nie tyle
„przewrotnej” (jak próbuje sugerować autor super pomysłowej powieści I u możnych dziwny na przykładzie swego odczytania arcydzieła Sienkiewicza), ale takiej, która
odchodzi od egzegezy typu pozytywistycznego i kontynuujących ją wariantów post-pozytywistycznych, a która postuluje odczytania o t w a r t e h e r m e n e u t y c z n i e.
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Odczytania poszukującego nowych znaczeń (wśród nich
niechże się mieszczą również owe przerażające prawdy
o nas samych).
Tę myśl podsuwa nam właśnie paszkwilancki esej Witolda Gombrowicza.
***
Postscriptum Gombrowicziana
Znany (i kontrowersyjny) publicysta i krytyk, Krzysztof Kłopotowski udzielił ostatnio dość dziwacznej rady,
jaką „politykę kulturalną” ma prowadzić obóz zwycięskiej
prawicy po wyborach 25 października 2015 r., stwierdzając, że nie może się ona ograniczać do przywracania pamięci o chlubnej historii, gdyż byłoby to nieszczęściem
dla polskich umysłów, ponieważ świadomość historyczna musi być krytyczna. Na dzieje Polski trzeba patrzeć
krytycznie, nie uda się przenieść tradycyjnej polskości
w wiek XXI. Dlatego (doradza) kultura państwa PiS ma
znaleźć modus vivendi z refleksją o Polsce najwybitniejszych zaprzańców: Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. Szkoda oddawać ich przeciwnikom. O ile Czesław
Miłosz otrzymał Order Orła Białego od prezydenta Lecha
Wałęsy, o tyle pochówek poety w Panteonie Narodowym
na Skałce w Krakowie wywołał burzę na prawicy. Nie wierzył on w trwałą niepodległość, przypisując Piłsudskiemu
słowa: «Koło historii wstrzymałem na chwilę». Zarzucano mu kolaborację z reżimem po roku 1945. A przecież
dzięki temu opisał działanie komunizmu w Zniewolonym
umyśle. Książka wywarła wielkie wrażenie w kraju i duże
na świecie. Był to więc przypadek „winy szczęśliwej”,
wiodącej ku dobru. Poza tym to wybitny pisarz, myśliciel
i poeta, choć bardzo krytyczny np. wobec tradycji powstańczej. I noblista. Miłosz i Gombrowicz spełnili się na
emigracji. Ucieczką z Polski oddali narodowi przysługę,
bo uzyskali w ten sposób wolność myślenia. Gombrowicz
w kraju nie napisałby Trans-Atlantyku, arcydzieła gawędy
staropolskiej dwa stulecia po zmierzchu gatunku, ironicznego, skandalicznego, z tyradą przeciw Polsce: «A płyńcież wy, płyńcie Rodacy do Narodu waszego świętego
chyba przeklętego! Płyńcież do Stwora tego św. Ciemnego, co od wieków zdycha, a zdechnąć nie może! Płyńcież do Cudaka waszego św., od Natury całej przeklętego, co wciąż się rodzi, a przecież wciąż Nieurodzony!
Płyńcież, płyńcież, żeby on wam ani Żyć, ani zdechnąć
nie pozwalał, a na zawsze was między Bytem i Niebytem
trzymał…» Ta trafna diagnoza naszej sytuacji historycznej straciła aktualność po naszym wejściu do Unii Europejskiej. / Zdaniem Kłopotowskiego słuszne i aktualne
jest zalecenie Gombrowicza, że warunkiem uzyskania
przez Polaków statusu narodu prawdziwie europejskiego
nastąpi dopiero wtedy, kiedy Polacy wyodrębnią się wyraziście z Europy, przeciwstawią się jej, gdyż europejskość
nie polega na zlaniu się z Europą, lecz na tym, aby być jej
częścią składową, ale specyficzną i niedającą się niczym
zastąpić, kiedy zachowają całkowitą odmienność i będą
żyli własnym życiem. W swoim Dzienniku wzywał do
odważnej autonomii: Nie traćcie drogiego czasu na pościg za Europą – nigdy jej nie dogonicie. Uderzcie raczej
w sztukę europejską, bądźcie tymi, którzy demaskują;
zamiast podciągać się do cudzej dojrzałości, spróbujcie
raczej ujawnić niedojrzałość Europy… stwórzcie kryty-
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kę sztuki z własnego punktu widzenia…, stwórzcie obraz świata, człowieka, kultury, który byłby zgodny z wami
(Dziennik 1953 – 1956, s. 44-45). Kłopotowski twierdzi,
że ten program może poprzeć roztropna prawica. Dlatego też PiS powinien: 1. Obrócić «pedagogikę wstydu»
przeciw «pedagogom». 2. Krytycznie przywracać pamięć
historyczną. 3. Demaskować Europę, zamiast się podciągać do jej dojrzałości. 4. Stworzyć krytykę sztuki z polskiego punktu widzenia. 5. Wytworzyć zgodny z Polakami obraz świata, człowieka, kultury. / To program rebelii
przeciw salonowi warszawskiemu (…) niech zagrzewa
PiS do walki z zakłamaniem i wtórnością tej peryferii Zachodu. / Zdaniem Kłopotowskiego: Prezydent Andrzej
Duda również może zabrać głos. Okazją niechby było
pośmiertne nadanie Witoldowi Gombrowiczowi Orderu
Orła Białego w Święto Niepodległości. Prawica powinna
być mądrzejszą matką. Niech pokocha nie tylko synów,
których Polska wysyłała w swojej obronie na barykady,
na śmierć, tak jak powstańców warszawskich i żołnierzy
wyklętych. Niech pokocha również tych, którzy jej się wymknęli, aby wybić się w świecie (PiS: kultura kontra salon,
„Do Rzeczy” 2015, nr 45, s. 40-41).
Przypisy
1. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie podzielam bałwochwalczego kultu Gombrowicza, narzucanego wszelkimi sposobami po roku
1989, kreowanego na „geniusza”, „największego polskiego pisarza
dwóch ostatnich stuleci”. Przyjmowanie jego utworów „na klęczkach”,
gloryfikowanie, pianie z histerycznym zachwytem nad niedawno wydanym Kronosem (2013), najbardziej żenującym swym skrajnym ekshibicjonizmem (sam autor, niby ów mitologiczny tytan, pożerający własne
dzieci) utworem Gombrowicza, już przerobionym na scenę i granym
przez kilka teatrów, jego jednostronna prześmiewczo-szydercza estetyka jest mi obca, postawa ideowa: wyzwalanie Polaka z Polaka, by stał
się człowiekiem absolutnie wolnym, wyzwalanie Polski z jej polskości
uważam za wysoce destrukcyjny nihilizm, jego własna etyka – nie do
przyjęcia. Nie podzielam apologetycznego zachwytu nad jego utworami. Za najwybitniejszą powieść uważam Trans-Atlantyk, cenię (chociaż
nie wszystkie) jako dzieła wysokiej próby, wśród nich cenię także interesujący Dziennik jako dzieło w wielu miejscach irytujące, drażniące,
wyróżniające się zawartością i oryginalnością. Jednakże zawarte w nim
literackie porachunki i prowokacje wydają mi się nie tylko puste, ale
i głęboko niesmaczne, brutalne i cyniczne. Tak właśnie traktuję również
antysienkiewiczowską inwektywę. To przede wszystkim – donos. Donos
bardzo szkodliwy! I pomijam tu nawet kwestie merytorycznej zasadności
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tej napaści. Znacznie ważniejszy jest inny, powiedziałbym e t y c z n y
aspekt sprawy: pewnych rzeczy w pewnym czasie czy okolicznościach
po prostu się n i e r o b i! Nie wypada. N i e w o l n o!
2. W. Gombrowicz , Dziennik 1953-1956, Dzieła, t. VII, red. naukowa tekstu J. Błoński, Kraków 1986, s. 352; wszystkie cytaty i przywołania podaję według tejże edycji.
3. Por. K. Wyka , Sprawa Sienkiewicza, „Twórczość” 1946, nr 6.
4. Por. L. Ludorowski, O postawie epickiej w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970, s. 20-21.
5. W. Gombrowicz, Dziennik, t. VII, s. 240.
6. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, t. VIII, s. 235.
7. W. Gombrowicz, Dziennik, t. VII, s. 94.
8. Por. tamże, s. 159.
9. Tamże, s. 132
10. Tamże, s. 158.
11. W. Gombrowicz, Dziennik, t. VIII, s. 182-184.
12. Tamże, s. 13.
13. Por. tamże, s. 12-14.
14. Por. tamże, s. 16.
15. Por. tamże, s. 13, 108, 173-174.
16. Por. tamże, s. 352.
17. Por. tamże, s. 353.
18. Por. tamże, s. 354.
19. Por. tamże, s. 355.
20. Por. tamże, s. 356.
21. Por. tamże, s. 357.
22. Por. tamże, s. 358.
23. por. tamże, s. 359.
24. Por. K. Górski, Kilka uwag o artyzmie językowym Henryka Sienkiewicza, „Poradnik Językowy” 1968, z. 3, s. 120-134.
25. Por. W. Gombrowicz, Dziennik, t. VII, s. 359-360.
26. Por. tamże, s. 360.
27. Por. tamże, s. 360.
28. Por. tamże, s. 361.
29. Por. tamże.
30. Por. tamże, s. 362.
31. Por. tamże.
32. Por. tamże, s. 363.
33. Por. tamże.
34. Por. tamże.
35. Por. W. Gombrowicz, Dziennik, t. VIII, s. 231.
36. Por. tamże, s. 233.
37. Por. tamże, s. 227.
38. Por. tamże, s. 103.
39. Tamże, s. 282.
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Ks. Henryk Nowik

OSOBA LUDZKA PODSTAWĄ KLAUZULI SUMIENIA
Człowiek jest osobą (łac. persona). Z filozoficznego
punktu widzenia, osoba jest samodzielnie istniejącą substancją rozumną i zarazem doskonałą, to jest taką, której nic nie brakuje w porządku indywidualnego istnienia.
W dziedzinie zaś etyki osoba ludzka jest podmiotem moralnego rozwoju ku wolności, odpowiedzialności i samodoskonalenia w myśl prawa naturalnego i Bożego.
Natomiast w przypadku psychologii, osobowość jest
trwałym podmiotem świadomych zjawisk psycho-fizycznych. I w reszcie z punktu widzenia prawodawstwa osoba jest fizycznym podmiotem (indywiduum osobowe), lub
prawnym podmiotem (instytucja), zachowań ludzkich, w zakresie praw i obowiązków, wyartykułowanych w odpowiednich kodeksach (prawa stanowionego). Myśliciele wczesnej patrystyki posługiwali się terminem „osoba”, ale tylko
pod wpływem doświadczenia jednostkowości egzystencji
człowieka lub w przypadku rozważań filozoficzno-teologicznych. Te względy już zadecydowały o obiegu pojęcia osoby
w europejskich nurtach w antropologii filozoficznej. Pierwszą definicję sensu terminu „osoba” podał Boecjusz z Dacji
(z Danii) w XIII wieku: jest to „niepodzielna (indywidualna)
substancja natury rozumnej”. Indywidualność osoby jest
swoistym stanem, w którym człowiek świadomie posiada
samego siebie. Stan ten opisuje tytuł książki o. Alberta
Krąpca”: „Ja – człowiek”.
To „ja” może rozwijać siebie przez realizację wybranych
wartości absolutnych takich jak: prawda, dobro, piękno
i świętość, czując jednocześnie odpowiedzialność za ich
realizację. Tego rodzaju indywidualność sprawia, że osoba ludzka nie jest wymienialna na inną i nie może nikomu
przekazać swoich istotnych właściwości. W sferze antropicznej naszego świata tylko człowiek jest osobą, noszącą
własne imię. W strukturze języka myśl ta wyraża się w tym,
że nazwa „osoba” występuje w zdaniach zawsze jako podmiot, noszący pewne właściwości. Do istoty pojęcia „osoby
ludzkiej” należy wrodzone uzdolnienie do samoświadomości oraz do dysponowania sobą , nie zaś całkowite ujawnienie tych uzdolnień. Stąd osoba jest zygotą, niemowlęciem,
człowiekiem chorym psychicznie.
Zwykło się wyróżniać następujące filozoficzne właściwości ludzkiej osoby: a) godność b) zdolność do intelektualnego poznania, c) zdolność do odpowiedzialnej miłości,
d) zdolność bycia wolnym, e) podmiotowość wobec praw, f)
zupełność osoby ludzkiej. Istnieje też wiele innych kierunków filozoficznych i teologicznych, w zakresie ogólnych rozważań w sprawie ujęć właściwości osoby ludzkiej. Najogólniej pojmuje się osobę jako najdoskonalszy przejaw bytu,
wyróżniając liczne osobowe elementy człowieka, takie jak:
samoistność, samoświadomość, samoocena moralności
czynu, autodeterminacja, niepowtarzalność, nieprzekazywalność siebie innym, w metafizyce zaś mówi się o akcie
istnienia warunkującym realność rozumnej formy substancji jednostkowej, natomiast w marksizmie osoba jest historycznym odbiciem całości stosunków społecznych.
Duchowe właściwości osoby ludzkiej ukazują uzdolnienia do ostatecznego osądu o moralnym dobru i moralnym
złu zamierzonego lub dokonanego przez człowieka działania, w świetle obiektywnego prawa moralnego, którego
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realizacja jest źródłem wewnętrznej aprobaty lub poczucia
winy. Wrodzone to uzdolnienia nazywa się sumieniem.
Fenomen sumienia znany był już przed Chrystusem.
Pojawił się on w kręgu kultury grecko-rzymskiej pod nazwą
sineidesis. Sumienie było wiedzą refleksyjną, względnie
świadkiem wobec siebie, lub też udziałem w mądrości bożej, rozumianej jako odwieczne prawo. Seneka zaś utrzymywał, że sumienie jest mieszkaniem Boga, dostrzegającym dobro i zło. W rozumieniu zaś Starego Testamentu
sumienie pochodzi od Boga i w swej funkcji od Niego zależy (Syr 17, 1-8). Salomon prosi Boga o mądrość serca
(1 Krl 3, 9). Samo serce pochwala za dobre czyny, a za
złe postępowanie jest wyrzutem wewnętrznym (Hi 27, 5;
Ps 16, 7; 17,3). Narażone jest ono na zepsucie (Mdr 2,
12), ale Bóg może dać nowe serce (Ez 11,19; 18,31), które
będzie budzić głębokie poczucie winy. Kain uznaje swoją
winę (Rdz 4, 13-15). Dawid w poczuciu winy pokutuje (Ps
51, 3-8). W NT faryzeusze uchodzą za obłudnych stróżów
prawa z racji innej formacji. Chrystus w konfrontacji z Faryzeuszami domaga się etyki serca (Mt 5,11;Łk 6,20-23).
Chrystus w swojej nauce odwołuje się do ludzkiego serca,
mówiąc, że uszlachetnia lub deprawuje człowieka, wywodzi
się z jego serca, czyli z sumienia (Mt 12, 35; 15 18-20); Mk
7, 21; Łk 6,45). Sumienie winno się kształtować nie w relacji
do nakazów i zakazów, lecz w relacji do żyjącego Chrystusa, który jest miłością miłosierna. (MT 11, 28). On nie
lekceważy prawa (Mt 5, 17), lecz jest ponad nim (Mt 12,
8). Fundamentem etyki biblijnej jest miłość Boga i bliźniego
(Mt 25, 31-46; Mk 12, 28-34). Koncepcję sumienia rozwinął
św. Paweł, nauczając o sumieniu: „czystym” (Dz24, 16; 1
Tm,5; 1, 19; Flp 2, 15), „słabym” (1 Kor 8,12),”spokojnym „
(1 Kor 10, 27); „napiętnowanym” (1 Tm 4, 2), „zbrukanym”
(Tt 1, 15). Należy się modlić o „dobre sumienie”, będące
owocem Zmartwychwstania Chrystusa (1P 3, 21). Chrystus wprowadzając nowy porządek wartości , kształtuje
poprawne sumienie (2Kor 3,6. 17) w duchu miłości, którą
rozlewa Duch Święty w sercu (Rz 5, 5) i wszystko staje
się nowym. Sumienie nowego człowieka żywi przekonanie, że Bóg jest stworzycielem, a Chrystus Odkupicielem.
Tych wielkich tajemnic nie wolno rozdzielać. Wydaje się,
że w nauczaniu Nauki Bożej, przeakcentowano dziedzinę
stworzenia, kosztem tajemnicy Odkupienia. Kategoria kreacjonizmu znalazła swoje miejsce w nauce np. przy okazji
teorii ewolucjonizmu. Natomiast kategoria odkupienia nie
zaistniała w takim stopniu, jak można byłoby się spodziewać. Przecież cała dziedzina postępowania człowieka jest
niemożliwa bez ofiarnej miłości. Świadczy o tym los życia
człowieka na ziemi. Los ten zmienił Chrystus – Odkupiciel, aczkolwiek z wielkim trudem i mozołem zmiana ta
ogarnia świat. Okazuje się, że łatwiej jest przeorientować
poznanie i uznać kategorię stworzenia, aniżeli zmienić
postępowanie ludzkie i żyć miłością ofiarną, dla twórczego rozwoju narodu. Państwo, w którym odrywa się prawo
stanowione od miłości ofiarnej osób, prędzej czy później
upadnie. Tylko osoba, odnowiona w Chrystusie Odkupicielu, może być podmiotem prawa w narodzie i w Kościele.
Ten nowy człowiek w sposób absolutny stawia Osobę

45

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
Chrystusa na pierwszym miejscu, na zasadzie kierowania
się wiarą. Wiara jest tu prawem rozpoznania wszystkiego (Rz 3, 27). Człowiek, żyjący wiarą, postępuje według
swego sumienia, które jest prawem Chrystusa (1 Kor
9,21; Ga 6, 2). Sumienie określa normę postępowania
etycznego - w aspekcie filozoficznym - oraz postępowania moralnego - w aspekcie teologicznym. Miłość ta jest
prawem naczelnym, a to dlatego, że dzięki niej przynosimy owoce Bogu (Rz 7, 4).
O sercu, rozumianym jako sumienie, naucza również św. Jan Apostoł, akcentując jego charakter normatywny, gdyż ono oskarża człowieka, gdy on żyje
w zakłamaniu, lub jest źródłem pokoju osoby ludzkiej, gdy ona żyje w prawdzie. (1 J 3, 19-24).
Analogicznie ujmuje myśl o sumieniu, nauka patrystyczna. Głosi ona bowiem ideę, że centrum życia chrześcijańskiego jest sumienie, co warunkuje, że osoba ludzka
ma zupełnie nowy stan świadomości własnego istnienia
z Bogiem, formując życie według hierarchii wartości absolutnych, takich jak: prawda, dobro, piękno i świętość. Sumienie pełni tu rolę świadka i sędziego. Jest także źródłem
wyrzutów za złe czyny, a radości i szczęścia za dobre postępowanie.
W ujęciu Oryginesa (+253) sumienie należy do wewnętrznej sfery bytu osoby i jest źródłem sądów moralnych
i religijnej działalności. W tym duchu naucza również św.
Hieronim (+419), gdy nazywa je iskrą duchową. Podobnie
św. Augustyn (+430) określa sumienie jako wnętrze, w którym mieszka Bóg, oświecający nasze poznanie i postępowanie. Nie inaczej widzi rolę sumienia św. Ambroży (+397),
gdy naucza, że ono osądza wartość moralną naszego czynu nie zależnie od opinii innych. By tę rolę mogło właściwie
pełnić, nie może ono być omylne ani zdeprawowane.
Średniowiecze w znacznym stopniu doprecyzowało pojęcie sumienia. Pod wpływem scholastycznych rozważań
nad sumieniem wyodrębnił się nurt: intelektualistyczny św.
Tomasza (+1274), redukujący sumienie do funkcji rozumu
i wrodzonej zdolności do poznania zasad moralnych jako
syndereza i woluntarystyczny św. Bonawentury (+1274),
ujmujący synderezę jako wrodzone nastawienia woli do dobra.
Współczesne zaś nauczanie Kościoła zwraca uwagę
na strukturalno-funkcjonalną złożoność sumienia. Określa
się je jako dyspozycję i przeżycie, gdzie nie dominuje sam
rozum, ale również duchowa sfera emocjonalno-wolitywna
w sensie klasycznym. Człowiek bowiem dzięki swoim emocjom przeczuwa dobro względnie przewiduje zło, co z kolei
poddaje refleksji racjonalnej. Sobór Watykański II ujmuje
sprawę sumienia jako zjawisko religijne, w sensie sanktuarium dialogu człowieka z Bogiem (Gaudium et spes, 16).
Dzięki temu dialogowi, osoba ludzka dostrzega, że Bóg jest
nie tylko Wszechmocny, jako Stworzyciel Wszechświata,
ale też jest Ojcem Miłosiernym, gdyż Chrystus, jako Odkupiciel przywrócił w nas synostwo Boże, po naszym odejściu
od Stworzyciela. Bóg w sanktuarium sumienia odsłania
człowiekowi swoje prawo jako wyraz swojej woli. Prawo
to, powinien człowiek, jako istota rozumna i wolna, poznać

i wypełnić na wzór Zbawiciela: Nie moja, ale Twoja wola
niech się stanie. Dzieło Stworzenia dopełniło się w Odkupieniu przez słowo z Krzyża – Wykonało się. Dramat duchowości sumienia ludzkiego wywodzi się z faktu oderwania kategorii „Odkupienia” od kategorii „Stworzenia”. Dziedzina Odkupienia pozostała w cieniu Słowa, stwarzającego
Wszechświaty i Człowieka. Nauka o Stworzeniu bez wiedzy Odkupieniu, staje się teorią wyjaśniania: kosmogenezy,
biogenezy i antropogenezy. Natomiast nauka o stworzeniu
świata i człowieka w łączności z nauką o Odkupieniu, nadaje najgłębszy sens egzystencji osoby ludzkiej i całemu
stworzeniu. W tej perspektywie osoba ludzka zachowuje
najwyższą godność. A czerpie ją z faktu stworzenia człowieka przez Boga i z racji jego odkupienia przez Chrystus.
Stworzenie zawiera prawdę, dopełniającą naukę o świecie
i człowieku (logos). Odkupienie zaś jest dobrem, usprawiedliwiającym osobę ludzką, w jej postępowaniu (ethos).
W horyzoncie Stworzenia i Odkupienia jawi się niezwykłe zjawisko, zwane sumieniem, które jest zarówno osobistym przeświadczeniem osoby ludzkiej o tym, co powinien
czynić, jak i głosem Boga, który przekazuje człowiekowi
swoją wolę. Sumienie jest sądem rozumu, oceniającym
moralną jakość postępowania osoby ludzkiej oraz imperatywem moralnych zachowań wobec Boga i człowieka. Imperatyw ten jest klauzulą wykonalności.
Klauzula ta ma swoje umocowanie w Bożej godności osoby ludzkiej, bo stworzonej i odkupionej a zarazem
wyposażonej w zdolności do: intelektualnego poznania,
miłości ofiarnej, wolności, podmiotowości uprawnień i obowiązków oraz zupełności. Klauzula sumienia jest imperatywem przez który osoba ludzka, akceptuje jakość moralną
konkretnego czynu, podporządkowując tym samym prawo stanowione. Zależność ta decyduje o praworządności państwa. Państwo prawa zachowuje zależność prawa
stanowionego wobec Dekalogu, będącego wyartykułowaniem prawa naturalnego, które obowiązuje wszystkich ludzi na całym świecie, od powstania człowieka aż po Sąd
Ostateczny, bez względu na przekonania religijne. Najogólniej rzecz biorąc, prawo naturalne można ująć w formułę:
„nie czyń nikomu tego, co byś nie chciał, by tobie czyniono”;
a od strony pozytywnej formuła prawa naturalnego brzmi: „
czyń drugiemu to, co byś chciał, by tobie czyniono”. Prawo
naturalne jest dane, jako wrodzone. Natomiast dopełnienie
prawa naturalnego przez prawo Boże jest zadane, przez
akt chrztu i akt przyjęcia Chrystusa za Króla, w życiu osoby
i w życiu ludów i narodów świata. Na straży zachowania
jedności prawa stanowionego z Dekalogiem i Ewangelią
czuwa Bóg w sercu człowieka w jedności z jego umysłem.
Czuwanie to przybiera postać dyrektywy wykonalności,
zwaną klauzulą sumienia. Bez klauzuli sumienia prawo
stanowione staje się tyranią, czego ludzkość doświadczała
w dziejach świata, a zwłaszcza w czasie ostatniej wojny
światowej. Istnieje wielka pokusa konformizmu życia bez
klauzuli sumienia, nawet w środowiskach nam bliskich.
Nasz Święty Papież ciągle wołał o ludzi sumienia. Miejmy
zatem na uwadze ten znamienny fakt, że nawet najbardziej
genialny Rząd nie dokona tego, co naród o prawym sumieniu.

ѥ
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Prof. Franciszek Antoni MAREK

W NIEMIECKIM INTERESIE
Z Prof. Franciszkiem Markiem, historykiem,
pierwszym rektorem Uniwersytetu Opolskiego
rozmawia Beata Falkowska

Z podziękowaniem za pozwolenie Pana Profesora
Franciszka Marka, zamieszczamy treść wywiadu
opublikowanego w „Naszym Dzienniku” dnia 11-12
lutego 2017.

»Dostrzega Pan w ostatnich latach zmiany w działalności Ruchu Autonomii Śląska?
– Tak, te środowiska są coraz bardziej bezczelne, bo widzą, że w naszym systemie politycznym mogą działać
bezkarnie. Myślę, że nasza inteligencja nie zdaje sobie
sprawy, że na wioskach opolskich ludność polska żyje jak
pod obcym panowaniem – musi swoją polskość w pewnym sensie ukrywać, nie manifestować jej, by nie narazić
się mniejszości niemieckiej, która jest, według mnie, wielkim oszustwem.
»Dlaczego?
– Ci ludzie często nie są w stanie dowieść swego niemieckiego pochodzenia, ich językiem ojczystym jest język
polski, nie niemiecki. Niestety, atmosfera zastraszania
powoduje, że takich jak ja, którzy mają odwagę wystąpić przeciwko separatystom, jest niewielu. Jestem za to
opluwany przez przedstawicieli tej rzekomej niemieckiej
mniejszości. Podkreślmy, że nigdy na obecnie polskim,
a dawniej pruskim Śląsku nie było tendencji separatystycznych. Gdy czyta się relacje podróżników, którzy
przejeżdżali przez ziemie polskie w XIX wieku, dowiadujemy się, że gdy na Śląsku pruskim pytali oni chłopów
o ich narodowość, otrzymywali zawsze odpowiedź, że są
Polakami.
»W Pańskiej rodzinie polskość była czymś naturalnym, oczywistym?
– Urodziłem się na Opolszczyźnie jako 25. pokolenie
urodzone poza Polską – wszyscy moi rówieśnicy mówili
po polsku, a przecież wiemy dobrze, że np. na emigracji
często już pierwsze pokolenie nie zna ojczystej mowy. Są
wartości, przy których lud śląski trwa. Religia i mowa, dwa
wyznaczniki narodowości, są dla Ślązaków świętością
pielęgnowaną niezależnie od władzy, która przez wieki
podlegała dużym zmianom. Tendencje separatystyczne
występowały, ale na dawnym Śląsku austriackim, dziś
czeskim.

ROK XXVIII, NR 1-2 (217-218) 2018.

»Co stoi zatem za pojawieniem się ideologii separatyzmu na polskim Śląsku?
– Zamordowany w Dachau bł. ks. Emil Szramek, jeden
z najwybitniejszych kapłanów ze Śląska i znawców spraw
polsko-niemieckich, wyraźnie pisał, że za separatyzmem
śląskim stoi interes niemiecki. I tak jest do dziś. Proszę
zauważyć, kiedy Niemcy zaczęli mówić o separatyzmie
śląskim – kiedy wiedzieli, że tracą jedną część Śląska na
rzecz Polski. I wiedzieli jedno, że nie mogą tym ludziom
wmawiać, że są Niemcami, bo to by było śmieszne, więc
zaczęli im wmawiać, że nie są Polakami, ale Ślązakami.
»Kto dziś popiera RAŚ?
– Aktywiści i zwolennicy RAŚ skupiają się tylko w rejonie
Katowic, na Opolszczyźnie separatyzm nie ma żadnego
poparcia. W Katowicach nawet próbują tworzyć język śląski, pojawiają się postulaty, że powinien być on nauczany
w szkole, co jest nie tylko śmieszne, ale i bardzo niebezpieczne.
»Jest Pan także filologiem – kryteria naukowe pozwalają mówić o języku śląskim?
– Oczywiście, że nie. Różne regiony mogą charakteryzować się odrębnymi cechami ojczystej mowy, dlatego
mówimy o narzeczu wielkopolskim, podhalańskim. Pod
określeniem „narzecze śląskie” rozumiemy bardzo wiele
dialektów, które występują w danych częściach Śląska
i różnią się między sobą, więc z tego względu tworzenie
jednego języka śląskiego jest absurdem.
»Na czym zatem polega kulturowa tożsamość Śląska,
którą podkreślają sami Ślązacy i której uszanowania
oczekują?
– Na całym świecie mamy odrębności regionalne wyrażające się w języku, folklorze – przecież i w Warszawie mówi
się o „stołecznym folklorze miejskim”. Śląskość wynika
z naszych regionalnych doświadczeń historycznych, ale
traktowana jest jako nasza świętość rodzinna, domowa,
a nie argument na rzecz separatyzmu w wymiarze państwowym. Kiedyś odwiedziło mnie piąte pokolenie Ślązaków urodzone w Ameryce, potomkowie XIX-wiecznych
emigrantów, opowiadali o miejscowościach, jakie założyli
na emigracji. Jak je nazwali? Panna Maria, Częstochowa,
Kościuszko. Nawet obruszyłem się wówczas, że nie było
wśród tych nazw np. Góry św. Anny. Mówili gwarą, jakiej
używali ich przodkowie, i podkreślali: „My byli Polokoma”,
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nikt nie mówił, że Ślązakami. Zauważmy, że w każdym
powstaniu narodowym, a nawet wśród tych, którzy ginęli
w rzezi wołyńskiej, byli także Ślązacy. Na Wołyniu mieliśmy kapłanów śląskiego pochodzenia. Ludność polskojęzyczna nie występowała na szeroką skalę przeciwko sobie. A spójrzmy na Niemcy – mamy trzy narody niemieckojęzyczne: Niemców, Austriaków i część Szwajcarów.
W wojnach napoleońskich Bawarczycy byli sojusznikami
Francji przeciw Prusakom, w 1866 roku mieliśmy wojnę
austriacko-niemiecką, wcześniej austriacko-pruską, takie
przykłady można mnożyć. My takich przypadków w historii nie mieliśmy i to jest nasz skarb, który musimy pielęgnować.
»Przedstawiciele poprzedniej rządowej koalicji PO
– PSL traktowali RAŚ jak równoprawnego partnera.
Jaki powinien być stosunek państwa do tych separatystycznych środowisk?
– Państwo jest pewnym ładem społecznym opartym na
systemie prawnym, aparacie władzy. W praworządnym
państwie z panem Gorzelikiem rozmawiałby prokurator,
a nie polityk. Takie jest moje stanowisko. Obecna władza
na pewno bardziej rozumie zagrożenia ze strony RAŚ.
Boli nas, że choć minęło tyle lat po wojnie, władza nie
potrafi nadać Polakom pełnego prawa własności na Ziemiach Odzyskanych. Dziś właściwie nie używa się już
tego określenia, a przecież to Ziemie Odzyskane.
I na tych ziemiach nadal mamy do czynienia z sytuacją,
że dom jest własnością Ślązaka, ale już ziemia podlega

wieczystemu użytkowaniu. Władze powinny także przyglądać się temu, co dzieje się na śląskich uczelniach,
dochodzą do mnie głosy, że na niektórych separatyzm
znajduje zwolenników.
»Nowy wojewoda śląski wskazuje, że RAŚ znalazł
także wiele przyczółków w obszarze kultury.
– RAŚ i jego zwolennicy stanowią malutką, zakompleksioną cząstkę Śląska. Dla mnie Śląsk to całość i tu nie widzę
jakiegoś gremialnego poparcia czy zdobywania wpływów
przez ten ruch. Teraz obserwuję np. Dolny Śląsk, gdzie
mamy ludność w dużej mierze kresowego pochodzenia.
Pokolenie moich wnuków mieszkające we Wrocławiu nie
czuje się już Kresowiakami, a Ślązakami. Tam dzieje się
wiele mądrych i dobrych rzeczy w obszarze polskiej kultury. Dolnoślązacy potrafią także szanować osiągnięcia
kultury niemieckiej, które nie były antypolskie. Dla mnie
śląskość zmienia się, ale jest pewną wartością szerszą,
nie tylko „familokową”, do której niektórzy chcą ją sprowadzić. Nie wiem, jak mówiąc o śląskości, można skupiać się np. na antagonizmach choćby między Sosnowcem a Katowicami. Różnice zarówno w obrębie Śląska,
jak i pomiędzy różnymi regionami Polski zawsze będą,
ale inteligentny człowiek ma być ponad tym. Podhalanie
wszystkich, którzy przyjeżdżają z nizin, nazywają ceprami, mają silne poczucie swej lokalnej tożsamości, ale
krew nigdy się o to nie lała.
»Dziękuję za rozmowę.
ѥ

Prof. Franciszek Antoni MAREK

POLSCY ŚLĄZACY OSKARŻAJĄ
Prof. zw. Dr hab. Franciszek Antoni Marek pochodzi
z zasłużonej dla Polski rodziny śląskiej. Jest absolwentem
Uniwersytetu Wrocławskiego. W tejże Uczelni uzyskał
w 1964 r. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii literatury. Habilitował się w 1973 r. na UJ
w zakresie historii oświaty i kultury.
Od 1954 r. pracuje w szkolnictwie akademickim –
w Uniwersytecie Opolskim, Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie i Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Był pierwszym wybranym rektorem
Uniwersytetu Opolskiego. Prowadził wykłady na wielu
uniwersytetach europejskich i Korei Południowej. Opublikował ok. 150 artykułów i 12 książek, w tym kilka w języku
niemieckim, głównie o tematyce oświatowej. Wypromował
ponad 1200 magistrów i 15 doktorów. Jest znanym
i odważnym obrońcą polskości Śląska. Był przez jedną
kadencję sędzią Trybunału Stanu. Otrzymał wiele nagród
i odznaczeń, w tym m.in. Nagrodę K. Miarki, Nagrodę Wł.
Pietrzaka i Nagrodę W. Korfantego oraz Krzyż Kawalerski,
i Order Św. Stanisława.
Redakcja „Nad Odrą”, dziękuje Panu Profesorowi za
wyrażenie zgody na publikowanie wybranych fragmentów
książki „Polscy Ślązacy oskarżają”.
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Część IX
Przesłanie do Polaków spod znaku Rodła i potomków powstańców śląskich
(Przemówienie wygłoszone 18 lutego 2000 roku
na spotkaniu z byłymi członkami Związku Polaków
w Niemczech)
Przezacni i bliscy memu sercu Rodacy!
Raz w roku Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe organizuje spotkanie z Wami, członkami byłego
Związku Polaków w Niemczech, i wtedy miejscowa prasa
(polskojęzyczna na pewno, ale czy polska, tego nie wiem)
odnotowuje ten fakt skromnym, a często nawet wstydliwym komunikatem. I na tym koniec. Czytając tę prasę regularnie oraz słuchając rozgłośni Radia Opolskiego, a od
niedawna także Telewizji Opolskiej, można odnieść wrażenie, że Was, podobnie jak i powstańców śląskich, nie
ma i nigdy nie było. Tylko dwie grupy mieszkańców Śląska Opolskiego są dziś w Polsce głośne, zarówno w środkach przekazu, jak też w wystąpieniach parlamentarzystów i mężów stanu: Polacy napływowego pochodzenia
oraz mniejszość niemiecka.
Powstańców śląskich rzeczywiście już nie ma. Ostatniego powstańca śląskiego żegnaliśmy i pochowali
w minionym roku. Była nim osoba szczególnie dostojna i zacna: dziś już świętej pamięci Waleria Nabzdyk,
emerytowana nauczycielska, matka dziewięciorga dzieci, a w trzecim powstaniu śląskim dzielna sanitariuszka.
Zamierzałem powiedzieć nad Jej mogiłą, że dobry Pan
Bóg dał jej po to tak długi (prawie stuletni) żywot, aby ci,
którzy nami rządzą, a przy tym i tak potwornie błądzą,
zasięgnęli u niej prawdy o powstaniach śląskich i zdążyli
się opamiętać, żal mi jest bowiem tych ubogich powstańców, tak sromotnie dziś w Polsce przemilczanych, niedocenianych, poniżanych, a nawet i ośmieszanych. Wnieśli
Jej w posagu największe bogactwo, które Ją przez siedemdziesiąt lat rozwijało i umacniało, a po wyzwoleniu
podniosło ze zgliszcz wojennych. Oni podarowali Polsce
Górnośląski Okręg Przemysłowy! Sami zaś często utracili
wszystko! Jedni utracili duże niekiedy gospodarstwa rolne, które pozostały na niemieckiej stronie Śląska, a wielu
straciło życie na polu chwały lub (dwadzieścia lat później)
w egzekucjach i obozach koncentracyjnych.
Wiem, że będzie lepiej dla mnie, jeśli nie powiem publicznie, z jakich powodów nie zabrałem głosu nad otwartą mogiłą śp. Walerii Nabzdyk. Dziś powiem, z uczuciem
głębokiego bólu patriotycznego, że sztandaru powstańczego na uroczystości pogrzebowej porucznika Walerii Nabzdyk nie widziałem! Nie było też przedstawiciela
władz rządowych ani salwy karabinowej i innych honorów wojskowych, tradycyjnych na pogrzebach żołnierzy.
W tej sytuacji gorzkie refleksje zaczęły dręczyć mój umysł.
Przypomniałem sobie, że zmarły w 1929 roku Franciszek
Wilczek, śląski poeta ludowy z Dobrzenia Małego, swój
wzruszający wiersz, którego początek brzmi „Ja jestem
Polakiem z krwi, kości i ciała…”, zakończył zwrotką o charakterze modlitewnej prośby:
Ja jestem Polakiem w złej i dobrej chwili.
Ja Polakiem umrę, gdy się życie schyli,
Obym był wśród śpiewu polskiego chowany.
Daj Panie nad Pany!
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I nie było mu dane schodzić z tego świata przy polskim
śpiewie ani też przy głośnej modlitwie polskiej. Jeszcze
wtedy nie wybiła dla Śląska Boża godzina. Pod bramą
cmentarną stały umundurowane i uzbrojone bojówki SA,
gotowe i zdolne do najpodlejszych czynów. Przyjaciele
Zmarłego, chcąc uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, musieli ukryć się na cmentarzu pod osłoną nocy
i podobnie, dopiero następnej nocy, mogli też bezpiecznie cmentarz opuścić. A doczesne szczątki śp. Walerii, złożono do grobu przy polskim śpiewie nabożnym
i przy głośnych modlitwach polskich! Co więcej:
uroczystościom pogrzebowym przewodniczył polski biskup, który nie przyjechał spoza granic państwa, lecz z Opola, ze stolicy diecezji, gdzie mieszka i urzęduje. Bądźmy więc Panu Bogu wdzięczni za
te dobrodziejstwa. Cieszmy się, że tym z nas, którzy
idą na spotkanie z Bogiem, towarzyszy oficjalnie, a nie
w konspiracji, nasza ojczysta mowa polska, ta mowa,
w której Ewangelia Syna Bożego była głoszona na Ziemi
Śląskiej od samych początków.
Są w ojczyźnie różne rachunki krzywd, ale te, które
Was, jak w ogóle wiernych Polsce Ślązaków dotyczą,
trudno zrozumieć, jeszcze trudniej wybaczyć, a najtrudniej usprawiedliwić. Krzywdy te nie podpadają pod kodeks karny i z tej racji nie mogą być ścigane na drodze
prawnej, a jednak mają charakter przestępczy i są boleśnie odczuwane. W kwietniu 1991 roku przebywałem
w Niemczech. Ciarki przeszły mi po skórze, gdy zobaczyłem w tamtejszej telewizji, a następnie także w Eurowizji,
polskiego premiera, w gmachu polskiego urzędu miejskiego w Gogolinie, na tle niemieckiego godła oraz trójkolorowej flagi Republiki Federalnej Niemiec. Nie do Was
przyjechał, lecz do mniejszości niemieckiej. Odtąd często
goszczą w Gogolinie przedstawiciele władz Niemiec i Polski – także „nasi”, śliscy jak piskorze, parlamentarzyści
– a ostatnio jedni i drudzy byli obecni przy dekorowaniu
orderem obcego państwa pewnego Johanna, który zasłużył się założeniem mniejszości niemieckiej.
Do Was i do powstańców śląskich nigdy nikt z Warszawy nie przyjeżdżał. Zbyt szybko zapomnieli nasi stołeczni notable, kto im po drugiej wojnie światowej Warszawę
odbudował. Jako mieszkaniec Gogolina nie przypominam
też sobie, aby w minionych czasach ktoś z polskich mężów stanu gościł w mojej miejscowości. Najbliżej Gogolina – na lotnisku w Kamieniu Śląskim – wylądował kiedyś
pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Witał go
wtedy i dziękował mu za wiele dobrodziejstwa doznanych od Polski ówczesny prezes spółdzielni produkcyjnej
w Obrowcu, kawaler najwyższych orderów Polski Ludowej, wspomniany Johann, który miał wtedy na imię Jan.
Biorąc to wszystko pod uwagę, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie: KOMU JESTEŚCIE POTRZEBNI? Ale ponieważ istniejecie, to muszę zapytać inaczej:
PO CO ISTNIEJECIE? Widuję was w kościołach i wiem,
że jesteście ludźmi głęboko religijnymi, dlatego zapytam
jeszcze inaczej: PO CO WAS PAN BÓG STWORZYŁ?
Myślę, że po to istniejecie i w tym celu Was Pan Bóg
stworzył, abyście w zniewolonych czasach podczas
triumfu kłamstwa i zdrady narodowej, dawali świadectwo
prawdzie. Gdyby was nie było i gdyby nie było powstańców śląskich, to obecna zachodnia granica Polski musia-
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łaby być uznana jedynie za rezultat podboju obcego terytorium, czy, w najlepszym razie, za wyraz odszkodowań
wojennych, otrzymanych za poniesione straty i doznane
krzywdy, a takie atrybuty własności nie gwarantują bezpiecznego posiadania i stanowią na dłuższą metę raczej
kruche argumenty polityczne, gdyż przyszłe pokolenia nie
są odpowiedzialne za niezawinioną przez nie przeszłość.
Tylko dzięki Wam można mówić o odzyskaniu Ziem
Zachodnich lub o powrocie na te ziemie, gdyż są to ziemie
nie niemieckich, lecz polskich przodków; choć przyznać
trzeba, że także przodków tych waszych śląskich pobratymców, nierzadko nawet bliskich krewnych, którzy mienią się dziś mniejszością niemiecką. Niestety, dzieje naszego narodu nie są wolne od podłości, jakie Ojciec Święty Jan Paweł II określił słowami PODCINANIE KORZENI,
Z KTÓRYCH WYRASTAMY. Tylko Wy dajecie na Śląsku świadectwo prawdzie, gdyż nie wyparliście się swej
etnicznej tożsamości i pozostajecie wierni świętościom
odziedziczonym po ojcach. Pozostajecie takimi, jakimi
was Pan Bóg stworzył.
Prawda w oczy kole, dlatego drażnicie, już samym
swoim istnieniem, nie tylko śląskich przechrztów i zaprzańców, ale także potomków tych polskich panów, którzy w czternastym wieku wyrzekli się śląska i skazali jego
mieszkańców (waszych przodków) na wielowiekową niewolę narodową, gdyż ujawniacie ich głupotę i sprzedajność. Drażnicie także potomków późniejszych polskich
utracjuszy politycznych, tych, którzy doprowadzili do rozbiorów Polski w osiemnastym wieku, oraz tych, którzy
sprawili, że byliśmy tak bezbronni w 1939 roku.
Historyczne racje i moralne wartości są po waszej
stronie, gdyż przecież nie gdzie indziej, lecz na ziemi rodzinnej, wytrwaliście w wierze i mowie ojców, a również
na tej ziemi cierpieliście dla Polski, znosząc dla niej pod
obcym panowaniem, od najmłodszych lat największe poniżenia i upokorzenia. Nikt z ust tych, którzy wami rządzą
– z ust przywiezionego w teczce wojewody opolskiego
oraz z ust przewodniczącego opolskiej „Solidarności”.
Skierowano je nie do was, lecz do tych Ślązaków, którzy
wyrzekli się swej przyrodzonej narodowości polskiej! Wy
nadal jesteście sierotami na ojcowiźnie. Co gorsza, staliście się niewygodni dla tych, którzy wami rządzą. Swoim
istnieniem psujecie interes ludziom znikąd, istotom „bez
serc” i „bez ducha” oraz innym nieukom, nie znającym
historii ojczystej, a nade wszystko pazernym łobuzom,
pozbawionym nie tylko uczuć patriotycznych, lecz nawet
zwykłego instynktu samozachowawczego.
Dożyliśmy czasów, nazywanych w nauce „okresem wykluczeń społecznych”. Jedne grupy wyklucza się ze wspólnoty społecznej z przyczyn ekonomicznych, inne z przyczyn politycznych. Z ekonomicznych względów zepchnięto poza granice życia społecznego ludzi bezdomnych
i bezrobotnych, zaś los wielu ludzi obłożnie i nieuleczelnie
chorych uzależniono od dobroczynnej pomocy obywateli,
tj. od jałmużny, a nie od naszych składek ubezpieczeniowych, które w dużym stopniu płyną teraz do kieszeni chytrych pośredników, tj. do partyjnych kolesiów tych, którzy
nami rządzą. W Polsce próbuje się ubezwłasnowolnić
także chłopów, nie bacząc na to, że stanowią oni prawie
jedną trzecią część narodu. Was też wyeksmitowano
z życia społecznego, ale z pobudek politycznych. To Wy

50

jesteście na ziemi ojców obywatelami drugiej kategorii, a nie mniejszość niemiecka, która obłudnie za takich
siebie przedstawia i zyskuje w tym kłamstwie poklask ze
strony naiwnych (a może wyrachowanych?) władców.
Kiedy w 1953 roku przyjechałem z nakazem pracy, po
studiach uniwersyteckich, do Opola i zostałem skierowany do pracy w Gogolinie, gdzie dotąd mieszkam, wielu
z was przebywało w więzieniach.
Nie zachwycam się wszystkimi wypowiedziami Kazimierza Kutza, ale przyznaję, że wiele z nich wyraża trafną, a przy tym gorzką i bolesną prawdę: „Ślązacy dostali
po grzbietach i za powstania i za Wehrmacht; ich los, jak
zawsze, stał się – za przeproszeniem – losem roboczego
wołu. Cudem uratowani przywódcy powstańczy, powracający z Zachodu, na całe lata lądowali w więzieniach,
za dawny nacjonalizm. Na Opolszczyźnie zdarzało się,
że powstańców, którym udało się przeżyć dziesięcioletni pobyt w hitlerowskich obozach śmierci, zamykano jak
Niemców, wysyłano do syberyjskich kopalń lub osadzano w polskich więzieniach. I tracili życie. Ci, co przeżyli
w Wehrmachcie lub w formacjach Andersa, stawali się
obywatelami drugiej kategorii: odsunięci poza wszelkie
awanse, wiedli los znany im od czasów Fryderyka II. Teraz przerabiali go w wersji azjatyckiej. Bo Ślązacy powojenny komunizm odczuli jako inwazję wschodniego imperium” („Śląsk” 1997, nr 4).
Gdy w owym 1953 roku zamieszkałem w Gogolinie,
zdziwiło mnie ogromnie, że pierwszym wtedy wojewodą
opolskim i posłem na sejm PRL był człowiek, który nie
znał języka polskiego. Nazywał się Jan Mrochen i wywodził się z członków KPD (Komunistische Partei Deutschlands). Ówczesny pierwszy sekretarz KW PZPR, Roman
Nowak, też słabo mówił po polsku. Nie lepsza sytuacja
panowała w terenie. Aby nie być gołosłownym, powiem,
że już dwaj burmistrzowie Gogolina mieszkają od wielu
lat w RFN i są obywatelami tego państwa, a los siedmiu
I-szych sekretarzy KP PZPR w Krapkowicach też jest
ciekawy. Jeden z nich, członek KPD, jest w Polsce, gdyż
zmarł i spoczywa na cmentarzu w Zdzieszowicach, czterech posiada obywatelstwa niemieckie i mieszka w RFN.
Jeden z tych czterech awansował jeszcze przed wyjazdem do Niemiec na sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Opolu. Co robią pozostali dwaj, tego nie wiem.
Najwyżej w karierze politycznej doszedł niejaki towarzysz
Jędrzej (przed wojną nazywał się Degen) ze Strzelec
Opolskich, gdyż został członkiem Komitetu Centralnego
PZPR w Warszawie. Po obaleniu PRL wyemigrował do
RFN i jako obywatel tego państwa zamieszkał w Krefeld,
bodaj pod nazwiskiem Jessen. A kim byli, można zapytać,
liderzy mniejszości niemieckiej w czasach PRL, obywatelami drugiej kategorii czy ludźmi uprzywilejowanymi, na
kierowniczych stanowiskach?
Jakże inny, jak boleśnie smutny, był wasz los w okresie PRL! Dopiero po pierwszym wstrząsie politycznym,
jaki nastąpił w 1956 roku, dopuszczono do wyższych stanowisk urzędniczych także kilku z Was. Wicewojewodami
(dokładnie: zastępcami przewodniczącego Wojewódzkiej
Rady Narodowej) zostało wtedy dwóch przedwojennych
działaczy polskich: Wincenty Karuga i Franciszek Adamiec. Gdy jednak partia ponownie się umocniła, co nastąpiło szybko, wówczas obydwu usunięto z zajmowanych
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stanowisk. Karuga załamał się psychicznie, rozchorował
i wkrótce zmarł, zaś Adamiec długo pozostał bez pracy,
potem był dyrektorem muzeum, a w końcu podniósł się
o własnych siłach, współzakładając Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe. Myślę, że komentarz do tego
jest zbyteczny.
Wiem, że nie jest Wam łatwo żyć na Śląsku w dzisiejszych czasach, a szczególnie ciężki żywot mają ci
z Was, którzy mieszkają poza Opolem, w małych miejscowościach, rządzonych przez niemiecką mniejszość
„Gorzki to chleb jest polskość”, napisał ongiś Cyprian Kamil Norwid, ale jakże słodka była ta jego gorycz, w porównaniu z waszą goryczą! Była to gorycz doznawana od obcych, od zaborców, a wy doznajecie goryczy od swoich,
w niepodległej Ojczyźnie, pod polską władzą zwierzchnią.
Dostrzegam wśród was bliską mi osobę, córkę polskiego redaktora, od której lokalni działacze mniejszości niemieckiej zażądali kilka lat temu 50 zł (w starej walucie), za
umieszczenie nazwiska jej ojca na jednym z bezprawnie
wtedy wznoszonych pomników wehrmachtowskich. Choć
kwota była iście symboliczna, równa cenie trzech flaszek
piwa, indagowana osoba próbowała odmówić zapłaty,
oświadczając, że nie życzy sobie, aby nazwisko jej ojca,
Polaka; który służył w kompanii karnej, widniało na niemieckim pomniku, tym bardziej że nie wiadomo, od czyjej
kuli zginął. Interesanci jednak nalegali i dopięli swego. Na
moje dezaprobujące zdziwienie i pytanie, rozmówczyni
odpowiedziała szeptem, z wyraźnym uczuciem strachu,
w gwarowej formie: „Jo sie ich boja”.
Boże Wszechmocny i Miłosierny! Czy to możliwe, aby
za Twoim przyzwoleniem spotkał nas tak upokarzający
los na naszej ojcowiźnie, pod polską władzą, na polskiej
ziemi? Jeśli doszło do tego, że osoby, które miały odwagę działać w Związku Polaków w Niemczech nawet pod
rządami Adolfa Hitlera, dziś żyją w strachu przed swymi
zniemczonymi sąsiadami w rzekomo wolnej i niepodległej Polsce, to jest już żałośnie, ale alarmująco i tragicznie źle! Zaiste, nie mamy na Śląsku poczucia bezpieczeństwa i nie odnosimy wrażenia, że żyjemy pod polską
władzą. Utraciliśmy zaufanie nawet do organów prawa
i porządku publicznego. Szlachecką Polskę, zlikwidowaną w 1795 roku, nazywano „macochą gminu”, a Trzecia
Rzeczypospolita też nie jest matką dla ludu, zwłaszcza
dla polskiego ludu na Śląsku. Bolesne i gorzkie skojarzenia rodzą się przy porównywaniu obydwu tych państw,
ale szczególnie czarno rysują się na Śląsku perspektywy
dla naszych dzieci. Kto mi nie wierzy, ten niech posłucha w „Radio Opole” giełdy pracy, nadawanej po godzinie
dziewiątej rano. Setki miejsc pracy oferuje ta rozgłośnia
codziennie dla posiada czy niemieckiego paszportu, nie
pytając o ich kwalifikacje fachowe i moralne, natomiast
ani jednego miejsca nie oferuje tym, którzy takiego paszportu nie mają lub nie chcą mieć. Z przerażeniem myślę
o przyszłości. Nie dziwi mnie, że zniewolona duma narodowa i podeptana godność ludzka, buntując się przeciwko niesprawiedliwości, podsuwają w chwilach zwątpienie
nawet najbardziej zahartowanym Polakom śląskim bluźniercze pytanie: „Czy Polska jest godna posiadania Śląska?”
Pod obcą władzą, nawet podczas okupacji hitlerowskiej oraz za sowieckiego zniewolenia, mogliśmy z uczu-
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ciem patriotycznej dumy znosić prześladowania, gdyż
krzepiła nas wiara w sens naszego cierpienia i nadzieja na odmianę losu. Nie ulegało bowiem wątpliwości,
że gnębiące nas reżimy prędzej czy później szlag trafi,
a Polska, nasza Matka, przygarnie nas z miłością do siebie i przytuli do swego serca. Dziś zabrano nam wszystko. Nie pozostawiono nam nawet wiary i nadziei. Nie dla
nas świeciło dotąd i nie dla nas świeci słońce nad śląską
ziemią! Czy zaświeci kiedyś naszym dzieciom? - Wątpię!
A czy zaświeci naszym wnukom? - Nie mam pewności.
Dlatego lękam się o przyszłość! Bolesne, bardzo bolesne,
jest poczucie beznadziejności na ziemi ojczystej, w jesieni życia.
Kilka słów skieruję teraz do Polaków nieśląskiego pochodzenia, gdyż i takich widzę na sali. Nie gniewajcie się,
gdy powiem wam pewną prawdę: Wy i Wasi przodkowie,
przeżyliście łącznie w niewoli narodowej niespełna 130
lat (123 lata zaborów i 5 lat okupacji niemieckiej), a śląscy
Polacy przetrwali w niewoli narodowej pełne sześć wieków (licząc od traktatu namysłowskiego w 1348 roku, którym Polska już ostatecznie zrzekła się Śląska, aż do wyzwolenia w 1945 roku). Wy tylko przez pięć lat znosiliście
koszmar okupacji niemieckiej, a my dźwigaliśmy uciążliwe jarzmo prusko-niemieckie ponad 200 lat (począwszy
od pierwszej wojny śląskiej Fryderyka I w 1740 roku), nie
wliczając w to niewoli austriackiej. Co najmniej 25 pokoleń Ślązaków, wiernych swej tożsamości etnicznej, cierpiało dla Polski, modliło się o Jej powrót na Śląsk, trwało
dla niej i ponosiło dla niej ciężkie ofiary. Biskup Ignacy
Krasicki napisał w przepięknym i głęboko refleksyjnym
Hymnie do miłości Ojczyzny wzniosłe słowa o ofiarach,
poniesionych w imię patriotyzmu: „Święta miłości kochanej Ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe [...] Byle cię
można wspomóc, byle wspierać; nie żal żyć w nędzy, nie
żal i umierać”, ale dodałbym do tych słów takie zastrzeżenie: w niewoli, a nie we własnej i wolnej ojczyźnie.
Prymas Wyszyński przestrzegał ongiś przed „robieniem polskiej polityki za obce pieniądze”. Musze wyznać,
że nie rozumiałem jego słów, bo myślałem że chodziło
mu o ruble. Byłem wtedy przekonany, że Rosjanie nie
tylko nam nie płacą, ale przeciwnie, zabierają co się da
i jeszcze każą sobie za to płacić. Dopiero dziś rozumiem
i podziwiam mądrość Prymasa. Przecież on miał na myśli nie ruble, lecz dolary i marki! Książka „Victory” daje
w tej materii dużo do myślenia, a jej sensacje wzbogaca
ostatnio prasa niemiecka informując o brudnych pieniądzach CDU; opłacano nimi także antypolską działalność
na Opolszczyźnie.
Co więcej mam Wam powiedzieć? Reprezentujecie
prawdę, uczciwość, prostolinijność i umiłowanie Ojczyzny, a więc wartości dziś całkowicie zdewaluowane. Dla
tych, którzy nami rządzą, liczą się inne wartości, zwłaszcza marki i dolary. Ale dokonaliście wyboru świadomie,
bez przymusu, więc nie możecie narzekać. Pozostaliście
takimi, jakimi byli wasi przodkowie i jakimi Was Pan Bóg
stworzył. Jesteście Polakami! Szlachetny Ślązak, który pamięta, z jakimi modlitewnikami chodzili do kościoła
jego dziadkowie; który potrafi właściwie określić genezę
i znaczenie swego nazwiska; który naukowo, a nie bałamutnie, ocenia charakter swej codziennej mowy i uświadamia sobie, że nie pochodzi ona z polskiej ani tym bar-

51

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
dziej z niemieckiej szkoły, lecz z domu rodzinnego oraz
ze środowiska lokalnej wspólnoty, broniącej jej istnienia
od prehistorycznych czasów; ten wie, kim jest, i wie, że
może być tylko Polakiem! Oczywiście każdy człowiek
może zmienić obywatelstwo, jeśli ma na to ochotę i jeśli
warunki na to pozwalają (np. gdy zamieszkał w obcym
kraju), ale narodowości zmienić się nie da; można jej się
co najwyżej wyprzeć. Mamy jednak wówczas do czynienia ze zjawiskiem, które można wprawdzie rozważać
w kategoriach politycznych i ekonomicznych, ale oceniać
tylko w kategoriach moralnych.
Nie żałujcie tego, że trwając przy swej etnicznej tożsamości i przy innych świętościach, odziedziczonych po
przodkach, narażacie siebie na wrogość ze strony zdrajców i na pogardę ze strony władz oraz że pozbawiliście
siebie lukratywnych korzyści, jakie mogły wam przypaść
w formie zapłaty za sprzedajność, hipokryzję i kłamstwo.
W ostatecznym rozrachunku (nie tylko na tamtym świecie) będą się liczyć nie pieniądze, ani synekury, ani stanowiska reprezentacyjne, ale czyste sumienie oraz poczucie dobrze spełnionego obowiązku, zwłaszcza patriotycznego. Kochanowski nieprzypadkowo właśnie w pieśni
O cnocie wypowiedział pamiętne słowa: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie”. Umiłowa-

nie Ojczyzny stanowi zawsze wartość nadrzędną, choć
dziś przez krótkowzrocznych mężów stanu i cynicznych
jurgieltników niedocenianą, a nawet i sromotnie ośmieszaną.
Noście więc głowy wysoko i dumnie, gdyż możecie
każdemu, a zwłaszcza waszym sprzedajnym sąsiadom
i pazernym władcom, śmiało spojrzeć w oczy; możecie
też bez wstydliwego rumieńca spoglądać w lustro.
Nie jesteście ubogimi krewnymi narodu polskiego, ale
największym jego skarbem i moralnie najzdrowszą, najcenniejszą jego cząstką. Prawda zatriumfuje kiedyś także
na Śląsku. Przywary i wady, a nawet bandytyzm, nie są
cechami dziedzicznymi. Ci, których się dziś boicie, wylądują tam, gdzie jest ich miejsce: na śmietniku historii.
Krew polskich przodków upomni się prędzej czy później
o swoje prawa także u ich potomków. Historia odda Wam
wtedy sprawiedliwość, a przyszłe pokolenia zachowają
Was w najlepszej pamięci.
WASZE ZA GROBEM ZWYCIĘSTWO!
c.d.n.
(podkreślenia B.W.)
Wybór tekstu Barbara Wodzińska
ѥ

Barbara Wodzińska

KONIECZNOŚĆ UŚWIADOMIENIA RZECZYWISTEGO UNIJNEGO OJCOSTWA
PRAWDA, zwłaszcza w obliczu zagrożenia, winna
być ogłoszona publicznie i nie powinno się jej sprzeniewierzać, tylko dlatego, że kogoś to może zgorszyć.
Święty Tomasz z Akwinu
Pierwszym przejawem miłosierdzia jakiego potrzebujemy, jest litościwe światło oświecające PRAWDĘ.
Kardynał Giacomo Biffi
Należy głęboko w przeszłości szukać korzeni oraz
pierwotnej siły kiełkowania idei, które obecnie rządzą
światem.
Jacques Maritain (*1883 +1973), Trzej reformatorzy
Tragedia idei:
Kiedy gladiatorzy
Schodzą z areny
I siadają w loży.
Marian Hemar (*1901 +1973), Na tragedię idei
Powołanie do życia Unii Europejskiej, było największą głupotą naszych czasów. Unia Europejska jest
skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym,
utopijnym projektem, POMNIKIEM PYCHY LEWICOWYCH INTELEKTUALISTÓW.
Margaret Thatcher, była premier Wielkiej Brytanii
(podkreślenia B.W.)
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Od czerwca 2016 roku, dokładnie od uroczystej inauguracji Instytutu Roberta Schumana
w Warszawie, nie milkną debaty, dyskusje dotyczące,
powszechnie akceptowanego, zbiorowego ojcostwa Unii
Europejskiej.
Uważam, że, jak zwykle w takich przypadkach, należy zająć się przede wszystkim problemem dochodzenia
ojcostwa, którego ustalenie nigdy nie może być bez znaczenia.
Znana jest stara maksyma: mater semper certa est,
sed pater incertus, co się przekłada: kto jest matką – to
rzecz zawsze niewątpliwa, kto jest ojcem – nie zawsze.
Najlepszym tego dowodem jest prawo żydowskie, uznające za Żyda, wyłącznie, osobę urodzoną z matki Żydówki.
Od czerwca 2016 roku, nad wynoszeniem na wyżyny
zespołu „ojców” uczestniczących w zbiorowym poczęciu
Unii Europejskiej – dyskusje nie milkną. Ale, przecież,
co najmniej, od lat osiemdziesiątych minionego stulecia
zaczęła się szerzyć, szczególnie, niestety, w kręgach
katolickich, budząca poważne wątpliwości teoria „ojców
założycieli”.
Jeżeli określenie „ojcowie” nie może być niedorzeczne, i ma wyrażać analogię biologiczną, to musi być zredukowane do liczby pojedynczej. Jest to konieczność ustalenia osoby łączącej w sobie walory ideologa, architekta
oraz realizatora – planów skonstruowanych przez tego
ostatniego, ale, jednocześnie, odgrywającego te trzy role,
czyli mowa być może tylko o „ojcu założycielu”.
Jak wynika z bogatej literatury, żadna z czołowych,
dziś lansowanych, osobistości zaangażowanych w dzieło
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„zjednoczenia Europy” nie łączyła w sobie owych trzech
ról.
Literatura, dotycząca problemu, jest nie bogata,
a przebogata, żeby się nie rozpraszać zatrzymam się
nad myślą przewodnią i zbiorem dowodów, zebranych
w dwóch tytułach Jerzego Chodorowskiego 1,2): Rodowód
ideowy Unii Europejskiej i Kto kogo prowadzi. Szkice
o zjednoczeniu Europy i globalizmie.
Autor dowodzi, że Konrad Adenauer, Alcido de Gaspari i Robert Schuman, ani nie byli ideologami integracji
europejskiej, ani „twórcami – architektami”, ale wyłącznie bezpośrednimi wykonawcami założeń ideologicznych Jeana Monneta i Józefa Hieronima Retingera –
wolnomularzy różnych, ale istotnych, dla sprawy, stopni.
Byli zatem tylko budowniczymi działającymi według
planów otrzymanych od „twórców architektów” i pozostającymi pod ich nadzorem.
Czyli – można powiedzieć: ostateczny plan architektoniczny Europejskiej Wspólnoty - został skonstruowany
przez wrogów Chrześcijaństwa, a wykonany przez chrześcijańskich demokratów.
Dlaczego ostateczny plan architektoniczny? Właśnie,
ważne, o czym dziś się nawet nie wspomina, rzeczywistym, historycznie, ideologiem i architektem „zjednoczenia Europy” był Richard Nicolaus Coudenhove – Kalergi (1894-1972), chociaż on, niekwestionowany, miał też
swoich antenatów od Victora Hugo, Giuseppe Mazziniego, Alighieri Dantego, też Polaków: Stefana Buszczyńskiego i Wojciecha Jastrzębskiego; (polecam, na temat
Polaków: Marek Maciejewski, Polskie koncepcje zjednoczenia Europy (1748-1945), Akta Universitatis Wratislawiensis No 2278, ”Przegląd Prawa i Administracji”, XLVI
Wrocław 2001).
Richard Coudenhove-Kalergi, syn Austriaka Heinricha Coudenhove i Japonki Mitsu Aoyama, Kalergi –
świadczyło o greckiej gałęzi rodu.
Matka Japonka wywarła ogromy wpływ na kształtowanie wszelkich postaw tolerancyjnych, też wzajemnie zwalczających się. Pisał: Jako dzieci Europejczyka
i Azjatki nie myśleliśmy kategoriami narodowymi, lecz
internacjonalnymi. Uznawał siebie za wyznawcę filozofii
od Platona do Nitzschego, chłonął pisma Seneki – prekursora kosmopolityzmu, wyznawał uniwersalizm wolnomularski i uniwersalizm talmudyczny, zawzięcie
wykluczając uniwersalizm chrześcijański. Nigdy nie
ukrywał swojej sympatii do Niemiec i niechęci do Traktatu
Wersalskiego. Po wojnie, 1914-1918, głosił: Ratunek stanowi Pan – Europa: polityczne i gospodarcze złączenie
się wszystkich państw od Polski po Portugalię, w jeden
związek państw, tę alternatywę stawia przed Europą historia.
Perfidnie twierdził, że na razie, nie chcąc drażnić
państw, które odzyskały niepodległość, Traktat Wersalski będzie stanowił punkt wyjścia, ale zaraz dodawał, że
Niemcy dobrowolnie nie zrezygnują z ziem zwróconych Polsce. Największą więc nadzieję, dla Niemiec,
widział Coudenhove w zniesieniu wszelkich granic na
naszym kontynencie. Pisał: Paneuropejski edykt toleran-
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cyjny odbierze granicom państwowym ich znaczenie
narodowe, a utworzenie paneuropejskiej unii celnej –
ich znaczenie gospodarcze. (podkr. B.W.)
Nie można nie wspomnieć o szczególnym wielbieniu przez Coudenhovego osoby Cezara i zachwytu
jego metodami rządzenia. Widział w nim: doskonałego
poganina, który ucieleśniał w sobie antyczną harmonię
ciała, rozumu i woli […]. Ten bojownik zaprowadzający
porządek, ten władca, udowodnił, że świętość nie
jest ani jedynym najwyższym, ani jedynym ideałem
ludzkim. Juliusz Cezar jest bowiem od dwóch tysięcy
lat czczony, podziwiany i naśladowany przez całą Europę (??? – B.W.), choć nie było w nim ani jednej cechy
świętości czy chrześcijaństwa. Uważał, że: Nadejście nowej formy istnienia, nowej moralności w Europie (już nadeszła! – B.W.) może się dokonać tylko za
pośrednictwem jakiegoś dyktatora. (podkr. B.W.).
I … dokonała się!
Akcję organizacyjną Coudenhove rozpoczął od utworzenia austriackiego oddziału Unii Paneuropejskiej z siedzibą w Wiedniu. Z czasem oddziały utworzone zostały
w Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Polsce i Wielkiej
Brytanii. Organizował kongresy – pierwszy w 1926 r.,
w Wiedniu, który zgromadził ponad 2 tysiące delegatów
z 24 państw, Polskę reprezentował nominowany przez
Józefa Piłsudskiego Aleksander Lednicki; drugi w 1930 r.,
w Berlinie; trzeci w 1932 r., w Bazylei; czwarty w 1935 r.,
w Wiedniu. Były one terenem spotkań szarych eminencji,
do których kompetencji i zadań miało należeć propagowanie idei paneuropejskich.
W Polsce Coudenhove miał duże trudności w zorganizowaniu polskiego oddziału Unii. Mimo to, 2 lutego
1927 roku ukonstytuował się w Warszawie Komitet Organizacyjny Unii Europejskiej w składzie: Aleksander
Lednicki – przewodniczący, minister Hipolit Gliwic, poseł
Witold Kamieniecki, senator Stanisław Posner, hr. Witold
Rostworowski, płk. Walery Sławek, dr Mieczysław Szawlewski i minister Józef Targowski. Za wyjątkiem Witolda
Rostworowskiego wszyscy byli wolnomularzami.
Ruch paneuropejski przetrwał do wybuchu wojny
w 1939 r. Po wojnie w roku 1946 Coudenhove powołał
Europejską Unię Parlamentarną złożoną z deputowanych
europejskich ciał przedstawicieli, którzy odpowiedzieli
pozytywnie w sprawie utworzenia federacji europejskiej
w ramach ONZ. Przewodniczącym Unii został G.Bohy,
przywódca socjalistów w parlamencie belgijskim, sekretarzem Coudenhove. Pierwszy jej kongres odbył się
w Szwajcarii, w Gstaad, we wrześniu 1947 r.
Zasadniczą doktryną Coudenhovego była starannie
ukrywana, a dość agresywnie czytelna, dotycząca rządów nad Europą sprawowanych przez nową arystokrację ducha, która zastąpiłaby skazanego na obumieranie ducha chrześcijańskiego, w efekcie wytworzenie
się mieszanki rasowej euroazjatycko-negroidalnej. Czyli
– Paneuropa zabiłaby Europę. Innymi słowy, nowy organizm paneuropejski, powołany do życia celem „obrony
tożsamości Europy i ochrony przed zagładą”, miałby się
stać narzędziem tej zagłady, tyle że dokonanej na drodze
pokojowej.
Liczni autorzy uwydatniają trzy grupy tematyczne za-
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warte w Pan Europie Coudenhovego: 1) ustroju politycznego i metod zarządzania, 2) eugeniki i rasizmu,
3) roli Żydów w budowie Paneuropy.
Odnośnie problemu eugeniki, Coudenhove postulował konieczność uzyskania materiału hodowlanego,
z którego można – będzie wyselekcjonować elity mające rządzić Panueropą, stawiał na człowieka przyszłości
– mieszańca euroazjatyckiego.
Wprowadzenie w życie planu hodowlanego powierzał
… socjalizmowi i socjalistom – co na przełomie XX
i XXI wieku, stało się rzeczywistością! Już w roku 1922
pisał: Socjalizm, który zaczął się od likwidacji szlachty,
od zrównania ludzkości osiągnie swój szczyt w wyhodowaniu nowej szlachty, w zróżnicowaniu ludzkości. W eugenice społecznej tkwi najważniejsza misja
dziejów. (podkr. B.W.)
W oparciu o osiągnięcia Europejskiej Unii Parlamentarnej Coudenhovego, w roku 1948, W. Churchill
zwołał wielki kongres do Hagi. Na scenie paneuropejskiej pojawił się potężny przywódca Dunkan Sandys, zięć
Churchilla wykazujący dużą wytrwałość i bezwzględność
w realizowaniu zamierzeń ruchu.
Na Kongresie Haskim około 800 delegatów, z ponad
200 przedstawicielami parlamentów, wyraziło konieczność utworzenia jednej stałej organizacji zmierzającej do zjednoczenia Europy.
Odpowiedzią na ten apel była decyzja Międzynarodowego Komitetu Ruchów na rzecz Jedności Europy, podjęta 28 X 1948 r., przekształcająca się w organizację pod
nazwą „Ruch Europejski”. Jego honorowymi przewodniczącymi zostali: Leon Blum, Winston Churchill, Alcide
de Gaspari, Paul Spaak, przewodniczącym Duncan
Sandys, zaś sekretarzem generalnym Józef H.Retinger.
Zamknął się ważny, początkowy, rozdział powstawania Unii Europejskiej, z którego jasno wynika, że tatusiem Unii jest nie kto inny, jak tylko: Richard Nicolaus
Coudenhove – Kalergi.
I … następna ważna persona:
Józef Hieronim Retinger – obok Coudenhovego,
wyjątkowej wagi architekt unijnego „dzieła”, którego biografia Grzegorza Witkowskiego3) pt.: Józef Retinger –
polski inicjator integracji europejskiej, już samym tytułem
wszystko wyjaśnia.
Postaram się, najkrócej jak można, wybrać wszystko
mówiące fragmenty jego życia, tylko fragmenty.
Urodzony w Krakowie w 1888 r., zmarły w 1960 r. Powszechnie zwany szarą eminencją, czyli nigdy nie działający w pierwszej linii. Studia odbył we Francji, doktorat
uzyskał na Sorbonie, kolejno studiował w Niemczech,
Włoszech i Anglii.
W roku 1919 wyjechał do Meksyku, który, między rokiem 1919 – 1936, odwiedzał 11 razy, zostając doradcą wielu sztandarowych politycznych osobistości, przede wszystkim prezydenta Plutarda Eliasa
Collesa – krwawego prześladowcy Kościoła Katolickiego, terrorysty - socjalisty i masona, przywódcy
rewolucji meksykańskiej, mordercy kilku tysięcy duchownych katolickich w tym kilkunastu biskupów, którzy mordowani byli w bestialski sposób zaczerpnięty
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z rzezi rewolucji francuskiej, Retinger – oprawcom doradzał! Po powrocie do Polski działał w PPS.
W czasie II wojny światowej zajmował znaczące stanowisko… przy emigracyjnym polskim rządzie w Londynie. Był bliskim, aż trudno uwierzyć, współpracownikiem
gen. Sikorskiego, z którym odbywał wszystkie podróże,
jako tłumacz towarzyszył generałowi w czasie rozmów
z prezydentem D.Rooseveltem. Gdy aktywność jego zaczęła budzić podejrzenia o agenturalność, gen. Sikorski
miał powiedzieć: nie wiem komu on służy, ale go nie zdymisjonował. Dopiero w 1943 roku, na trzy miesiące przed
tragiczną śmiercią, zażądał od polskiego kontrwywiadu
dossier. Było ono nad wyraz wstrzemięźliwe i enigmatyczne, ale wyraźnie stwierdzało, że „kuzynek diabła” – jak
generał Sikorski nazywał protekcjonalnie Retingera – miał
i ma kontakty z komunistami, działał w Międzynarodowej
Federacji Związków Zawodowych – jawnej agendzie destrukcji komunistycznej, sterowanej przez Moskwę, bierze
udział w ruchu syjonistycznym, zajmuje wysokie stanowisko w B’nei B’rith (szczególnej loży masońskiej), a raport
wywiadu brytyjskiego stwierdzał, że Retinger dostarczył
ambasadorowi sowieckiemu obszerne sprawozdanie
z wizyty gen. Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych.
Należy podkreślić, że towarzyszący Generałowi, w charakterze przysłowiowego cienia, w locie gibraltarskim Retinger nie uczestniczył.
W roku 1944 został zrzucony ze spadochronem na terytorium okupowanej Polski celem spełnienia misji, której
cel i charakter po dziś dzień nie zostały definitywnie wyjaśnione.
Utrzymywanie podróży w ścisłej tajemnicy, jak również
zagadkowość postaci Retingera na gruncie londyńskim,
omal nie stały się przyczyną wydania na niego wyroku
śmierci przez II Oddział AK. Życie uratował mu Zbigniew
Stypułkowski przedstawiciel Stronnictwa Narodowego
w Delegaturze Rządu na Kraj.
W roku 1946 zajął się konstruowaniem „jedności europejskiej”, wygłaszając 7 maja w Królewskim Instytucie
Spraw Międzynarodowych odczyt pt. ”Kontynent Europejski”, po czym udał się do Brukseli na rozmowy z von Zeelandem, obaj zabrali się do zorganizowania Niezależnej Ligii Współpracy Gospodarczej, która rozpoczęła
pracę w Brukseli.
Pierwszym wielkim dziełem Komitetu było zorganizowanie, już wcześniej wymienianego Kongresu Europejskiego w Hadze w 1948 roku, z około 800 uczestnikami,
który trwał tydzień. Retinger pisał: W Hadze położono
fundamenty pod to wszystko, co w następnej dekadzie miało wyznaczać postęp idei zjednoczonej Europy.
W lutym 1949 roku zwołany do Brukseli kongres określił
polityczne cele rady ruchu. W każdym kraju powstały narodowe rady składające się z wyjątkowo znanych osobistości
i przywódców narodowych. Zwieńczeniem struktury była
wspomniana wcześniej Międzynarodowa Rada Ruchu,
złożona z 150 członków i Biuro Wykonawcze z Retingerem na czele.
W roku 1950 Retinger wraz z kanonikiem Kościoła
anglikańskiego Johnem Colinsem szukał poparcia dla
Ruchu Europejskiego w Watykanie. Zawsze – takie persony szukają poparcia w naszym Kościele – o którego
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likwidacji – marzą. Po tej wizycie drzwi Watykanu zostały,
dla owego Ruchu, definitywnie zamknięte, i mimo usilnych starań do ponownego spotkania z papieżem nie
doszło.
W 1951 roku Ruch Europejski stworzył trzy międzynarodowe komisje: ekonomiczną, kulturalną i prawną, Retinger zaproponował utworzenie jeszcze jednej, poświęconej Europie Wschodniej, którą utworzono z Haroldem
Macmillanem – przewodniczącym i Janem Pomianem
sekretarzem.
Oprócz Komisji Europy Wschodniej, Retinger miał
jeszcze dwie, specjalnie umiłowane instytucje, którym
poświęcił wiele czasu. Jedną z nich była Europejskie
Centrum Kulturalne w Genewie, drugą Kolegium Europejskie w Bruges, które do dziś kształci absolwentów różnych uczelni w zakresie szeroko pojętej problematyki
europejskiej.
W roku 1952 Retinger złożył rezygnację ze stanowiska sekretarza generalnego Ruchu Europejskiego.
Powód – nie posiadał wykształcenia ekonomicznego,
a dotychczasowe koncepcje zjednoczenia Europy przeoblekały się w rzeczywistość przede wszystkim na polu
gospodarczym (Węgiel i Stal!), pałeczka przekazana została Jean’owi Monnetowi.
Rok 1954 - Retinger inicjuje i organizuje powstanie
Grupy Bilterberg, nieformalnego zespołu osobistości (dla
zorientowanych – o wiadomym zakorzenieniu!) zapraszanych na doroczne zjazdy organizowane w różnych
krajach. Podanym do ogólnej wiadomości celem „Grupy”
był, i jest – istnienie nieoficjalnego forum spotkań i wymiany opinii między politykami, mężami stanu, przemysłowcami, uczonymi, pisarzami, publicystami, bankierami
i działaczami związkowymi całego świata. Istotne cele jak
i treść obrad otaczane są tajemnicą. Wiemy, że w tegorocznych (2017 r.) obradach uczestniczył mieszkaniec
Polski, autor powiedzenia wyrażonego podczas jednej
z wielu restauracyjnych obrad, utrwalonych na taśmach:
„Polska istnieje tylko teoretycznie, to kamieni kupa”, do
czego z całą resztą, dziś określającą się: „opozycja polityczna”, usilnie dążył i na czym z całym zespołem żerował, a dziś nie może, pozostali – nie mogą, pogodzić
się z odcięciem, przez ostatnie wybory, od złotodajnego
żerowiska i procederu likwidacji Polski.
Na marginesie – jaka to „opozycja polityczna”, jest to,
wyłącznie, prymitywna, agresywna, wulgarna – destrukcja apolityczna. Opozycją określani mogą być rzeczywiści politycy, dążący do tego samego celu, co aktualnie
sprawujący władzę, w swoim, uzasadnianym, przekonaniu korzystniejszą drogą. Jaka „polityczna”, polityka to
troska o dobro wspólne, czyli dobro narodu nie własnego
konta! Jak można to COŚ – powtarzam wulgarne, prymitywne, agresywne, prostackie – poważnie traktować!?
Jeżeli to COŚ miałoby 0,5% społecznego poparcia to,
już byłoby społecznym dramatem, świadczącym o braku, w społeczeństwie, wiedzy, politycznej uczciwości i …
możliwościach manipulacyjnych wroga Polski i polskości!
Nie zapominajmy „opozycji” mającej na sumieniu śmierć
Marka Rosiaka i ciężkie ranienie Pawła Kowalskiego.
Wracając do przerwanej myśli:
Retinger należał do tych twórców zjednoczonej Europy, którzy w działalności swojej operowali metodami za-
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kulisowymi, był najwybitniejszym architektem integracji
europejskiej i odegrał w tym dziele rolę szarej eminencji
– obok Jeana Monneta4, 5, 6).
Jean Monnet (1888-1979), francuski ekonomista i finansista. Po pierwszej wojnie pełnił funkcję pierwszego
zastępcy sekretarza generalnego Ligi Narodów. W roku
1926 został współzałożycielem i wicedyrektorem amerykańskiej firmy Blais and Co., inwestującej w Europie.
W 1939 roku objął stanowisko przewodniczącego Francusko-Brytyjskiego Ekonomicznego Komitetu Koordynacyjnego, od 1940 do 1947 pełnił szereg znaczących
funkcji.
W roku 1947 został generalnym pełnomocnikiem Planu Modernizacji Europejskiej, a w latach 1952-1955 pełnił
obowiązki przewodniczącego Wysokiej Władzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; w roku 1955 powołał
Komitet Akcji na Rzecz Stanów Zjednoczonych Europy
i został pierwszym jego przewodniczącym. Laureat nagrody im. Karola Wielkiego.
Propagowaną ideą Monnet’a była koncepcja zjednoczenia Europy przez ograniczenie suwerenności narodowej na wybranych wąskich odcinkach życia narodowego. Na Kongresie w Hadze w 1948 roku głosił: Zacząć trzeba od zrobienia czegoś jednocześnie i bardziej
praktycznego i bardziej ambitnego. SUWERENNOŚĆ
NARODOWĄ TRZEBA ZAATAKOWAĆ ODWAŻNIEJ
I NA WĘŻSZYM FRONCIE. (podkr. B.W.). Tym frontem
stały się gospodarcze sektory węgla i stali. Atak okazał
się skuteczny, doprowadził do powstania pierwszej ponadnarodowej wspólnoty: Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali, a w jej łonie zaczęła się formować postawa
i świadomość paneuropejska, którą dziś przeżywamy!
Monnet głosił: Celem zjednoczenia Europy i podejmowanych na tej drodze wysiłków jest rozwój ludzkości,
A NIE PROKLAMOWANIE OJCZYZNY, WIELKIEJ CZY
MAŁEJ. [J. Monnet, Memoirs, N.York 1978, obszerne
fragmenty w: Jerzy Chodorowski1), Rodowód ideowy Unii
Europejskiej] (podkr. B.W.). Albo: Aby osiągnąć postęp
społeczny państwa Europy muszą utworzyć coś w rodzaju federacji czy »istotności europejskiej«, która uczyni
z nich całość.
15 kwietnia 1950 roku spotkał się w swojej podparyskiej posiadłości Houjarry, z najbliższymi współpracownikami układając projekt oświadczenia rządu francuskiego,
w którym najważniejsze zdanie brzmiało: Rząd francuski proponuje poddać całą francuską i niemiecką
produkcję węgla i stali pod międzynarodową władzę
otwartą na udział innych krajów europejskich. 28
kwietnia 1950 roku projekt ten został przesłany premierowi George’sowi Bidault, a następnie ministrowi spraw
zagranicznych Robertowi Schumanowi. ODTĄD JUŻ
NAZWANY BYŁ PLANEM SCHUMANA. 8 kwietnia 1951
roku, podpisano traktat kreujący Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali. (podkr. B.W.)
Był to niewątpliwie największy sukces Monneta – powstał zalążek zjednoczenia Europy, czyli EWWiS, w którym dostrzegał, co podkreślał, coś więcej niż tylko realizację gospodarczych interesów państw członkowskich.
Pisał: W luksemburskich instytucjach Wspólnoty tworzy
się nowa rasa ludzi, coś nowego i potężnego tworzy się
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w naszym zespole – wyzwanie dla starych nałogów myślenia (…). Wspólnota staje się laboratorium nowego
człowieka formowanego na potrzeby cywilizacji przyszłości. (podkr. B.W.) Tak – dziś, już doznajemy działań
tej „nowej rasy ludzi”! W tym miejscu przypominam postulaty Coudenhovego dotyczące „konieczności wyhodowania nowej rasy ludzi”!
25 marca 1957 roku w Rzymie Monnet przewodniczył podpisaniu traktatów: Wspólnoty Energii Atomowej i Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej – zwanej
Wspólnym Rynkiem.
W sierpniu 1973 roku sporządził projekt rządu europejskiego!
Są to sukcesy Monneta, dzięki którym zasługuje
na miano głównego „twórcy – architekta” europejskich
wspólnot.
W organizacji wolnomularskiej afiszował się swoją przynależnością tylko (!?) jako „brat”, co umożliwiało
Monnetowi dostęp do ugrupowań wobec masonerii wrogich. Formalna, i oficjalnie głoszona, bezpartyjność (bycie… „tylko bratem” - o naiwności, jakże wielu! – B.W.),
umiejętność działania za kulisami i łatwość pozyskiwania sobie ludzi czyniły z niego wyborny materiał na szarą
eminencję. Uważał siebie – i słusznie, za architekta
i budowniczego nowej przyszłej Europy, innych traktował jako sojuszników.
Naprawdę, to on budując nową Europę był sojusznikiem architektów, i organizacji, które zjednoczenie Europy, w konsekwencji – utworzenie jednego państwa światowego, uczyniły jednym ze swoich głównych celów.

Konsekwencje działań zamkniętych w czasie
Coudenhove – Monnet
Najdobitniej można je, konsekwencje, wyrazić słowami R.N. Coudenhovego – Kalergi: Poczucie wspólnoty
europejskiej, patriotyzm europejski musi zająć miejsce
poczucia narodowego, co – odczytujemy w wypowiedziach wykonawców, założeń ideologów – architektów
Unii Europejskiej:
- K. Adenauer (Bundestag, 1950 r.): Znaczenie projektu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jest przede
wszystkim polityczne, a nie gospodarcze.
- K. Adenauer (1952): Już w czasie urzeczywistnienia
EWWiS w 1952 r., partnerzy układu byli jednomyślni co
do tego, że konieczne będą dalsze wysiłki zmierzające
do utworzenia gospodarczego i politycznego zjednoczenia Europy poprzez zwiększenie wspólnych instytucji.
- K. Adenauer (1953 r. ): Traktowałem zarówno plan
Schumana jak i Europejską Wspólnotę Ojczyzn jako
wstępny stopień do politycznego zjednoczenia Europy.
- Wypowiedź Jose Theisinga z Fundacji im. K. Adenauera: Adenauer odrzuca tradycyjny typ myślenia
przywiązanego do niezależności narodowo-państwowej (też w odniesieniu do Niemiec? – B.W.) i formułuje koncepcję i projekty ponadnarodowej integracji
i współpracy.
- R. Schuman (1950 r. – przemówienie otwierające obrady nad projektem utworzenia EWWiS): Nigdy
przedtem, a co urzeczywistnienia się dziś, państwa nie
dokonały, ani nawet nie wyobrażały sobie, zbiorowego
przekazania swej suwerenności narodowej na rzecz
niezależnego, ponadnarodowego ciała.
- R. Schuman (1950 r.): Przez zespolenie podstawowych produkcji i ustanowienia nowej Wysokiej Władzy,
której decyzje będą wiążące dla Francji, Niemiec i krajów,
które do niej przystąpią, ta propozycja położy pierwsze
podwaliny Federacji Europejskiej.
- R. Schuman (1964 r.): Integracja ekonomiczna jest
nie do pomyślenia na dłuższą metę bez integracji politycznej. Integracja polityczna jest jej uzupełnieniem logicznym i niezbędnym.
- A. de Gaspari (1947 r.), w wygłoszonym przemówieniu w Nowojorskiej Izbie Handlowej: Należy opowiadać się za takim ustrojem międzynarodowym, w którym
obok Stanów Zjednoczonych A.P. będą mogły kiedyś
powstać Stany Zjednoczone Europy.
- Wypowiedź A. de Gaspariego, przytoczona przez J.
Monneta (w Memoirs): Armia europejska nie jest celem
samym w sobie, jest ona narzędziem patriotycznej polityki zagranicznej, ale patriotyzm europejski (wiadomo
– z wykorzenieniem narodowego! – B.W.), może się rozwinąć tylko w Europie sfederalizowanej. (podkr. B.W.)
Już z powyższych kilku (tylko kilku) wypowiedzi „ojców
założycieli” można się zorientować, że sprawa integracji
europejskiej opierała się na, czytelnych, kompromisach
ze strony chadeckich uczestników integracji. Z czasem
i oni sami powinni byli się zorientować, że zamierzenie
i perfidnie, zostali wynajęci przez architektów integracji.
Jedynie A. de Gasperi, jeden raz, ujawnił to w swojej

56

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
wypowiedzi na zjeździe chadecji włoskiej zauważając,
że w działaniach integracyjnych przewodzą socjaliści,
a w liście do Piusa XII napisał: poruszamy się w próżni
i nie ma wśród nas Chrystusa. I, co dalej, dalej był spolegliwy? Zastanawiające!
Słusznie Jerzy Chodorowski dowodzi, że zjednoczenie Europy za cenę kompromisów otwierało przed trzema
politykami chadeckimi ogromną szansę zdjęcia z Niemiec
i Włoch części odium ciążącego na nich za zbrodnie wojenne, i stwarzało okazję przywrócenia ich cywilizowanej
Europie, (na nieszczęście Europy! – B.W.) Więc szansy tej nie odrzucili: jeden przedstawiciel Niemiec, drugi
Włoch i trzeci dobroduszny „człowiek pogranicza francusko-niemieckiego”.
Gdy Traktat o EWWiS został już podpisany i zaczęto
się przygotowywać do następnego kroku integracyjnego
– do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
powstałej w 1957 roku, cała trójka chadeckich, jedynie, budowniczych, musiała sie przekonać jak szybko
i w jak dużym stopniu, struktury, nowopowstałych organów wspólnotowych, zostały zmajoryzowane przez
urzędników wysokich szczebli i szeregu polityków czynnych w zachodnich krajach Europy, którzy jeszcze przed
wojną byli związani z Unią Paneuropejską Richarda Coudenhove – Kalergi, zostali przez nią uformowani i przygotowani do zarządzania strukturami przyszłej Paneuropy, też kształcenia następców.
Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX
w. czekali na zawarcie jakiegoś traktatu międzynarodowego, który powołałby do życia struktury paneuropejskie,
i do których mogliby oni wejść i nimi zarządzać. Ponieważ zawarcie takiego traktatu musiało mieć aprobatę rządu i parlamentu, a te po doświadczeniach wojennych znajdowały się w Europie Zachodniej w ręku partii
chadeckich, architekci zjednoczenia Europy nie mieli
innego wyjścia jak tylko zlecenia chadekom zbudowania zalążka jedności europejskiej w postaci Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali. Gdy zalążek ten powstał, spłynęli do jego struktur, a … chadecy musieli pójść na politykę kompromisów.
A, że architekci paneuropejskiego ustanowienia,
przed doprowadzeniem do realizacji swojego celu, angażowali, też chcą angażować nie tylko aktywistów chadeckich, ale przebiegle i Kościół, oczywiście katolicki, to tylko
nie chcący (!) wiedzieć – nie wiedzą!
Dla przykładu, przypomnijmy, że w roku 1994 zatroskani o to by w razie referendum Polacy opowiedzieli się
za wejściem do Unii, z misją przybili do Polski: minister
pełnomocny francuskiego MSZ, Claude Martin oraz dyrektor generalny MSZ Niemiec, Hans-Friedrich Ploetz,
którzy na spotkaniu z przedstawicielami Episkopatu, bez
żenady, oświadczyli, że … Unia Europejska zmierza do
obrony suwerenności poszczególnych narodów – ale tupet! W roku 1995, z tą samą misją, odwiedził Prymasa
Polski sam Przewodniczący Komisji Europejskiej J. Santer, który roztaczał przed Kościołem w Polsce wspaniałe
perspektywy, tłumacząc, że w procesie integracji europejskiej odgrywają ważną rolę: nie tylko sprawy ekonomii, ale wiara i postawy moralne, zwłaszcza w zakresie bioetyki. (podkr. B.W.)
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Z jaką dawką zakłamania, podłości i tupetu można
realizować wizytę, na takim szczeblu, i deklarować takie
oszustwa?!
Interesująca była reakcja oficjalnych kół unijnych
i okołounijnych na zawieszenie, w 1999 roku, przez biskupa Metzu, procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana. Podjętego ponownie w roku 2004.
Jürgen Wahl, autor monografii o Schumanie, opublikowanej przez gliwickie wydawnictwo „Wokół nas”, zauważał z rozczarowaniem, że: Beatyfikacja Schumana
dałoby Kościołowi Katolickiemu współczesnego świętego
jedności europejskie. Krok ten wzmocniłby tendencje
proeuropejskie w Kościele Katolickim. (podkr. B.W.)
Czy nasz Kościół reprezentuje, choćby w najmniejszym stopniu, tendencje antyeuropejskie?! Tylko, Wahl
nie orientuje się, że Europa a Unia Europejska, to dwie
przeciwstawne rzeczywistości.
W tej wypowiedzi odczytać możemy, jedynie, dążenie
do wymarzonej instrumentalizacji i neutralizacji czujności
Kościoła, przez siły Kościołowi wrogie.
Wracając do niedawnej historii
Carl Bedderman, urzędnik unijny, Niemiec, wydelegowany do Polski celem zachęcania Polaków do zagłosowania w referendum na – tak, po zorientowaniu się w rzeczywistej naszej sytuacji, zmieniwszy zdanie, uświadamiał, tylko – zgodnie z prawdą i wbrew propagandzie.
Za co, jak pamiętamy, odwołany został ze stanowiska
i napiętnowany.
Zacytuję krótki fragment z opublikowanego w „Naszym Dzienniku” (25 sierpnia 2004 roku), artykułu pt.:
Unia Europejska – dinozaur czekający na dobicie:
Z okazji pierwszych 100 dni polskiego członkowstwa
w Unii Europejskiej poproszono mnie, o napisanie paru
słów na ten temat. Chętnie to czynię, mimo że nie jestem
już oficjalnym doradcą unijnym, ale cały czas interesuję
się losem Polski.
Jakie są znamienne wydarzenia ostatnich miesięcy
w Polsce dla zachodniego obserwatora? Przede wszystkim zauważam upór, z jakim opanowane przez rząd i liberałów media w dalszym ciągu uprawiają prounijną propagandę. Przy tym uderza nie tylko sama propaganda – tę
widać i w innych nowych krajach członkowskich, ale jej
prostactwo i spryt, z jakimi mydli się oczy opinii publicznej. (podkr. B.W.) [Ale jaki wstyd, że opinia publiczna
na to pozwalała i pozwala! – B.W.].
A oto dwa przykłady prymitywności tej propagandy:
żenujący wręcz taniec prezydenta Kwaśniewskiego i ówczesnej minister do spraw europejskich, a obecnie komisarz UE D.Huebner (dla zorientowanych, o wiadomym
życiorysie! – B.W.) przed kamerami TV na wiadomość
o wynikach referendum (wynikach referendum, czy wyniku społecznej abnegacji? – B.W.). Drugi przykład – jeszcze gorszy – marsz radości brukselskiej piątej kolumny
– Fundacji Roberta Schumana, w dniu przyłączenia, 1
maja br., w centrum Warszawy. Klakierzy mieli tylko jedno zadanie: wrzeszczeć „Polska w Unii, Polska w Unii”.
Makabryczne przedstawienie, gdyż do złudzenia przypomina inscenizację Fidela Castro, w czasie której przez
ulice Hawany ciągnęły tłumy, których rola polegała jedy-
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nie na wykrzykiwaniu: „Cuba si, Yankee no!”
I jeszcze jedno, choć nieco bardziej subtelne zapożyczenie z komunistycznej Kuby – slogan „Nicea albo
śmierć” w miejsce „Socjalizm albo śmierć”.
Aktualna realizacja założeń ojca Unii
– Coudenhovego
Po naszych wyborach w 2015 r., po raz kolejny okazało się, że najwyżsi unijni oficjele respektują werdykt demokratycznego głosowania wyłącznie wtedy, gdy wygrywają ich zaufani. To znaczy zaufani wyhodowanych i wyselekcjonowanych elit według wskazań Coudenhovego.
I tak, przewodniczący Martin Schulz o ustawach legalnie uchwalanych w Polsce przez parlamentarną
większość, która, mimo dramatycznych działań lewackich „demokratów” poprzedniej ekipy – wygrała wybory,
powiedział, że wydarzenia związane z wyborami i decyzjami sejmowej większości „mają charakter zamachu
stanu”, po czym dodał, że „PiS rządzi Polską w stylu
Putina”; Günhter Oettinger, unijny komisarz ds. Cyfryzacji i Społeczeństwa, pogroził Polsce koniecznością postawienia naszego kraju pod unijnym nadzorem; Herbert
Reul, przewodniczący grupy CDU/CSU w Bundestagu,
opowiedział się za sankcjami wobec Polski; Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej z holenderskiej Partii Pracy „interweniował” i „pouczał” nas; a luksemburski przewodniczący unijnej Rady
ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Jean Asselborn, chce ukarać Polskę, odebraniem Polsce
głosu na forum UE; belgijski Guy Verhofstadt, przewodniczący grupy liberalnej w Europarlamencie, oskarża Warszawę o niedemokratyczny kurs i wzywał do interwencji
Brukseli.
Pytanie do przedreferendalnych agitatorów i zwolenników wejścia Polski do UE, bezmyślnie i gorzej
– „myślnie” głosujących w referendum na TAK: jakim
prawem do interwencji Brukseli?
Symptomatyczny jest fakt, że najbardziej chcą bronić
polskiej demokracji niemieccy politycy. Czyżby Unia miała zamiar korygować działania demokratycznie wybranego naszego rządu tylko dlatego, że nie jest to zgodne
z interesem Niemiec?
Przyjrzyjmy się „demokracji” w samej UE. Unia Europejska pragnie uchodzić za wzór demokracji, tymczasem
jej najważniejsze instytucje, czyli Komisja Europejska
i Rada Europejska, nie pochodzą z wyboru, a Parlament Europejski, który pochodzi z wyboru ma niewiele
do powiedzenia. Siłą sprawczą tej fasadowej instytucji nie są
wybierani w głosowaniu powszechnym europosłowie, a głęboko zakamuflowani biurokraci. Trudno nie wspomnieć
o patologicznej kwestii utrzymywania dwóch olbrzymich kompleksów Parlamentu Europejskiego w Brukseli
i Strassburgu oraz dodatkowo sekretariatu w Luksemburgu. A, te kabaretowe przemieszczania się, co kilka tygodni, z Brukseli do Strassburga i z powrotem – całego personelu i sprzętu kawalkadą transporterów. Nie mówiąc
o „powadze” prowadzonych debat i ustaleń powoływanych
komisji: np. do spraw dopuszczalnych objętości wody
w spłuczkach, budowy drabin i ustaleń sposobu przemieszczania się na drabinie, ustaleniu komisji orzekającej,
że ślimak winniczek to nie mięczak a „lądowa ryba”, ko-
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rzeń marchwi – to owoc, komisji ustalającej dopuszczalne parametry knota świec i wysokości płomienia, komisji
ustalającej dopuszczalną krzywiznę banana, nonsensów
jest cała lista – szkoda miejsca. Tylko – to my opłacamy
„prace” owych komisji.
Czemu te paradoksy służą? Służą hegemonowi niemieckiemu, który ma kompleksy pozostałe po II wojnie światowej i nie ma jeszcze takiej armii, która by mu
pozwoliła samodzielnie kształtować politykę w skali
globalnej. Są, dzięki potraktowaniu ich przez aliantów po 1944 roku, potęgą gospodarczą i to wykorzystują. To nie jest przypadek, że prawie wszystkie
media, wyjątek, denerwujące hegemona, Radio Maryja i Telewizja TRWAM, są wykupione przez niemieckie
koncerny medialne. To nie przypadek, że większość
banków polskich wykupiona została przez Niemców.
To nie przypadek, że od 1989 rozpoczęto dewastację naszej gospodarki, przemysłu, rolnictwa, oświaty,
szkolnictwa wyższego, lecznictwa, kultury i … tragiczne
– mentalności społecznej!
Na zakończenie, dramatycznych rozważań, słowa
niemieckiego filozofa prof. Jürgena Habermasa: Unia
Europejska nie będzie mieć charakteru demokratycznego, jak długo partie polityczne będą bojaźliwie unikać
formułowania alternatyw dla decyzji o zasadniczym dla
niej znaczeniu. (podkr. B.W.)
Habermas trafnie, bo z pozycji filozofa, zauważa, że
Unia Europejska nie będzie mieć, nawet, należy rozumieć – nawet pozorowanego, charakteru demokratycznego, jak długo partie polityczne, poszczególnych krajów
członkowskich, będą bojaźliwie postępować w kwestiach
zasadniczych. Z doświadczenia wiemy, że będą. Z czego
jasno wynika, że UE nigdy charakteru demokratycznego
mieć nie będzie, co też, przede wszystkim, uzasadniają
już same założenia istoty i ideologii Unii, z jej rzeczywistymi „korzeniami”!
Nasz dramat narodowy
Zatrzymując się tylko na czasie od końca lat trzydziestych XX w., apokaliptycznej wojnie 1939 roku, historii
PRL, to znaczy komunistycznych rządów nad Polską
ustanowionych w Teheranie i Jałcie, a kontynuującymi
się, wyjątkowo i z przyśpieszeniem po roku 1989, pod
przykryciem III Rzeczypospolitej, wyczerpują wszelkie
znamiona spisku, dziś aktywnie realizowanego traktatami dat: 1 maja 2004 i 10 października 2008.
Á propos daty 10 października 2008 roku. Mnożyły się nasze pytania, kto wiedział z chłodną pewnością
o co w tym traktacie chodzi? I, o co chodzi w Karcie
Praw Podstawowych? Powszechnie określanej „traktatem w traktacie”. Jaka jest różnica między stosowanymi
tam kategoriami i pojęciami? Dlaczego język dokumentu
jest tak porażająco niejasny? Czego dowodem były docierające do nas wyrwane fragmenty. Czym są główne
„zasady”, czym „prawa” i jakie są ich wzajemne relacje?
Mieliśmy prawo wiedzieć i … tego prawa zostaliśmy
brutalnie pozbawieni. Czyż nie wpisuje się ten fakt
w ramy spisku?
Zwięzłej analizy dramatu, zamkniętego w wyżej wymienionych datach, dokonał Marian Miszalski7) w wyjąt-
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kowej wagi opracowaniu: Najnowsza spiskowa historia
Polski.

Każdy, nie żyjący euforycznymi emocjami, urojeniami
i omamami propagowanymi, wie, że wtargnięcie do nas
Unii Europejskiej (nie nasze wstąpienie!) i traktat lizboński,
w sposób porażający w dodatku pokojowy, nie zbrojny (!),
dokonały, dawno zaplanowanych i postępujących ograniczeń naszej suwerenności.
Trudno, w tym miejscu, nie przywołać perfidnej legendy mówiącej, na przykład, o „posagu Europy” – czyli fladze z wieńcem z gwiazd dwunastu.
Jak można wierzyć, że symbol nawiązujący do wizji
Św. Jana zawarty w Apokalipsie (Ap 12,1): Matki Najświętszej z wieńcem z gwiazd dwunastu, mógł być przyjęty przez unijnych architektów i do dziś, przez kontynuatorów, uznawany za symbol Unii Europejskiej? Unii
antychrześcijańskiej – planowo, konsekwentnie i systematycznie zwalczającej nasz Kościół Katolicki. Inne,
chrześcijańskie, nie stanowią dla Unii problemu, w każdej
sytuacji są spolegliwe.
Ważne, odwołujący się, z przekonaniem, do gwiezdnego symbolu, nie wiedzą dlaczego owe gwiazdki są pięcioramienne?! I … czego symbolem jest ich liczba?!
Polskę, gwiazdki pięcioramienne prześladują od 1926
roku, kiedy to zostały wpięte w skrzydła naszego Orła i do
dziś – nikomu nie przeszkadzały, nie raziły i nie rażą!
Ważne, odnośnie problemu dotyczącego ograniczeń
naszej suwerenności, pamiętamy - zatroszczył się o to
komunistyczny prezydent, dopuszczony przez Polaków
(!) do władzy po „upadku” komunizmu – Kwaśniewski
i otaczająca Kwaśniewskiego plejada „postkomunistów”,
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zatroszczyli się Konstytucją 1997 roku.
Przypomnijmy: uwagę opinii publicznej skupiono na
Preambule, natomiast treści Konstytucji zwykły obywatel
nie znał, gdyż projekt był nieosiągalny, nanoszenie poprawek odbywało się w zadziwiającym pośpiechu, dla
zorientowanych – czytelnym! Drugiego kwietnia 1997
roku, wydrukowano tekst projektu – jedynie w nielicznych
zaufanych gazetach, ale – tak drobnym drukiem, żeby był
trudno czytelny, a na koniec zmontowano kilka historycznych zdjęć upamiętniających polskie konstytucje, wśród
nich najnowszą. Wszystko miało wyglądać tak, jakby fakt
już zaistniał, jakby twórcy projektu już przeszli do historii,
żeby ci, którzy mogliby mieć wątpliwości, zostali przekonani, że nie wypada polemizować z majestatem dziejowej władzy.
Nie należało polemizować, ale historycznym – patriotycznym obowiązkiem było głoszenie, w każdym otoczeniu, prawdy dotyczącej projektu forsowanej Konstytucji,
bo rzeczywistość napawała grozą i przerażeniem – ale,
napawała, jaką liczbę Polaków?!
Szerokie i kluczowe konstytucyjne uprawnienia
pozwalały „postkomunistom”, czyli komunistycznym
zdrajcom, opanować odgórnie całość życia Polski.
To nie wszystko, artykuły 90. i 91., mówiące o utracie
naszej niepodległości, na co liczyła, a dziś, nerwowo, liczy Unia Europejska!
Art. 90.1. Rzeczpospolita polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu
kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
Art. 91.1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po
jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustawa Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest
bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest
uzależnione od wydania ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed
ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się uzgodnić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczypospolitą Polską umowy konstytuującej organizację
międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. (podkr. B.W.)
Czyli – sprawa czytelna, prawo międzynarodowe, dokładnie berlińsko-brukselskie, ma pierwszeństwo wobec
naszego polskiego!
Zabezpieczono się, dzięki komunistom, po „upadku”
komunizmu, i bezmyślności społecznej, że bez względu na jakiekolwiek wyniki wyborów, w roku 1997, w Polsce, na mocy owej Konstytucji, zaczęło działać prawo
z Brukseli, to znaczy Berlina!
W świetle owej Konstytucji, cóż z tego, że wygraliśmy
wybory, jeśli wcześniej w roku 1997, 2004 i 10 października 2008 przegrana została Polska!
Aktywnie pracowaliśmy, niestety nieliczni, na rzecz
społecznej świadomości dotyczącej frekwencji w czasie
każdorazowych wyborów, w czasie referendum, akcji mających na celu odrzucenie groźnego projektu Konstytucji,
drobiazgowej kontroli przebiegu wyborów, referendum,
„mikroskopowego” liczenia głosów; ale … współcześni
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Polacy, większość Polaków, kiedyś w naszej historii byłoby to niemożliwe, upojeni propagandą pracującą na
obojętność, cieszyli się supermarketowymi bazarami –
w stylu zachodnim, a polityka: „no wie pani, ja nie mam
na politykę wpływu”. Jaką moc posiada propagandowe
znieczulenie!
Wracając do logicznej – spiskowej historii naszych
dziejów, a dokładnie dwóch jej elementów: wtargnięcia
do nas Unii Europejskiej i uzależnień dyktowanych traktatem lizbońskim, Miszalski dowodzi, że te dwie okoliczności poddały polskie ustawodawstwo legislaturze unijnej,
wskutek czego 90 procent ustaw stanowionych przez
polski Sejm musi być uzgodnionych z ustawodawstwem i dyrektywami unijnymi, które z kolei stanowią
wyraz niemiecko-francuskiej polityki europejskiej. W miarę postępującej dominacji UE przez Berlin i pogłębiającego się strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego,
polityka polska coraz wyraźniej uzależnia się od polityki
niemieckiej. Daj Boże – uzależniała do 2015 roku!?
Ale, w związku ze „strategicznym partnerstwem”, żyjemy bez gwarancji, że Niemcy nie przehandlują kiedyś
Polski z Rosją. Jeden wart drugiego, a w sprawie Polski
– zawsze podle jednomyślni i razem!
Autor uświadamia, że już w 2012 roku okazało się,
że kryzys strukturalny w obszarze eurosocjalizmu dokonuje takiej erozji w UE (bankructwo Grecji, Portugalii,
Hiszpanii, katastrofalne zadłużenie Francji), że jej dalsze
trwanie przestanie być opłacalne dla głównego zainteresowanego – Niemiec i może skłonić Niemcy do ręcznego
sterowania finansami słabszych członków Unii. I … co
dziś obserwujemy – właśnie skłania! Utworzony w roku
2012 Europejski Nadzór Bankowy, potwierdził tę ewentualność. Ewentualność oficjalnie zatwierdzoną, w bieżącym 2017 roku, ogłoszeniem, o dawnych założeniach
i dawno realizowanych (!), założeniach „dwóch prędkości”!
Smutna konkluzja dotycząca naszej obecnej sytuacji,
wyrażona jest w wszystko mówiącym fragmencie Najnowszej spiskowej historii Polski:
Żałosne „państwo prawa” oparte na spisku „okrągłego stołu”, gwarantowane w swej bezsilnej degeneracji przez Niemcy traktatem lizbońskim i strategicznym partnerstwem niemiecko-rosyjskim, stało się
gwarantem dla tajnej władzy byłych komunistycznych tajnych służb, dziś przewertowanych a to na stronę wywiadu amerykańskiego, a to niemieckiego, a to
izraelskiego, a to wreszcie pozostałych w moskiewskiej
służbie. […]
Traktat lizboński likwiduje «de iure» suwerenność
państwa polskiego na gruncie międzynarodowym
i otwiera drogę do jego rozbiorów. […]
Sytuacja polskiej gospodarki zbliża Polskę do pożądanej od dawna przez Niemcy koncepcji Mitteleuropy
z początku XX wieku.
Sytuacja wewnętrzna – wszechobecny nepotyzm
i korupcja żywo przypomina sytuację z epoki saskiej
i czasów przedrozbiorowych.
Czy to wszystko dokonało się spontanicznie, żywiołowo, oddolnie? Demokratycznie? … Czy naprawdę takiego państwa chciał naród? Czy dokonało się to wskutek
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spisków? (podkr. B.W.)
Dodajmy, spisku zgodnego z założeniami ojca – architekta „Paneuropy” – Richarda Nicolausa Coudenhove
– Kalergi.
Spisku ułatwionego, po roku 1989, postawą znacznej
części społeczeństwa polskiego zmanipulowanego propagandą („jak nie Unia, to co Białoruś?”), obojętnego
wobec prawdy, kalkulującego, wyłącznie, własne korzyści – rzeczywiste albo domniemane, dokładniej - propagandowo urojone.
Po powyższej myśli, nie mogę nie przywołać odbieranych po moim adresem uwag, czasu przed 2004 rokiem,
których autorami były osoby entuzjastycznie, z pełną
aprobatą akceptujące wstąpienie do nas Unii Europejskiej. Uwagi zamykały się w treści: „To jak to, przecież
zawsze była pani przeciwko Moskwie, a teraz nie chce
pani wejść do wolnego świata? Pani zawsze jest na nie!
Trzeba, ze wszystkiego, brać to co jest dobre! ” Zacytowałam wypowiedzi osób utytułowanych, żeby tym podkreślić dramatyczność naszej społecznej sytuacji.
Architekci współczesnej nam rzeczywistości byli kontynuatorami wcześniejszej, też w odmiennej oprawie, ideologii zamkniętej w „nauczaniu” W. I. Lenina o przemijającej roli państwa. Te „wiecznie żywe” idee ateistycznego i internacjonalistycznego komunizmu realizuje teraz
z żelazną konsekwencją Unia Europejska, nowa RWPG
– bis. Co było nad wyraz czytelne w przedziale czasu
1989-2004!
Antonio Socci8), wyjątkowej rangi dziennikarz i autor
bestsellerów, w najnowszej książce Ostatnie proroctwo,
przedstawia dramatyczną sytuacje dotyczącą współczesnego świata. Koncentruje się na sytuacji Kościoła
Katolickiego co na przykładzie szeregu krajów Europy
przekłada się, automatycznie, na sytuację polityczną,
kulturalną, edukacyjną, obyczajową – państw należących
do naszej cywilizacji łacińskiej, jeżeli bizantyjskiej, jak
Niemcy, to jest to dodatkowy czynnik dramat potęgujący.
Socci pisze:
Sytuacja – jest – dla Kościoła – przerażająca. Mamy
do czynienia z potęgującą na wszelki sposób próbą usuwania Chrystusa z życia ludzi i dziś wydaje się, że dotarliśmy do najmroczniejszego dna. Wszystkie dwudziestowieczne ideologie, wraz z rządami, które je ucieleśniają, noszą w sobie szczególny rys antychrystyczny – opisany przez św. Pawła – polegający na stawianiu
się w miejscu Boga. Ludzie uważają się za panów życia,
stworzenia, narodów, panów Dobra i zła, panów Prawdy.
Jednym słowem: panów świata, obawiam się, że także
czują się panami Kościoła. (podkr. B.W.)
Powtórzę, co stanowi myśl przewodnią zamykanego tekstu: Ideologami, architektami Unii Europejskiej
byli nienawidzący Chrystusa, tym samym naszej europejskiej łacińskiej cywilizacji, zawzięcie niszczonej
od czasów reformacji, oświecenia, rewolucji francuskiej. Chrześcijańscy demokraci byli – jedynie, perfidnie zaangażowanymi wykonawcami, czyli – zgadza się
– budowniczymi!
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Unijne wyznania
Dziś Unia Europejska realizuje założenia swoich architektów, przeniesione przez budowniczych, oparte na
dwóch filarach unijnych mitycznych wyznań:
1 – wyznania pod nazwą „globalnego ocieplenia”, z narzędziem wyznania – „pakietem klimatycznym”, pozostającego na służbie hegemonii gospodarczej, nad wyraz
czytelnej!
À propos „globalnego ocieplenia”, każdy posiadający
wiedzę biologiczną na poziomie średnim – wie, powinien
wiedzieć, że zawartość CO2 w atmosferze tylko w ± 5%
jest pochodną działalności człowieka, a w ± 95% funkcji
oceanów, mórz i wulkanów.
2 – wyznania pod hasłami „genderyzmu”, służącymi
hegemonowi do dewastacji mentalnej, zniewalającej całe
społeczeństwa, dewastacji przystosowującej do uległości.
Człowiek zniewolony pornografią już jest, nieodwracalnie,
bo dewastacją biochemiczną mózgu, obezwłasnowolniony, tym samym podatny do manipulowania (ktoś, inni, tak
powiedział, tak mówią!). Powszechnie, manipulowania
drogą telewizyjno-internetową, dokładnie – propagandą
i reklamą.
Na usługach mitycznego genderyzmu pozostaje,
w ostatnich latach, gigantyczny biznes – przemyt ludzi,
przecież to nie żadna emigracja, to zaplanowana cywilizacyjna dewastacja!
xxx
Jak jesteśmy postrzegani my, prawidłowo odczytujący
funkcję Euro-Unio dyktatury, i to już od czasu przed wstą-

pieniem Unii do Polski? Czyli, Polacy nie respektujący
obowiązujących, od 1989 roku, norm „poprawności politycznej”. Odpowiem słowami Księdza Profesora Tadeusza Guza:
Każdy kto nie podziela zdeformowanej, czyli zakłamanej i brutalnej poprzez ośmieszanie metafizycznych, logicznych i prawno naturalnych poglądów „poprawności politycznej”, jest dyskwalifikowany na forum publicznym jako reprezentant nazizmu, antysemityzmu, ksenofobii, ecet.
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Wydawnictwo WERS, Poznań 2003.
3. Grzegorz Witkowski, Józef Retinger – polski inicjator integracji europejskiej, Warszawa 2000.
4. Olgierd Terlecki, Wielka awantura, Polska Fundacja Kulturalna,
Londyn 1978. Wydanie polskie: tytuł zmieniony na: Kuzynek diabła,
Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1988.
5. Olgierd Terlecki, Barwne życie „szarej eminencji”, Kraków 1981.
6. Jan Pomian, Józef Retinger, życie i pamiętniki „szarej eminencji”,
Wyd. PELIKAN, Warszawa 1990.
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TRUDNE PROBLEMY, KONIECZNE TRUDNE PYTANIA
Zastanawia mnie, dlaczego szlachetny
Naród Polski otrzymał tak trudne położenie
geograficzne. Dokładnie, został skazany
na dwa agresywne sąsiedztwa.
Gilbert Keith Chesterton (*1874 +1936)
O przyszłości Europy zadecyduje Polska.
Feliks Koneczny (*1862 +1949)
Wszystko, co najważniejsze, w ostatnim
półwieczu, wzięło swój początek z Polski.
Mam na myśli naukę Św. Jana Pawła II,
ideały Sierpnia i powstanie Solidarności.
Bernard Margueritte
Państwo to my, dopóki czujemy się w nim
panami, nie tylko konsumentami.
Prof. Andrzej Nowak, Powrót państwa polskiego.
Publicysta i dziennikarz ma obowiązek
stać po stronie PRAWDY, z którejkolwiek
by ona strony nie była i jak wydawała się przykra.
Oriana Fallaci (*1929 +2006)
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Żyjemy w czasach narzuconej i obowiązującej, już bez
kamuflaży, „poprawności politycznej”, która należy do nowego rodzaju cenzury ideologicznej.
Polityka – czyli troska o dobro wspólne z pełną premedytacją zastąpiona została, intelektualnie najniebezpieczniejszą, ideologią liberalistyczną. Żyjemy w czasach
rozkwitu tej ideologii, jej nachalnej i hałaśliwej obecności
w życiu publicznym, utrwalanej zniewalającymi mediami.
Owładnięte przez media osobowości, w obawie przed niezaliczeniem do „yntelygencji”, niewolniczo i bezmyślnie
jej się podporządkowują. Stąd całe ich zastępy. Procent
owładniętych propagandą gwałtownie wzrósł po roku 1989,
czyli w czasie pozorowanego odzyskania niepodległości.
Zasadniczą przyczyną tego faktu jest popełniony przez
nas błąd w tak zwanym „okresie przejściowym”. Należało
w roku 1989 całkowicie i bezwarunkowo odsunąć od władzy, i wyłączyć z życia publicznego wszystkich, którzy brali udział w kształtowaniu rzeczywistości „Polski Ludowej”.
Nowej, naszej, Polski nie można było, co dziś boleśnie się
potwierdziło, budować na peerelowskich personalnych fundamentach. Tylko takiemu oddzieleniu powinna była służyć
„gruba kreska”, z jednoczesną pełną odpowiedzialnością
za wszystkie skutki czasu 1945-1989, jedynie to mogło
przynieść praktyczne efekty i rzeczywistą niepodległość.
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Stało się inaczej. Część społeczeństwa pozwoliła się
oszukać przez ludzi, którzy ideologię komunistyczną zastąpili lewicowo-liberalną i dziś, po 27 latach, nie mogą się pogodzić z odsunięciem od władzy, co daj Boże na zawsze.
Tylko – pozostaje problem, z jednej strony Niemcy
z Unią, z drugiej Rosja! Do tego nieszczęścia – zniekształcona mentalnie pokaźna część społeczeństwa, nie orientująca się czego słucha, co czyta i komu wierzy.
Zatrzymajmy się przy kilku trudnych problemach.
Niemiecka pokojowa agresja
Nie dość, że borykamy się z zakorzenioną popeerelowską awangardą rządną władzy, to – za Odrą, od chwili zakończenia wojny, przy zaangażowaniu Zachodu, od 1945
roku (!), wyrosła gospodarczo-polityczna potęga, przekształcająca się z agresora wojennego, na ofiarę wywołanej wojny, drogą przerzucania winy na nas, rozpowszechniania oszustw mówiących, że to my nie Niemcy winni
jesteśmy zagłady Żydów. Do tego, Niemcy nie pogodzili
się i wiadomo, że nie pogodzą z granicą na Odrze i Nysie,
czego dowodem są wypowiedzi wszystkich kanclerzy od
Adenauera poczynając. Pamiętajmy, że Adenauer w czasie swego urzędowania powiedział: Ten kto przeniesie
stolicę Niemiec do Berlina wskrzesi ducha Prus. I stało
się. Dziś są Niemcy, którzy nie wyzbyli się pruskiej mentalności, dowód – funkcjonujące Powiernictwo Pruskie, które
jest coraz potężniejsze. Jeżeli RFN w dalszym ciągu będzie tolerowała pruską ideologię w swoim państwie, a będzie, to stosunki między Polską a Niemcami będą dalekie
od normalizacji. Dodatkowo z tej racji, że Niemcy nie należą do cywilizacji europejskiej czyli łacińskiej, ale jej odległej
– bizantyjskiej, co dokładnie udowodnił i udokumentował
Feliks Koneczny
w dziele Cywilizacja bizantyjska. Czego najlepszym dowodem jest niemiecka historia.
Powstanie w 1949 roku Republiki Federalnej Niemiec
stało się początkiem niemieckich wrogich aktywności związanych z odzyskaniem Ziem Zachodnich, zwróconych nam
po drugiej wojnie światowej.
Podwaliny takiej polityki uformował Konrad Adenauer
pierwszy kanclerz RFN, który nie uznawał powojennego
porządku w Europie. Zaledwie 5 dni po objęciu urzędu,
20 września 1949 roku, Adenauer oficjalnie zaprotestował
przeciwko zwróceniu Polsce ziem położonych na wschód
od Odry i Nysy Łużyckiej. Podkreślał, że nie wyobraża sobie innej drogi, powrotu wschodniej granicy, jak tylko polityczno-prawnej, ale kategorycznego powrotu, dokładnie
słowa Adenauera: będę dążył do odzyskania Śląska i Pomorza wyłącznie na drodze pokojowej.
Nie można nie przypomnieć, że w 1949 roku Adenauer
kroczył na czele wielkiego tłumu, w płaszczu krzyżackim,
śpiewając w raz z tłumem, Deutschland, Deutschland über
alles wprawiając w zakłopotanie przedstawicieli władz okupacyjnych!!! Biedne władze!
„New York Times” podawał, że Adenauer 14 sierpnia
1949 roku po otrzymaniu wiadomości o przejęciu przez
Brytyjczyków strefy okupacyjnej, w której znajdowała się
jego Kolonia, zawołał: Taki naród jak Niemcy, zajmujący
jedno z pierwszych miejsc w historii ludzkości (tylko, jakie
to miejsce? – B.W.), ma prawo do uczuć nacjonalistycznych. Obcy muszą zrozumieć, że okres zapaści Niemców
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i nieograniczonej dominacji aliantów minął. (podkr. B.W.)
Cytuję za: Jerzy Chodorowski1), Rodowód ideowy Unii
Europejskiej, opracowanie, które szczególnie polecam.
Od czasu, do czasu słyszymy o planach wynoszenia
Adenauera na ołtarze. Jeżeli na ołtarze niemieckiego boga
– jak najbardziej.
Identyczne stanowisko reprezentowali następcy Adenauera Ludwik Erhard (1963-1966) i Kurt Georg Kiesinger
(1966-1969). Ten ostatni dokonał nawet istotnego uzupełnienia. W swoim exposĕ z 13 grudnia 1966 roku, po raz
pierwszy sformułował pod adresem Polski propozycję nawiązania stosunków poprzez zawarcie układu o wzajemnym wyrzeczeniu się siły. Jednak wyraźnie zaznaczył, że
niezależnie od tego porozumienia należy odłożyć ostateczne uregulowanie granic do chwili zawarcia traktatu
pokojowego z „całymi Niemcami”, które w ocenie Kiesingera nadal istniały w granicach z 31 grudnia 1937 roku. Czyli – exposĕ kanclerza wyraźnie kwestionowało integralną
suwerenność powojennej Polski.
W grudniu 1969 r. kanclerzem został zachodnioniemiecki socjodemokrata Willi Brandt utrzymujący stanowisko, względem wschodnich granic, swoich poprzedników.
Podpisany przez Brandta układ normalizacyjny z Polską
był dalej określany jako uregulowanie tymczasowe, zawarte w imieniu RFN, które nie mogą wiązać przyszłego ogólnoniemieckiego rządu. Jacy przewidujący!?
Rezolucja Bundestagu, z 17 maja 1972 roku, mówiła
wprost, że podpisany układ z Polską nie wyklucza uregulowania problemu Niemiec w traktacie pokojowym
i nie stwarza żadnej podstawy prawnej dla istniejących
dziś granic!!!
Taka wykładnia miała i ma również swój wyraz w niemieckim ustawodawstwie, które nadal polskie Ziemie Zachodnie nazywa niemieckimi obszarami wschodnimi
znajdującymi się chwilowo pod polską administracją.
Nic nie zmieniło się za rządów Helmuta Schmidta (1974
– 1982), socjalisty, żołnierza Wermachtu, instruktora wojskowego w Ministerstwie Lotnictwa Rzeszy, który w roku
1944 dowodził baterią przeciwlotniczą na froncie zachodnim.
Po Schmidtcie, kanclerzem został rzekomy wielki przyjaciel Polski, oczywiście orędownik naszej „integracji z Zachodem”, czyli zajęcia nas przez Unię Europejską – Helmut Kohl.
Kohl agresywnie lansował stanowisko swoich poprzedników powtarzając, że niemieckie obszary na Wschodzie
są tylko pod czasową polską administracją. Jedynie, taktyczne milczenie zachował na ten temat podczas demonstrowanej „przyjaźni” – 12 listopada 1989 roku w Krzyżowej
na Opolszczyźnie! Deklaracje Kohla dotyczące „tymczasowej”, naszej, administracji zostały docenione przez niemieckie ziomkostwo, skupiające w tym czasie 16 milionów
Niemców, w 1984 roku Kohl otrzymał honorowe odznaczenie Związku Wypędzonych.
28 listopada 1989 roku Kohl przedłożył Bundestagowi
plan zjednoczenia Niemiec. USA i Wielka Brytania zgłosiły
do tego planu zastrzeżenia, miedzy innymi to, że pominięte
zostały kwestie dotyczące granicy zjednoczonych Niemiec.
8 grudnia 1989 roku Kohl oświadczył Margaret Thatcher,
że on i Niemcy nadal nie uznają granicy polsko – niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Thatcher posta-
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nowiła skłonić Georgea Busha i Michaiła Gorbaczowa
do tego, aby zmusić Kohla do ostatecznej rezygnacji z planów rewindykacji zwróconych Polsce w Poczdamie Ziem
Zachodnich. Kohl dążył, bez zachowywania najmniejszych
pozorów, do pozostawienia otwartą kwestię granicy polsko-niemieckiej.
Tak więc, traktat z 14 listopada 1990 roku, jak też 17
czerwca 1991 roku, nie oznaczają wcale tego, że Niemcy porzuciły swój plan odebrania naszych ziem, wcześniej
przez Niemców zagrabionych.
Po roku 1990 plan odzyskania naszych terenów, jak
też wygrania przez Niemców przegranej wojny, miał
być zrealizowany drogą:
- wspierania Polski w przystąpieniu do Unii Europejskiej;
- integrowania Polski ze strukturami europejskimi celem przejmowania przez Niemców kontroli nad zwróconymi nam ziemiami. Dlatego, największą aktywność gospodarczą i dobroczynną Niemcy przejawiają na dawnych
zagrabionych naszych ziemiach – wcielonych do Rzeszy. Praktycznie 100 procent lokalnych mediów na Śląsku i Pomorzu należy do niemieckich firm, co daje możliwość długofalowego kształtowania opinii. W niektórych
częściach Opolszczyzny prowadzone są darmowe lekcje języka niemieckiego i zachęcenia do zapisywania się
do mniejszości niemieckiej;
- dotacji Niemców na rzecz autonomii Śląska i dawnych
Prus Wschodnich;
- podtrzymywania niemieckich roszczeń prywatnych do
mienia na Ziemiach Zachodnich.
Bogu dzięki, bez nadużycia tego zwrotu, w marcu
2016 roku do naszego Sejmu trafiła ustawa zmieniająca
zasady zakupu ziemi przez obcokrajowców, wiadomo,
że problem dotyczy Niemców. Niemcy od lat przodują wśród cudzoziemców, wykupują ziemię w Lubuskiem
na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach.
Obok gruntów rolnych wykupują grunty leśne i działki
budowlane, lokale mieszkalnei użytkowe. Winę za to ponoszą wszystkie władze, które nie wprowadziły odpowiednich
zapisów w traktacie z roku 1991 o (tak zwanym – B.W.)
dobrym sąsiedztwie i (tak zwanej – B.W.) przyjaznej współpracy.
Po Kohlu, kolejnym „serdecznym promotorem” naszego przystąpienia do Unii Europejskiej był Gerhard
Schröeder, hucznie obchodzący swoje urodziny na
Kremlu (!), którego wypowiedź na zjeździe „wypędzonych” będę cytować zawsze, wymieniając to nazwisko:
Nie drażnijcie ofiary, która sama się pcha w nasze
ręce, ja wam dostarczę wschodnie landy w taki sposób,
że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam
jeszcze wdzięczni, że zostali wreszcie Europejczykami.
(podkr. B.W.)
Naiwny, jedynie, mógł wierzyć, że Schröeder nie wiedział jakie będą konsekwencje zajęcia nas przez Unię Europejską.
Dlatego, histerycznie zaniepokojona, zmianami
u nas, caryca Angela nakazała Junckerowi, żeby 21
grudnia 2016 roku przedłożył pod obrady Komisji Europejskiej der polnischen Frage. I … w tym czasie, jakby na zamówienie, 19 grudnia w tłum na kiermaszu
w Berlinie, wjechała ciężarówka z polskimi numerami
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rejestracyjnymi. Komunikaty niemieckie informowały,
że w szoferce znajduje się ciało Polaka – tyle! Rosyjskie media skwapliwie podały, że zamachu dokonał
Polak. Rosjanie odwołali, bo nie udało się! Pozostają pytania, dlaczego nasz kierowca nie był wpuszczony na teren firmy, gdzie miał być dokonany rozładunek? Dlaczego musiał czekać 8 godzin? Aż się
ściemni??? Ś.p. Łukasz jest ofiarą multi-kulti obłędu
kanclerki. Ale co się dziwić, działaczki FDJ, uczestniczki olimpiad leninowskich w Leningradzie, wychowanej
w domu „czerwonego pastora” Horsta Kasnera, który służył władzom NRD do rozbijania Kościoła ewangelickiego;
czerpiącej natchnienie z wizerunku carycy Katarzyny II
umieszczonego nad jej biurkiem.
Słusznie zauważa Stanisław Michalkiewicz, że gdyby berliński dramat 19 grudnia dotyczył czasów Hitlera,
byłoby to podobne do słynnej prowokacji gliwickiej, ale
teraz, w stosunku do dobrych Niemców wysuwanie takich podejrzeń byłoby nietaktowne. Zwraca uwagę fakt,
że Amerykanie, tego samego wieczoru, podali, że do zamachu w Berlinie przyznało się Państwo Islamskie, podczas gdy Niemcy zachowywali na ten temat długą, zadziwiającą ciszę!
Skoro jesteśmy przy Merkelowej, to w ciągu kanclerskich wypowiedzi dotyczących Polski, od roku 1949, nie
sposób nie przypomnieć, że w marcu 2007 roku, obecnie
panująca, na spotkaniu ze studentami na Uniwersytecie
Warszawskim, powiedziała bez dwuznaczności: Polska tworzy centralny punkt w politycznym myśleniu
i działaniu każdego kanclerza federalnego Niemiec,
moich poprzedników i moim.
A, że jesteśmy „centralnym punktem myślenia i działania niemieckiego”, nie trzeba daleko szukać obserwując
tupet Komisji Europejskiej, która od chwili rozpoczęcia
działalności naszego rządu, po wyborach 2015 roku, w nachalny sposób nas atakuje. Każdy powinien wiedzieć, ale –
czy każdy wie, że komisarze (komisarze – skąd ta nazwa?)
nigdy nie odważyliby się ingerować w nasze sprawy, gdyby
nie mieli polecenia z Berlina.
W maju 2016 roku Frans Timnermans przybył do Warszawy celem przywołania nas do porządku (jakim prawem
– agitatorzy i zwolennicy przystąpienia Polski do UE –
pytanie do was!). Komisarz musiał się wycofać ze zleconego zadania, ale to nie znaczy, że Berlin, unijną drogą,
do zadania nie powróci!
Mówiąc o Niemcach. Obserwujemy dziwne i patologiczne zjawisko. Niemcy, jak w ciągu całej historii, rządni
panowania nad Europą, ze szczególną rządzą dotyczącą
Polski, zauroczeni dobrobytem materialnym, dokonują samozagłady – mentalnej i biologicznej. Dowody? Z obłędną
aktywnością dążą do islamizacji. Kościół katolicki w Niemczech jedyna możliwa cywilizacyjna ostoja – w zaniku,
żeby wspomnieć, tylko, oświadczenie niemieckich hierarchów z roku 2015: nie jesteśmy filią Watykanu, wcześniej
– w roku 1968, zwolnienie katolików z obowiązku przestrzegania norm zawartych w Encyklice Humanae Vitae, zniesienie spowiedzi, puste Kościoły. Statystyki mówiące o tym,
że ponad 8 i pół miliona mężczyzn niemieckich odwiedza,
tygodniowo, domy publiczne, o 4 milionach zarejestrowanych, czyli z zawodem uprawniającym do świadczeń, prostytutek; urzędowym nakazie demoralizacji, już od przed-
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szkola, o karaniu, sprzeciwiających się temu procederowi,
rodziców – odbieraniem dzieci, słyszy się, że i więzieniem.
Czym grozi rewolucja seksualna w szkole, wystarczy spojrzeć właśnie na niemieckie szkoły, które szczegółowo opisał Ksiądz prof. Paweł Bortkiewicz w „Naszym Dzienniku”
18 września 2015 r. Opis praktyk prowadzonych w niemieckich szkołach jest porażający. Trudno uwierzyć, że zostały
ustanowione i są wdrażane przez ludzi zaliczanych do psychicznie zdrowych; Niemcy to wszechobecna pornografia,
no i śladowy przyrost naturalny. Dodatkowo, kolejnym krokiem na drodze niemieckiego „postępu”, też kamieniem do
budowy nowej oświeconej i tolerancyjnej Europy, jest zapis
z roku 1969, dotyczący praw zoofili, których liczba, zarejestrowanych, w roku 2013, przekroczyła sto tysięcy. Należy się spodziewać, że postępową wyrozumiałością objęci
zostaną i nekrofile, w końcu będzie to miało uzasadnienie
w przebogatej ludobójczej niemieckiej historii. Tragiczne,
że to wszystko za naszą granicą!
Mówiąc o dzisiejszej, trudnej do zrozumienia, samozagładzie Niemców, wróciłam myślą do czasu końca drugiej
wojny światowej, zamkniętego w wyjątkowej treści pamiętniku niemieckiego autora Księdza Paula Peikerta2), proboszcza jednego z kościołów wrocławskich, czasu wojny, który
wśród parafian cieszył się niebywałym szacunkiem, z racji
niebywałych walorów osobistych: budującej powagi i odwagi, poczucia sprawiedliwości i wrażliwości na prawdę. Treść
pamiętników jest dokumentem wspomnianych walorów. Dla
nas ważne, że spisywanych codziennie od 22 stycznia do 6
maja 1945 roku, które wyszły spod pióra Niemca urodzonego
w 1884 r. w Bodzanowie, powiat Nysa. Rzecz znamienna, Ksiądz był jednym z niewielu Niemców, którzy czuli
się współodpowiedzialni za zbrodnie popełnione przez III
Rzeszę na narodach ujarzmionych, i rzecz godna uwagi,
podtrzymywał to przekonanie po wojnie. W roku 1945 pisał:
Teraz musimy zdać rachunek ze zbrodni i bluźnierstw.
Proboszczowi Peikertowi zawdzięczamy wstrząsające opisy dramatyczności pobytu kilku tysięcy jeńców,
w ogromnej liczbie polskich, w obozie we Wrocławiu przy
ówczesnej Clausewitzstrasse. Wstrząsające są opisy Księdza dotyczące Niemców, mieszkańców Wrocławia – ich
cierpienie doznawane od rodzonego wojska niemieckiego
i zarządzającego Wrocławiem aulaitera Hankego, wiedzącego, że Niemcy wojnę przegrywają – mszczącego się na
niemieckiej cywilnej ludności. Ludność cywilną wyrzucano
z mieszkań, które grabiono i wysadzano, identycznie kościoły. Niemcy wypędzili z Wrocławia 6 milionów Niemców.
Ksiądz pisał: Była surowa zima, wśród wypędzonych śmierć
szerzyła straszliwe spustoszenie, setkami zbierano zmarłych w przydrożnych rowach i na skraju dróg. Ta gwałtowna
ewakuacja mieszkańców na rozkaz władz niemieckich jest
największą katastrofą jaka dotknęła nasz naród. Obrabobywano chorych i umierających. Wszelki respekt dla własności bliźniego systematycznie tępią organa władzy. Wiedzą,
że Niemcy przegrywają i wszystko tracą, czemuż więc inni
mają coś posiadać…
Co na powyższe Związek Wypędzonych?
Barbarzyństwo niemieckie, w ostatnich miesiącach
swojej wojennej aktywności, nie oszczędzało nawet rodowitych Niemców.
A po wojnie – chroniło tych, którzy nie bali się niczego,
którzy na zawsze, za popełnione zbrodnie, uniknęli kary.
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Których wolność w Republice Federalnej Niemiec, pewność siebie, dobrobyt i szczęście opisał Krzysztof Kąkolewski3) w tomie wywiadów pt. Co u pana słychać?, wywiadów
ze zbrodniarzami, którzy nie tylko nie ponieśli kary, ale byli
szanowanymi obywatelami Republiki Federalnej.
Dzisiejszym Niemcom, i nie tylko Niemcom, należy przypominać, że Hitler został wybrany w wyborach powszechnych i popierało go 98% Niemców.
Niemcy nie tylko nie zamierzają pamiętać, ale postanowili winą za wojnę obarczyć nas, przegraną wojnę wygrać
i tanim kosztem posiąść wymarzoną, od stuleci, kolonię –
Polskę, a tu rok 2015 – wszystko pokrzyżował.
Wieloletnie starania elit RFN odniosły jeden niebywały sukces: z narodu sprawców udało się uczynić w oczach
świata naród ofiar. W ciągu dwóch dekad z języka, ale
i ze świadomości zniknęło „niemieckie ludobójstwo”,
a jego miejsce zajęło „ludobójstwo nazistowskie”. Skoro
za cierpienie milionów ludzi odpowiedzialni są jacyś „naziści”, gdzie jest miejsce dla Niemców? Oczywiście wśród
ofiar. Wybudowali więc w Berlinie, kosztem 30 mln euro
muzeum poświęcone przymusowym wysiedleniom Niemców, rzekomo przez nas, nie przez Rosjan, o Wrocławiu
– cisza! W roku 2015 otworzyła podwoje instytucja, w której
państwo niemieckie przekonuje Europejczyków, i nie tylko,
że Niemcy doznali od Polaków mnóstwa krzywd.
Na drodze i oczerniania, i zdobycia Polski, wszystko tak ładnie się zapowiadało. 28 listopada 2011 roku
Radosław Sikorski, w imieniu rządu RP złożył w Berlinie
deklarację popierającą Niemcy w przewodzeniu Unii Europejskiej i zapewnił o udziale Polski, w tym projekcie,
na warunkach… autonomii podobnej do tej, jaką posiadają stany wchodzące w skład USA. PiS i Prezes Jarosław Kaczyński zapowiadali postawienie ministra przed
Trybunałem Stanu, a także zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmu w sprawie działań i wypowiedzi Sikorskiego. Jakoś sprawa rozpłynęła się w niepamięci. Ale
– nawet niepamięć nie pomogła, wszystko, przynajmniej
na razie, pokrzyżowały „miłośnikom” Polski, wybory 2015
roku.
Dlaczego są Polacy, którzy nie odczytują rzeczywistości
i ulegają złudzeniom?
Ekspansja i agresywność niemiecka są wpisane w ich
naturę germańską. Nowością jest, obecnie obserwowane,
obok ciągle trwającego ekspansjonizmu, bezmyślne samounicestwianie mentalne i biologiczne, Niemcy, dobrowolnie,
wkroczyli na drogę samozagłady.
Naturę germańską analitycznie opisał nasz przedwojenny historyk, obrońca wiary katolickiej i orędownik cywilizacji
łacińskiej Józef hrabia Tyszkiewicz4), którego dzieła, w roku
1951 - zlikwidowane komunistycznym nakazem, jeszcze do
bibliotek nie powróciły. W roku 2006, dzięki nieocenionemu
wydawnictwu „Ostoja”, ukazało się niewielkie dzieło, o wielkim znaczeniu, pt. Eurazja.
W związku ze stałą, niezmienioną postawą Niemców
wobec nas, nie mogę zrezygnować z, w miarę możliwości
najkrótszego, streszczenia rozdziału zatytułowanego: Rany
cywilizacji.
Ukrytymi, niegojącymi się ranami cywilizowanego
świata były od wieków: półazjatycka Rosja, luteranizmem zdeprawowana Barbaria Teotońska oraz pogrążona w materializmie, przewodzona przez masonerię
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ewangelicka Anglia. Świat cywilizowany (…) od chwili schizm, reformacji i wzmożenia się liberalnej nauki
rozbity został przez interesy i zachcianki początkowo
dynastyzmów, potem racjonalizmów, wreszcie internacjonalizmu.
Jedną z sił niszczących prawdziwą cywilizację
(wbrew utartemu zdaniu przeciwnemu) są Niemcy,
ci potomkowie z prostej linii barbarzyńców germańskich,
których Rzym w epoce najwyższej swej potęgi i blasku
nie był w stanie ucywilizować. Ich natura przepełniona jest duchem niszczenia. To Germanowie pod wodzą
Genzeryka w 455 roku zdobywają i dewastują Rzym,
to od nazwy tego plemienia – Wandale, utrwaliło się określenie „wandalizm” (…). To Germanowie zalewają około
roku 568 północne Włochy, a tak są dzicy, żę nawet własnego imienia nie posiadają i nazwani zostali przez przerażonych mieszkańców „długobrodzi Longobardzi” (…).
To duch germański zniekształcił do potworności jedno
z najwspanialszych arcydzieł chrześcijaństwa – rycerstwo
średniowieczne, tych bohaterów mężów bożych i wytworzył
pruskie krzyżactwo!
I znów w historii, jak niegdyś po Wandalach, zapisała się zgłoskami krwi i niszczenia nowa data: to «sacco di Roma». Dzicz niemiecka śpiewając psalmy luterańskie niszczyła źródło cywilizacji świata. Niemcy są
tym ludem, który wydaje Lutra, przyjmuje jego ideologię i moralność, tworzy na tym podłożu swoją «Kultur».
Tę kulturę, która z zasady stawia siłę nad prawem,
tę kulturę – co prowadzi kulturkampf, w konsekwencji
zagładę wybranych narodowości. Podczas wywoływanych wojen (…) cywilizacja niemiecka dochodzi do takiego barbarzyństwa i takich furii niszczycielstwa i dziczy, że trudno sobie wyobrazić, że może dziś istnieć
wśród narodów świata.
Właśnie z Niemiec, już od paru wieków rozprzestrzenia się po świecie specyficzna filozofia i bezwzględny kult
materii, pozytywizm sceptycyzm z takimi przedstawicielami
jak K. Büchner i Haeckel, Kant i Hegel, Nitsche. W Niemczech rozwijają się z systematycznością niemiecką
i rozsiewane są po świecie utopie Marksa.(podkr. B.W.)
To w Niemczech wre ciągle niepohamowana żądza barbarzyńskich ludów do zagarnięcia wciąż nowych lądów, do
tępienia sąsiednich narodów; gdy uważnie zbadamy karty
historii rasy białej, przekonamy się, że właśnie na Niemcach ciąży powyżej 60% wszystkich win za wytoczoną
w Europie, w ciągu 1,5 tysiąca lat, krew ludów!
Ocena Tyszkiewicza, jeszcze przed wybuchem drugiej
wojny światowej. W 2010 roku Profesor Tadeusz Marczak w artykule pt. Widmo Wielkiej Eurazji („Nasz Dziennik”, 19 października 2010 r.) dowodził, że na naszych
oczach powstaje euroazjatycka oś Paryż-Berlin-Moskwa,
a przeszkodą w tworzeniu euroazjatyckiego imperium są
kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska.
Profesor uzasadnił, że współczesna batalia geopolityczna rozgrywa się na skalę globalną: Stratedzy zachodu
Europy i Rosji zmierzają do radykalnego odwrócenia
układu sił w świecie. Ich celem jest strategiczne partnerstwo ze światem islamu i zdegradowanie roli Europy Środkowo-Wschodniej z Polską na czele.
Proces ten ukryty był w manewrze Gorbaczowa, a realizuje się od chwili zjednoczenia Niemiec, czyli… nowym
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fenomenie Mitteleuropy krystalizującej się wokół Berlina.
Dlaczego nie wszyscy Polacy to rozumieją, nawet po
tym jak w niemieckich gazetach nazywa się nas i Węgrów
„faszystami Europy”?
Powodowana dzisiejszym zachowaniem Niemców wobec nas, nie mogę nie wspomnieć, i polecić, szczególnej
treści książki – pamiętnika Szwajcara5), który przebywał,
w roku 1942, w Polsce jako szofer szwajcarskiej misji Czerwonego Krzyża. Pamiętnik jest zbiorem dowodów ekstreminacji nas – Polaków i niszczenia naszej kultury przez
niemieckich barbarzyńców. Słowa Franza Blättlera: Polacy
muszą zniknąć z powierzchni ziemi (…), niemieckie władze
okupacyjne są opętane tym zadaniem. A świat milczał i milczy o polskim Holokauście!
Trzeba wspomnieć, że książka ukazała się w Szwajcarii dopiero po wojnie, u nas w 1982 roku, mimo że zapiski
trafiły do wydawcy zaraz po powrocie autora z Warszawy
w 1942 roku, ale… Blättler został aresztowany za … „ujawnienie tajemnic misji Czerwonego Krzyża”!!!
11 grudnia 2016 roku w Berlinie odbyło się spotkanie
prezydentów Polski i Niemiec, z okazji 25 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu. Nie interesowała mnie
oprawa muzyczna spotkania, ani miłe kurtuazyjne słowa.
Czekałam, że prezydent Gauck, w imieniu Niemiec, odetnie
się od karygodnego, powtarzanego od lat, przez wszystkich
kanclerzy, od Adenauera poczynając, stanowiska nazywającego nasze Odzyskane Ziemie Zachodnie: ziemiami pod
tymczasową administracją polską. Nie doczekałam się!
To nie wszystko. Pozostaje pytanie, jakie my mamy powody do uroczystego obchodzenia rocznic ustanowienia
traktatów polsko-niemieckich z lat 1990 i 1991, podpisanych
przez rząd Mazowieckiego, które unormowały status mniejszości niemieckiej w Polsce, więcej obdarzyły przywilejami,
ale niczego nie zmieniły w anormalnej sytuacji mniejszości
polskiej w Niemczech, gdzie władze niemieckie uporczywie odmawiają należytych praw naszej mniejszości. Odmawiają statusu ofiar III Rzeszy polskim dzieciom poddawanym przymusowej germanizacji, których liczbę szacuje
się na około 200 tysięcy osób. Nie załatwiona pozostaje
kwestia restytucji mienia polskiego skonfiskowanego na
mocy dekretu Göringa z 1940 roku. Nie przeproszono nas
w czasie obowiązującego traktatu „o dobrych stosunkach”
(!), za edycję filmu, w roku 2013, Nasze matki, nasi ojcowie, szkalującego Armię Krajową. Ale … w Polsce, co jest
skandalem charakteryzującym ówczesne władze, nie zareagowano, na ów film, właśnie w imię „dobrych z Niemcami
stosunków”!
Trafną opinię dotyczącą traktatu opublikował prof. Marek Chodakiewicz, znany autor rozpraw historycznych
mieszkający w Ameryce, opinię dwóch specjalistów prawa
międzynarodowego, w USA, profesorów John’a Lenczowskiego i Wieńczysława Wagnera, którzy po przeczytaniu
„doniosłego” dokumentu zadali pytanie: Jacy agenci przygotowali ten dokument, skoro nie znalazło się w nim
ani jedno słowo na temat restytucji polskiego mienia
w RFN, a także kwestii zadośćuczynienia dla Polski
i Polaków poszkodowanych przez III Rzeszę.
Dlatego, że się nie znalazło ani jedno słowo, rocznicę
podpisania obchodzono, w Berlinie, we wzniosłej oprawie
artystycznej!!!
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Szalejący antypolonizm
Arogancki antypolonizm szerzony jest nie tylko przez
Niemców. W grudniu 2016 roku nasz rząd odbył „wizytę
roboczą” do Izraela, w skład delegacji wchodzili: premier
Beata Szydło, szef MSZ Witold Waszczykowski, minister obrony Antoni Macierewicz, w konsultacjach Polski
i Izraela uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw: Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Edukacji, Kultury,
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sportu i Turystyki.
Pani Beata Szydło zadeklarowała, że rząd polski zwalczać będzie „wszelkie przejawy antysemityzmu”. Ze strony izraelskiej nie padła jednak deklaracja, że rząd Izraela
zwalczać będzie wszelkie przejawy antypolonizmu. Dlaczego ta asymetria?
Premier Natanjahu na pewno zna i Malowanego ptaka
Lewinkopfa-Kosińskiego, i Sąsiadów Grossa, i wie o podłym
oskarżeniu nas o mordowanie Żydów, o „polskich obozach
koncentracyjnych” – wszystko celem wybielania Niemców
i wyłudzenia od nas 65 miliardów dolarów. Oszczerstwa
pod naszym adresem, rozpowszechniane są i w Europie,
i w Ameryce, dokładnie na całym świecie. Musi wiedzieć
o nikczemnym przypisywaniu zbrodni w Jedwabnem – nam
Polakom. Musi wiedzieć, że tylko w Polsce Niemcy ustanowili karę śmierci za ratowanie Żydów, też znać liczbę dotyczącą tysięcy Polaków, którzy za Żydów ukrywanie oddali
życie. Rząd Izraela nie jest zorientowany dlaczego, tylko
w Polsce, funkcjonowało to zbrodnicze niemieckie rozporządzenie? Niemcy nie byliby w stanie sami wykonać planu zagłady Żydów, gdyby nie mieli swoich wspólników. Byli nimi:
Ukraińcy, Francuzi, Włosi, Belgowie, Holendrzy, Rumuni,
Litwini, Łotysze, Estończycy, Słowacy, Węgrzy, Norwegowie, Chorwaci, tylko nie Polacy! Perfidna, podła propaganda głosi, że to my wysyłaliśmy Żydów do komór gazowych,
dlaczego rząd Izraela milczy? 5 maja 2016 roku przed polskim konsulatem w Nowym Yorku, protestowała grupa ponad 200 Żydów w wieku szkolnym, dowodzona przez rabina, oskarżająca nas Polaków o udział w Holokauście. A są
to permanentne popisy. Rząd Izraela nie jest tego świadom?
Nie może zapanować nad tego typu ekscesami?
Nigdy, przy żadnej okoliczności ze strony Żydów nie zostało wyrażone ani oburzenie, ani deklaracja zobowiązująca stronę żydowską do obrony prawdy.
Podczas grudniowej wizyty podpisano także jakieś bliżej nieokreślone porozumienie w sprawie „zabezpieczenia
społecznego”, co to znaczy, i … zabezpieczenia, w którą
stronę? Rząd Izraela nie zadeklarował, że przyzna renty odszkodowawcze żyjącym Polakom – ofiarom takich zbrodniarzy żydowskich jak Berman, Goldberg – Różański, Fejgin,
Bristygierowa, Morel i wielu innych Żydów odpowiedzialnych
za eksterminację Narodu Polskiego, i za pogromy Polaków
w ubeckich katowniach!
Pan prezydent Andrzej Duda podczas tegorocznego
dwugodzinnego spotkania w Konsulacie Rzeczypospolitej w Nowym Jorku, obiecał, jak zapewnił Abraham Foxman, organizacjom żydowskim wzmożenie walki z „antysemityzmem”, nawet specjalną „legislację” w tej sprawie.
A, czy usłyszał ze strony żydowskiej adekwatne zapewnienie dotyczące szalejącego antypolonizmu? Martwi tajemnicza informacja, może nie prawdziwa (?), też podana przez Foxmana, że została poruszona, w czasie spotkania, sprawa tzw. roszczeń, przypomnijmy – roszczeń
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w wysokości 65 miliardów dolarów! Mamy prawo spodziewać się, że nie „poruszona”, a definitywnie wyjaśniona,
jako niezasadna, i raz na zawsze zamknięta!
Natomiast wcześniej, w styczniu 2017 roku, w czasie
wizyty naszego Prezydenta w Izraelu, został odznaczony,
Orderem Orła Białego, Szewach Weiss. Nigdzie nie znalazłam dokładnego, nawet mniej dokładnego, uzasadnienia
nadania tak wysokiego Orderu. Wiem, i na pewno nie mylę
się, że Szewach Weiss nigdy nie odciął się od finansowych
żądań skierowanych, przez stronę żydowską, pod adresem
Polski – powtórzmy, żądań wynoszących 65 mld dolarów.
Notoryczne pytanie, żądań – za co?!
Jeżeli teraz Kawaler Orderu Orła Białego powtórzy, że
roszczenia wobec Polski są zasadne, to jego oświadczenie
będzie miało większą wagę, niż wtedy kiedy Kawalerem
Orła Białego nie był.
Oczekuję, czy aby nie naiwnie (?), od odznaczonego
naszym najwyższym Orderem, tępienia powielanych określeń „polskie obozy koncentracyjne” i zwalczania podłego
posądzania nas o mord w Jedwabnem!
Oczywiście, odpowiadam sobie, takie oczekiwania
mogą być dyktowane, jedynie, naiwnością dotyczącą odniesień do diametralnie odmiennej, od naszej, cywilizacji.
Już 9 kwietnia 2017 roku, w „Gościu Niedzielnym”, (za
„Dziennik Gazeta Prawna”, 31 marca – 2 kwietnia 2017),
w rubryce „PLUSY”, zamieszczona została obrażająca wypowiedź Szewacha Weissa: Wiem, że Polacy wstydzą się
antysemityzmu i złych rzeczy, które zdarzyły się w historii… (podkr. B.W.). Pytania: jacy Polacy, jakiego „antysemityzmu”, i jakich „złych rzeczy”, które się działy w historii???
„Antysemityzmu” zmontowanego na linii Niemcy – Żydzi,
na rzecz antypolonizmu, celem wybielenia Niemców?
„Złych rzeczy w historii” – których, jakich, czyjej historii?
Jestem Polką i wiem, że nie mam czego się wstydzić w mojej długiej polskiej Historii, z której jestem dumna i czego
mogłabym życzyć innym narodom, gdyby to było możliwe!
W jakim celu owe sugestie, i to z ust odznaczonego Orderem Orła Białego!?
Czy Szewach Weiss nie wstydzi się, perfidnie fabrykowanego przez Niemców, tolerowanego przez Żydów – antypolonizmu?
Jeżeli przeżywam boleśnie, ale, też, wstydzę się, to jedynie, czasu po roku 1989 – przewrotnie, perfidnie zwanego „upadkiem” komunizmu, „odzyskania niepodległości”,
prezydenckich stanowisk i wszystkich pozostałych. Oczywiście, do chwili ostatnich wyborów. Dwudziestu sześciu lat
dramatu, powodowanego mentalną dewastacją dokonaną
przy pomocy propagandy telewizyjno-prasowej, obrazującej się krótko – Jaruzelski „bohater narodowy”, Ryszard
Kukliński „zdrajca”.
Oczywiście winna jest ta część społeczeństwa, która
uległa propagandzie, dlatego się wstydzę, że mojego społeczeństwa, ale sam proces wpisuje się w ramy gigantycznego, zaplanowanego paradoksu zniewalania państw
Europy Środkowej, które przekonano, że wyzwoliły się
z komunizmu, a w rzeczywistości zostały wprowadzone
w struktury, jedynie innej, bardziej przebiegłej formy
żywego marksistowskiego totalitaryzmu, tym razem
z centralą w Niemczech, nie w Rosji.
Jestem pewna, że pan Weiss czas „transformacji” w Pol-

KULTURA NARODU. FILOZOFIA – NAUKA – HISTORIA – SZTUKA – LITERATURA
sce postrzega pozytywnie, chociażby przywołując daty wymownych uroczystości w Jedwabnem pod patronatem Mazowieckiego i Komorowskiego – skarżących nas!
Też, w cytowanej wypowiedzi, pod szyldem „PLUSY”,
Szewach Weiss wyraża przekonanie, że nie ma w Polsce
nikogo przy zdrowych zmysłach, kto byłby dumny ze szmalcowników…
Ja, też, wierzę, że nie ma w Izraelu nikogo przy zdrowych zmysłach, kto byłby dumny z Żydów współpracujących z Niemcami i w Gettcie, i niemieckich obozach śmierci, z funkcjonowania Judenratów, też z tych, którzy przeżyli
wojnę w Ameryce, a pozostałych przy życiu w Europie, pogardliwie nazywali „mydłem”, którzy, będący właścicielami
hoteli, umieszczali na wejściach ogłoszenia: „Żydom wstęp
wzbroniony”; i z tych, którzy po 1945 roku, w ubeckich katowniach torturowali polskich patriotów i ich mordowali!
„PLUSOWA” wypowiedź kończy się stwierdzeniem:
za to jesteście dumni ze Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata, „za to”? Polacy Sprawiedliwi, tak – Wśród Narodów
Świata, to jeden z dowodów naszej polskiej natury ukształtowanej chrześcijańską cywilizacją.
Muszę, ze zdziwieniem, zapytać – „Gość Niedzielny”
uhonorował wypowiedź „PLUSEM”?
I… jeszcze jedno pytanie, dlaczego 27 marca 2017
roku w Warszawie otworzył swoje podwoje Komitet Żydów Amerykańskich, który zasięgiem obejmie nie tylko Polskę, ale Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację
i Węgry. Pamiętamy, że celem tego Komitetu, założonego
na początku roku 2011, jest odzyskanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej.
Dlaczego, uroczyście, otworzył swoje podwoje?
Nie mogę nie przyznać się, że treść tekstu „Szalejący
antypolonizm” pisana była z dużymi oporami, co uzasadnię
słowami Stanisława Michalkiewicza5), z najnowszego tomu,
autora wielu wyjątkowych tytułów: Dziś pragnący zachować
dystans publicysta, znajduje się w szalenie trudnej sytuacji,
bo jeśli tylko coś skrytykuje (dodam: wyrazi swoje uzasadnione zaniepokojenie – B.W.), zaraz może zostać posądzony o przynależność do tej hołoty, tej dyrygowanej przez WSI
i michnikowczyznę czeredy microcefali. Znalezienie się
w takim towarzystwie jest równie przykre, co przebywanie
w towarzystwie ubeków, co, jak wiadomo, gorsze jest od
śmierci, i wyobrażam sobie, że męki piekielne mogą polegać właśnie na czymś takim, uzupełnionym o konieczność
słuchania puszczanych na cały regulator kompozycji Nergala. (s. 153)
A, jaki jest powszechny osąd, każdego z nas – Polaka, który dostrzega i odsłania oszustwa, reaguje prawdą
na: obrażanie nas, przypisywanie nam niemieckiego barbarzyństwa? Osąd ze strony tych, którzy za doznane polskie dobro, na przestrzeni długiej historii, aktywnie współdziałają z niemieckim oszustwem typu – „polskie obozy
koncentracyjne”? Oczywiście, jest to osąd zamykający się
w uniwersalnym, w zwalczaniu prawdy, i pojemnym słowie:
„antysemita”!
Zaplanowana islamizacja
W 2015 roku, w jednym z tygodników, zamieszczona
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została informacja o odbytym na Śląsku XX Seminarium,
którego tematyka dotyczyła uchodźców i emigrantów. Tytuł:
Zanika Ewangelia.
Zacytuję, opublikowane wypowiedzi dwóch osób – gości spotkania, które były wstępem do refleksji, jak zaznaczył
autor informacji, dotyczących gorącego tematu uchodźców:
1. Inność nie jest dla nas na Śląsku równoznaczna z obcością. Obcością się ubogacić nie sposób. Ale innością
– tak. I dlatego inność jest dla nas wartością uniwersalną
i świadczy o specyfice Śląska. Czas wznoszenia murów się
skończył, a zwłaszcza czas stawiania płotów z drutami kolczastymi. To jest niechrześcijańskie, nieludzkie i nie ma nic
wspólnego z umiłowaniem pokoju. Mówca wyraził przekonanie, że bez zjednoczenia Europy grożą na kontynencie czystki etniczne. (podkr. B.W.)
2. Musimy patrzeć na problem uchodźców w świetle
Ewangelii. Nie co lewica, a co prawica sądzi, jak to na wybory wpłynie i czy nas to będzie kosztowało pięć milionów
czy jedenaście. O tym też trzeba myśleć, ale przede wszystkim trzeba pytać, czy to jest ewangeliczne. Stosowane są
zabiegi wokół sprawy przyjmowania uchodźców. Uchodźcy
często się zmieniają w imigrantów, ci z kolei w imigrantów
zarobkowych, potem imigranci zarobkowi w islamistów, a ci
w terrorystów.
Przeraża mnie to, co widzę w Polsce. Bo z tej sprawy zrobiono obiekt gry wyłącznie politycznej (…) znika
Ewangelia. (podkr. B.W.)
W powyższych cytatach, z jednym się zgadzam, z tym,
że dla nas Polaków, to znaczy Ślązaków, Małopolan, Wielkopolan, Mazowszan, Zabużan… inność nie jest jednoznaczna z obcością ani wrogością, co stanowi – tak, polską wartość uniwersalną, czego dowodem mogą być
Żydzi, którzy wypędzani z całej Europy znaleźli schronienie właśnie w Polsce, zachowując do dziś demonstrowaną postawę obcości i braku lojalności. Koronny dowód jak,
najczęściej, zachowują się przyjęci w dom!
Przy wymienianiu dzielnicowej przynależności nas Polaków, wróciłam pamięcią do tekstów listów pasterskich,
kazań, przemówień Księdza Biskupa Józefa Gawliny7)
z okresu drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu.
Ziemie Zachodnie na długo przed rokiem 1945, czyli ich
odzyskaniem i Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej Ksiądz
Biskup łączył w swych przemówieniach w jedną wspaniałą wizję Polski niepodległej i niepodzielnej. Syn Śląska
Opolskiego nie przyjmował ograniczoności dzielnicowych
nawyków i ostrzegał, że: przy utrzymywaniu podziałów
zostaniemy poddani szatańskiej jedności wschodniej
i germańskiej czyli niechrześcijańskiej cywilizacji, które wystąpią równocześnie. (Londyn, z przemówienia 12
czerwca 1941 roku). Prorocze słowa!
Ksiądz Biskup powtarzał, że cywilizacje zamierają
nie z powodu zewnętrznego ataku, lecz giną od wewnątrz zarażane kulturowymi infekcjami, tłumaczył, że
człowiek nie może być cywilizowany na dwa sposoby.
Natomiast, do autorów wypowiedzi na XX Seminarium
miałabym pytanie? Czy nie wiedzą, że Europa wymiera,
a do Europy przybywają coraz większe grupy ludzi, którzy
nie chcą się europeizować, ale przynoszą, celem zaszczepienia w Europie, własną kulturę i religię, którą uznają za
wyższą od europejskiej. Dziś istnieje realne zagrożenie, że
tak jak cesarstwo Rzymskie zostało wchłonięte przez niepi-
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śmienne, niecywilizowane ludy, tak i Europa, która odcina
się od swoich wartości, staraniem Unii Europejskiej, czyli
swoich korzeni i sobie właściwej cywilizacji, może poddać
się obcej, wrogiej kulturze. Tym, którzy tę wędrówkę ludów
muzułmańskich zaplanowali i opłacają – o to chodzi!
W Niemczech jest już ponad 4 miliony muzułmanów, we
Francji – 4, w Anglii – 3, we Włoszech – 1,8. Ci ludzie patrzą
na naszą cywilizację z pogardą, co więcej uważają nas za
bluźnierczych wrogów Allaha, nie zasługujących nawet na
miano człowieka. O terroryzmie nie wspomnę, jest tka oczywisty. Francuska akceptacja „inności”, z świadomą przeciwwagą dla katolicyzmu, doprowadziła do trwającego,
przedłużanego, stanu wyjątkowego, dokładnie wojennego.
Co na to goście XX Sympozjum?
Próby tworzenia społeczeństw wielokulturowych („innościowych”) są skazane na porażkę, przyznała się do tego
entuzjastka mieszanek – Merkelowa. Tylko co z tego, postępowania nie zmieniła!
Groźba jest porażająca, do tego bardzo trudna do cofnięcia, zwłaszcza, że unijni decydenci, każdą próbę cofnięcia neutralizują.
Poza jedną zgodą i jednym pytaniem, zaproponowałabym, autorom sympozjalnych wypowiedzi, wyjątkową lekturę trzech tytułów Oriany Fallaci jednej z najpopularniejszych
autorek na świecie, posługującą się żelazną logiką, dokonującą analiz według klucza historycznego, filozoficznego,
moralnego i politycznego. Fallaci, w całej swej publicystycznej działalności stawiała czoła zagadnieniom, którym
nikt się nie ośmielał stawić. Obnażała niewygodne prawdy,
które wszyscy powinni znać. Broniła naszej cywilizacji zagrożonej islamskim terroryzmem. Stawiała pod pręgierzem
konformizm, arogancję i celowe działanie „poprawności
politycznej”.
Tytuł 1-szy: Wściekłość i duma (2003 r.) – nazwany
hymnem na cześć rozsądku i prawdy. Autorka dowodzi, że
Europa nie jest już uropą, jest już Eurarabią, kolonią islamu, a Włochy to bastion owej kolonii.
W roku 2001 pisała: Umrze nasza cywilizacja i obudzimy się z mineratami zamiast wierz kościelnych (…).
Kłopot polega na tym, że wśród proroków europejskich
nie widzę żadnego Ryszarda Lwie Serce. A tym bardziej nie widzę go we Włoszech – moim kraju, gdzie do
dnia końca września 2001 roku, nie zidentyfikowano
i nie aresztowano żadnych podejrzanych o współpracę z Osamą bin Ladenem. Ejże, panie premierze Włoch:
meczety Mediolanu, Turynu i Rzymu po prostu pękają
w szwach od terrorystów i kandydatów na terrorystów,
którzy marzą o wysadzeniu w powietrze naszych dzwonnic, naszych kopuł – czy pana policja jest tak nieudolna?
Czy pana tajne służby są tak źle poinformowane?
Tytuł 2-gi: Siła Rozumu2) (2004 r.) – jest odpowiedzią
na barbarzyńskie napaści, pozwy sądowe, groźby śmierci, na które wystawiła autorkę Wściekłość i duma. Jest
tomem nie wyczerpanych bogactw faktów i przemyśleń.
Fallaci pyta: Czy nie widzicie, że realizowany jest największy spisek w historii najnowszej, najmroczniejsza zmowa,
jaką przez ideologiczne oszustwa, ugrzecznione podłości,
moralną prostytucję, kłamstwa, które nasz świat kiedykolwiek wyprodukował. Żyjemy w Europie bankierów, którzy
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wynaleźli farsę Unii Europejskiej; licznych, którzy wynaleźli bajkę Ekumenizmu; wichrzycieli, którzy wynaleźli
łgarstwo Pacyfizmu; hipokrytów, którzy wynaleźli oszustwo Humanitaryzmu. Żyjemy w Europie szefów państw
bez honoru i bez mózgu, polityków bez sumień i bez inteligencji, intelektualistów bez godności, bez odwagi.
A więc Europa chora, Europa sprzedająca się jak prostytutka sułtanom, kalifom, wezyrom, najemnikom nowego Imperium Osmańskiego. Po prostu – Euroarabia. (podkr. B.W.)
Albo: Dokonywana inwazja na nasze terytorium i niszczenie naszej kultury, negowanie naszej tożsamości poprzez ideologiczny rabunek, czyli przez kradzież Chrześcijaństwa, określenie Chrystusa jako jednego z proroków Allacha, aż do neutralizacji Chrystusa (…). Niemcy, ze swoimi
dwoma tysiącami meczetów i trzema milionami muzułmanów (rok 2002 – B.W.) stają się współczesną filią Imperium
Osmańskiego, za Niemcami podąża Francja (…). Jeszcze
raz – wybijcie sobie z głowy, że muzułmanie będą tolerować społeczeństwo wielokulturowe. W Anglii organizacja zwana „Parlament Muzułmański” przypomina emigrantom, a jest to jej nadrzędnym celem, że nie są zobowiązani przestrzegać prawa jedynie dążyć do utworzenia
Islamskiego Państwa Wielkiej Brytanii.
Albo: W kraju zegarków i banków drogich sercom tyranów, szejków, emiratów, bin Ladenów, Arafatów & Company – czyli Szwajcaria, w której synowie Allacha są już liczniejsi, silniejsi i bardziej aroganccy niż w Mekkce, i gdzie
na ich użytek został, w roku 1995 (!), zmieniony artykuł
261 Kodeksu Karnego, wg którego emigrant muzułmański
może wygrać w jakimkolwiek sporze ideologicznym, pracowniczym i prawnym odwołując się do uprzedzeń na tle
religijnym i dyskryminacji rasowej.
Fallaci miała być sądzona za treści Wielkości i dumy dotyczące opinii na temat islamu, co miało stanowić „zagrożenie dla spokoju społecznego” w Szwajcarii i we Francji.
Szczęśliwie pozwy zostały odrzucone przez Włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości.
W tym miejscu przypomina się paradoks z roku 2015.
W Brukseli był zatrzymany organizator przygotowywanego
zamachu terrorystycznego we Francji. Został z przesłuchania zwolniony, bo … „wyglądał na zmęczonego”!!! Jak odpoczął, udał się do Francji i zorganizował masakrę!
Tytuł 3-ci: Wywiad z sobą samą. Apokalipsa10). Fallaci
wychodząc od refleksji na temat raka moralnego i intelektualnego rozkładającego Zachód, ukazuje zaciekłość islamskiego terroryzmu wykorzystującego chorobę Zachodu do
jego zagłady.
Z tego tytułu, ważne słowa dotyczące ONZ: ONZ to
suma hipokryzji, koncentrat wszelkiej obłudy (…). Wystarczy pomyśleć, że synom Allacha ONZ pozwoliła nie
podpisywać „Karty Praw Człowieka” i zastąpić ją „Kartą
Praw Człowieka w Islamie” (…) Wracając do Europy, powtarzam, nie ma już Europy jest Unia Europejska, która w swej złożonej i oszukańczej konstytucji odrzuca,
a zatem neguje nasze chrześcijańskie korzenie. Każdy
kto jest zorientowany w sytuacji politycznej wie, że
Bruksela jest kolebką szariatu w Europie. (…) Twierdzę, że Unia Europejska to tylko klub finansowy.
Ocenę Fallaci potwierdził Francois Hollande stwierdzając: Wy (to znaczy my – Polacy – B.W.) macie zasady,
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a my mamy fundusze. (podkr. B.W.)
Pamiętamy, że „klub finansowy” zamierzał, co nie znaczy, że w dalszym ciągu nie zamierza, nałożyć na nas karę
250.000 euro za jednego nie przyjętego emigranta. „Klub”
na ten temat wyciszył się, po naszych wygranych wyborach, ale nie traci nadziei na „pozytywne” owoce działalności kodowych i nowoczesnych.
Rok 2012 potwierdził przewidywania Fallaci, zmarłej
w roku 2006, od roku 2012 w radach miejskich Belgii zasiadają radni z listy Islamu.
Islamiści w Europie, do pewnego czasu, walczyli „tylko”
o prawa do publicznego wyznawania wiary, noszenia tradycyjnych strojów i zachowywania własnej tradycji. Teraz
występują już oficjalnie z postulatami budowania państwa
islamskiego. Zaczęli od Belgii.
Apokalipsa nazwana jest przez autorkę postscriptum
do Wywiadu z sobą samą, w rzeczywistości jest odrębną książką, której treść odwołuje się do Apokalipsy Jana
Ewangelisty, ale swoje przewidywania, co do przyszłości
Europy i Świata, Fallaci przekazuje przez alegorie, przenośnie i zagadki. Kreśli portret bezbronnego pogodzonego
ze swoim losem Zachodu, któremu grozi unicestwienie.
Oriana Fallaci jest podziwu godna. Jej oszałamiająca
orientacja wynikała z ogromnej wiedzy wzbogaconej doświadczeniem korespondentki wojennej, która śledziła, obserwując z bliska, wszystkie konflikty od Wietnamu po Bliski
Wschód i przeprowadzała wywiady z wszystkimi tyranami
naszych czasów.
Literatura dotycząca dramatu europejskiej cywilizacji jest przebogata. Prace Fallaci są szczególne i przez
wszystkich czołowych autorów cytowane.
Jeszcze wspomnę, tak już tylko wspomnę, o sześciu
autorach i ich tytułach dotyczących problemu islamizacji,
z całej plejady dostępnych:
1. Roberto de Mattei, Turcja w Europie11). Autor jest
profesorem Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie, autorem szeregu tytułów koniecznych do poznania.
Turcja w Europie stanowi ostrzeżenie przed ewentualnym przyjęciem Turcji do struktur politycznych Europy, co
zdaniem Profesora, słusznie, przyspieszy proces zatracania przez nasz kontynent swojej prawdziwej tożsamości
i doprowadzi do całkowitego upadku naszej cywilizacji, dokładnie:
Dziś podobnie jak w roku 1683 islam ma globalny
projekt cywilizacji, którego ostatecznym celem nie jest
Wiedeń czy Nowy York, ale Rzym, stolica Chrześcijaństwa.
De Mattei cytuje Kardynała Josepha Ratzingera – Ojca
Świętego Benedykta XVI: Z historycznego i kulturowego
punktu widzenia Turcja nie ma nic wspólnego z Europą, wielkim błędem byłoby włączenie jej w struktury
Unii Europejskiej.
2. F.William Engdahl12), Nieświęta wojna. Grzech
pierworodny Ameryki. Autor odpowiada na pytanie jak
odrodził się islamski fundamentalizm, a przyczyny tego
odrodzenia widzi w strategii polityczno-wojskowej Stanów
Zjednoczonych, które jak – „laboratoryjnie” dowodzi, od lat
wykorzystują radykalizację środowisk islamskich do zwal-
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czania swoich geopolitycznych konkurentów. Opisuje kulisy
powiązań służb amerykańskich z organizacjami takimi jak
Al-Kaida czy Bractwo Muzułmańskie. Dowodzi, że obecna
muzułmańska inwazja, która dotknęła i demoluje Europę, wywodzi się z tych powiązań.
3. Jean Aleander13), Prawdziwe oblicze islamu. Wyjątkowe opracowanie! Autor jest zakorzeniony w religii
muzułmańskiej – okres dziecinny i wczesnomłodzieńczy,
i chrześcijańskiej - życie dorosłe. Kompetentnie ocenia oba
wyznania, precyzyjnie ukazuje czym jest islam i obnaża
jego całkowite fiasko w wymiarze moralnym i społecznym.
Pisze: Dziś obserwujemy powtórkę sprawdzonego scenariusza: penetrować stopniowo, wzbudzać litość i zaufanie, by w odpowiednim momencie, na umowny znak
zaskoczyć podczas snu. Takie od wieków są metody
islamu, którym pozostaje on wierny.
W opracowaniu znajdujemy szereg odniesień do tytułów Oriany Fallaci. Autor potwierdza stanowisko Fallaci
sprowadzającej rolę meczetu do roli jego zwierzchnika tj.
imama, i odpowiada tym, którzy w Europie są skłonni sympatyzować z owymi „duchownymi” postrzeganymi jako postacie nieszkodliwe, cytuje jej słowa z Wściekłości i dumy:
Nic bardziej mylnego. Imam to dostojnik, który administruje i niepodzielnie włada swoją wspólnotą (…). To aktywny
polityk, który podczas kazań każe wiernym czynić to, co
on nakazuje. Wszystkie islamskie rewolucje zaczynały się
od imama (…). Za każdym islamskim terrorystą kryje się
imam. Chomeini był imamem (…). Imamowie są przywódcami terroryzmu.
No tak, a w Polsce wznoszone są meczety, nie wspominając Europy Zachodniej, z przewodnią rolą Francji i Niemiec! W Warszawie funkcjonują aż dwa, jeden częściowo usytuowany na terenie Reduty Ordona. Kto o tym zadecydował? Decyzje m.st. Warszawy
dowodzą, że zaślepieni polityczną poprawnością, ale
i ignorancją decydenci nie widzą (?!) żadnego zagrożenia.
To są polskie władze? Prof. Józef Szaniawski pisał w 2010
roku, że przy budowie drugiego meczetu warszawskiego była zaangażowana Liga Muzułmańska, powiązana
z radykalnymi ugrupowaniami islamskimi na całym świecie, a zwłaszcza w państwach Unii Europejskiej. (Komu
potrzebne są meczety w Warszawie, „Niedziela” nr 21, 23
maja 2010 r.). Gdzie my żyjemy?!
4. Stanisław Krajski12), Masoneria, islam, uchodźcy.
Czy czeka nas wielka apokalipsa? Nowe dzieło naszego nieocenionego autora szeregu prac demaskujących
kulisy rzeczywistości niszczącej Polskę i naszą cywilizację
europejską, wyrosłą z chrześcijaństwa. Autor dowodzi, że
od kilkudziesięciu lat dokonuje się w Polsce różnorodnych
zabiegów, których skutkiem ma być pozytywne odniesienie
Polaków do islamu. Popularyzuje się go w sposób z reguły
zakamuflowany, subtelny i „punktowy”, ale niekiedy wprost,
wręcz nachalnie.
W tym momencie, przypomniały mi się komentarze z obchodzonych, w roku 2016 i 2017, w Opolu, Dni Judaizmu.
Pozostanę przy informacji, rezygnując z mojego komentarza.
W roku 2016, i 2017 gościem Dnia był naczelny rabin
Łodzi. W 2016 r. towarzyszył rabinowi muzułmanin, temat
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spotkania: Obcy w naszym domu – jak oswoić nowych przybyszy. Rabin pouczał, że Tora jasno zaleca, że uchodźca
ma mieszkać wśród twoich, w miejscowości, którą wybrał,
ma zamieszkać tam, gdzie jemu będzie najlepiej… Na zakończenie rabin z uchodźcą zaśpiewali psalm 23.
W roku 2017, tematem Dnia Judaizmu było pytanie:
Dlaczego lękamy się obcych, tym razem naczelnemu rabinowi Łodzi towarzyszyła rodzina uchodźców mieszkająca w Opolu. Rabin opowiadał jak w Izraelu traktowani są
przybysze, w tym przypadku 1,5 milionowa mniejszość
arabska, której partia jest trzecią siłą w parlamencie. – Są
sędziami, dyrektorami banków, menadżerami itd. Jak obiecałam z komentarza rezygnuję, pozostanę z pytaniem, na
które nigdzie i od nikogo nie uzyskałam odpowiedzi: kiedy
w synagogach obchodzony jest Dzień Katolicyzmu?
Autor, Masoneria, islam uchodźcy, powołuje się na
przebogatą listę autorów zajmujących się problemem zamkniętym w tytule. Słowa Oriany Fallaci z tomu Wściekłość
i duma stanowią motto opracowania:
Zaślepieni krótkowzrocznością i głupotą, Politycznie
Poprawni, nie zdajecie sobie sprawy lub nie chcecie zdać
sobie sprawy, że toczy się już wojna religijna. Wojna, którą
oni nazywają dżihadem. Wojna, która (…) ma na celu podbój naszych dusz i zlikwidowanie naszej wolności. Wojna,
która jest prowadzona po to, by zniszczyć naszą cywilizację (…) Otępieni propagandą fałszu nie przyjmujecie do
wiadomości, że jeśli nie zaczniemy się bronić, jeśli nie
będziemy walczyć, dżihad zwycięży. (…) Zmiecie naszą
kulturę, naszą sztukę, naszą naukę, naszą tożsamość,
naszą moralność, nasze wartości. (podkr. B.W.)
5. Grzegorz Kucharczyk15), Pod mieczem Allaha.
Nowe prześladowania i męczeństwo chrześcijan. Książka cenionego historyka i publicysty o krwawych prześladowaniach chrześcijan w licznych ,to znaczy wszystkich
krajach muzułmańskich, też w Ziemi Świętej. Autor podaje,
że do roku 2010 śmiercią męczeńską zginęło 70 mln chrześcijan, w wieku XXI 45 mln.
I, na zakończenie – szczególny autor i szczególne dzieło, ze zwróceniem uwagi na lata jego powstania.
6. Vittorio Messori16), Przemyśleć historię. Katolicka
interpretacja ludzkiego losu. Treść obejmuje czas początku
lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W rozważaniu zatytułowanym Meczet w Mediolanie czytamy: Na minarecie
meczetu w mediolańskiej dzielnicy Lambrate zainstalowano w ostatnich dniach muzułmański półksiężyc. Cieszy się
dyrektor Ośrodka Izlamskiego z pochodzenia Jordańczyk:
«Jest to wydarzenie historyczne. Po upływie tysiąca czterystu lat od początku islamu znak Allaha, prawdziwego Boga, i Mahometa, prawdziwego proroka, wznosi
się ku niebu północnej Italii, a nawet całych Włoch»
… Uradowało to także wielu katolików, z księżmi włącznie.
Zresztą od jakiegoś czasu we Francji i gdzie indziej, wśród
nielicznych już praktykujących katolików ofiary na tacę
w czasie mszy są przeznaczone na pomoc dla muzułmańskich imigrantów, by mogli budować meczety. Wiem
dobrze, że zyskuje się tym uznanie, że zapewnia nam
opinię nowoczesnych i dobrych, to nastawienie ekumeniczne, które ignorując historię i teraźniejszość staje
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się irenizmem. (podkr. B.W.) Irenizmem czyli podejściem
do zagadnień związanych z jednością religii, które może
prowadzić do prób zacierania rzeczywistych różnic nie tylko
między chrześcijanami, ale nawet, do upowszechniania porozumienia między różnymi wyznaniami – za cenę prawdy! I do tego dziś się dąży!
Messori podkreśla, że w imię miłości bliźniego naszą
powinnością jest nawracanie muzułmanów i uniemożliwianie robienia krzywdzy ludziom innego od ich wyznania. Dokładnie, słowa Messoriego: Pomagając im
w umacnianiu się w błędzie, pomagając budować
meczety, modląc się razem z nimi, towarzysząc
im w ich modlitwie, która nie jest skierowana do
prawdziwego Boga, razem z nimi czytając Biblię
i Koran, nie nawracając ich, umacniamy ich w błędzie
i grzeszymy przeciwko Bogu i przeciwko ludziom,
sprzeniewierzamy się Chrystusowi.

1. Jerzy Chodorowski, Rodowód ideowy Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2005.
2. Paul Peikert, Kronika dni oblężenia Wrocław 22 I – 6 V 1945, Ossolineum, Wrocław 2006.
3. Krzysztof Kąkolewski, Co u pana słychać? Wywiady z niemieckimi
oprawcami. Czytelnik, Warszawa 1975.
4. Józef hr. Tyszkiewicz, Eurazja, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Krzeszowice 2006.
5. Stanisław Michalkiewicz, Gierkizm czyli dobra zmiana, Bibliotek Wolności, Warszawa 2016.
6. Franz Blättler, Warszawa 1942, zapiski szofera szwajcarskiej misji
lekarskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
7. Biskup Józef Gawlina, Z wojny i wygnania, Listy i orędzia pasterskie,
kazania, przemówienia. HOSIANUM, Rzym 1952.
8. Oriana Fallaci, Wściekłość i duma, Cyklady, Warszawa 2003.
9. Oriana Fallaci, Siła Rozumu, Cyklady, Warszawa 2004.
10. Oriana Fallaci, Wywiad z samą sobą. Apokalipsa, Cyklady, Warszawa 2005.
11. Roberto de Mattei, Turcja w Europie, Dobrodziejstwo czy katastrofa? Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi,
Kraków 2009
12. F. William Engdahl, Nieświęta wojna. Grzech pierworodny Ameryki,
Wydawnictwo WEKTORY, Wrocław 2015.
13. Jean Aleander, Prawdziwe oblicze islamu, Wydawnictwo ANTYK –
Marcin Dybowski, Komorów 2010.
14. Stanisław Krajski, Masoneria, islam, uchodźcy – czy czeka nas wielka apokalipsa?, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa
2016.
15. Grzegorz Kucharczyk, Pod mieczem Allacha. Nowe prześladowania
i męczeństwo chrześcijan. Wydawnictwo AA, Wydawnictwo Dębogóra, Kraków 2015.
16. Vittorio Messori, Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, Wydawnictwo M, Kraków 1998.
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Krzysztof Kołtun

207. ROCZNICA URODZIN JULIUSZA SŁOWACKIEGO 1809-2016
DIALOG DWÓCH KULTUR – KRZEMIENIEC 2016
W naturze lato 2016 było pełne zawodów i niespełnień. Jednak wrzesień, począwszy od jego pierwszych dni, wyjaskrawił się letnią pogodą i temperaturami
dziennymi do +30*C.
Tak też było na Wołyniu i Podolu. Wrzesień stał
się najcieplejszym miesiącem lata, a przy podolskiej suszy jeszcze bardziej wyłagodniało powietrze.
Krzemieniec
Większość sympatyków, naukowców i poetów,
a także młodzież z „Kawiarenki Słowackiego” przybyła
wieczorem 3 września 2016 do Krzemieńca. Od dwunastu lat stało się to tradycją uroczystego świętowania urodzin wieszcza. I w tym roku było podobnie. Uroczystości
zaczęły się w niedzielny poranek – oczywiście ta wielka
dwieście siódma rocznica urodzin Juliusza Słowackiego.
Dziwne jest to, że od początku gospodarze – Ukraińcy
uformowali swój porządek święta. Zaczyna się ono przy
ulicy Szerokiej (jedynej w Krzemieńcu), właśnie przed
pomnikiem Szewczenki. Tam się składa wieńce, gra orkiestra, ktoś recytuje patriotyczne wiersze Tarasa i dalej
to już jak z płatka. Przez cały dzień na wielkich uroczystościach Słowackiego – mowa jest bez przerwy o Szewczence?
W tym roku Ukraińcy(jak tłumaczą w podtekstach) są zbuntowani przeciwko ogłoszeniu przez polski parlament „Ustawy o ludobójstwie”. Stąd też święto
Słowackiego zaczęło się hymnem UPA. Polacy zdębieli.
Większość zaczęła udawać, że nic nie słyszy i nic nie wie.
Podobno polski konsul z Łucka – też do dzisiaj o niczym
nic nie wie? Nic nie słyszał? Druga scena dramatu odbyła
się kilka godzin później. Na uroczystym otwarciu Dialogu
Dwóch Kultur ta sama orkiestra przed Dworkiem – Muzeum Juliusza Słowackiego odegrała dwa hymny: ukraiński i polski. Zwyczajem patriotycznego traktowania chwili
jest, że nie byle jakie audytorium obu narodów zebrane
przed Dworkiem wraz z orkiestrą śpiewa swój hymn. Polskiego hymnu nie dało się śpiewać ze względu na kilkukrotne fałszowanie muzyki, tak fatalne,
że wręcz stało się to obrazą Polaków.
Oczywiście, konsul polski z Łucka tego sobie
nie przypomina. Inni poważni goście (zmieszani totalnie)
twierdzą, że nie pamiętają. Nic sobie z tego do dzisiaj nie
robią organizatorzy międzynarodowego spotkania, tj. Tamara Sinina z Muzeum Słowackiego – dyrektor oraz Mariusz Olbromski – poeta, inicjator i organizator wszystkich
dotychczasowych spotkań w Krzemieńcu.
Można by to przemilczeć – ale dlaczego? Ukraińcy podczas konferencji na każdym kroku wypominali
polskiej delegacji „haniebny czyn polskiego parlamentu”.
Niektórzy silili się po raz pierwszy w Muzeum romantyzmu polskiego udowodnić, iż Szewczenko jest wielkim
Europejczykiem i najgodniejszym poetą Ukrainy. W Roku
Henryka Sienkiewicza 2016 pojawiły się głosy, iż był to
pisarz przekłamujący historię, a nawet podżegający do
wojen. W zasadzie wszystko, co polskie (w poprzednie
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lata ważne i niepodważalne) teraz było podejrzane i niechybne? Do czego zmierzają Ukraińcy..?
Mocne, wręcz teatralne wystąpienia w Dialogu
Dwóch Kultur ma zawsze bohater Ukrainy – poeta i pierwszy ambasador w Polsce Dmytro Pawłyczko (ukr. Дмитро́
Васи́льович Павли́чко, ur. 28 września 1929 w Stopczatowie (ukr.)) – ukraiński poeta, tłumacz, krytyk literacki,
działacz społeczny, polityk. W latach 1999-2001 ambasador Ukrainy w Polsce.
Każdego roku ogłasza jakieś sensacje i proroctwa! W tym roku też sensacyjnie ogłosił, iż służył w sotni UPA. Bywał na „akcjach przeciw polskich”, ale, jak
stwierdził romantycznie: „Ny strylał w hołowy Poliakam”
(5.09.2016 w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu). Słuchający też nie odnieśli się w żaden sposób do
tego bohaterskiego ogłoszenia.
Najciekawsze, a może niezbyt ciekawe stwierdzenie: iż polski parlament ogłosił 22 lipca 2016 uchwałę
o ludobójstwie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej dokonanym w latach 1943-1945 przez UPA wyznaczając dzień
11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa,
co w rezultacie obraża Ukraińców i osłabia młodą demokrację państwa.
W rozmowach z nieprzypadkowym urzędnikiem
z Krzemieńca, który wygłosił mi to rozżalenie niemal przy
grobie Salomei Słowackiej na Cmentarzu Tunickim, po
zastanowieniu i ze spokojem odpowiedziałem głośno:
– To nie moja wina ani mojego pokolenia Polaków! To
wina pokolenia naszych ojców i dziadów
– zarówno Polaków, jak i Ukraińców! Ukraińców przede
wszystkim, którzy w bestialski sposób wymordowali Polaków na Wołyniu i Kresach w liczbie, którą liczy się już
dzisiaj na około 200 tysięcy pomordowanych! To wina
tamtych pokoleń! Ludobójstwo trzeba było ogłosić siedemdziesiąt lat temu, zaraz po wojnie, gdy stały jeszcze
„kikuty” spalonych wsi i świeże były „doły śmierci”. W niektórych, jak podają naoczni ocaleni świadkowie, „rzucono
do piachu” około 500-700 lub nawet więcej pomordowanych Polaków. Wtedy trzeba było liczyć straty i triumfy
UPA. Trzeba było ogłosić światu natychmiast fakt o ludobójstwie na Wołyniu i Kresach Rzeczypospolitej.
Było to na chwilę przed Mszą świętą za duszę
Juliusza Słowackiego i marszałka Piłsudskiego w kościele polskim w Krzemieńcu około południa 4 września 2016
roku.
Ciekawym było też to, iż współorganizatorem
Dialogu Dwóch Kultur było Muzeum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (mając silną reprezentację
wśród gości z Polski, osób mundurowych, jednak tu występujących po cywilnemu).
Przerażająca była też Msza w języku ukraińskim
– na polskim wielkim święcie. Widocznie ksiądz miał nakazane przez włodarzy miasta, iż tak ma być, tak będzie
najgodniej... Odpowiedzią na wszelkie tłumaczenia ko-
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ścioła rzymskokatolickiego na Wołyniu niech będzie to,
że w Polsce, w cerkwiach Ukraińcy nigdy i nigdzie nie
odprawiają mszy w języku polskim.
Pewnie źle się czuł „urodzinowy wieszcz Słowacki”, przecież pisał po polsku i jedynie po polsku (nawet gdy w poprawności literackiej używał słowa Ukraina
w wielu jego odmianach). W poprzednie lata msze były
po polsku, a w 2016 roku nastąpiła totalna odmiana.
Tak więc na każdym kroku podczas Dialogu
Dwóch Kultur wszyscy myślący Polacy czuli – zdeptaną
i stłamszoną polską mowę. Jedni się buntowali w kuluarach, innym (obojętnym politycznie lub politycznie poprawnym – wg polskiego rządu) było wszystko jedno.
Największy zachwyt to ten, żeby być w Krzemieńcu.
Wyobrażam sobie, jaki rozgardiasz przeżywała młodzież
z „kawiarenki Słowackiego” w liczbie piętnastu osób ze
Śląska? Oni (zapewne niewyrobieni politycznie) nie wiedzieli, co robić i jak to traktować?
Wystawili sztukę poetycką o zabitych górnikach
z kopalni „Wujek” w czasie stanu wojennego
na rozkaz komisarza i generała W. Jaruzelskiego. Ludzie słuchali, czas i śmierć niewinna Polaków mieszała
się w literackich kwestiach z różnie odmiennymi czasami. Ostatecznie pełen żalu i buntu poemat wygłoszony
ustami młodych stwierdzał jednoznacznie, że nikt za ten
czyn i śmierć siedmiu młodych górników nie poniósł konsekwencji i nie został ukarany – podobnie jak za ludobójstwo. Zaznaczone jednak było w kuluarach, iż w Polsce
jest przymiarka do wyrzucenia z cmentarza, z Alei Zasłużonych, prochów komunistów, sabotażystów i rzekomych
Polaków – morderców polskich patriotów z czasów PRL.
Większość się zastanowiła nad tym...
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Dziwny był zatem Dialog Dwóch Kultur 2016, miał
mało wątków literackich. Szkoda. Założeniem Dialogu był
od początku odczytywanie na nowo twórczości poety
i głoszenie młodym pokoleniom Polaków, iż prosperuje
ekonomicznie i kulturalnie dzięki Słowackiemu; ukazywanie pięknych prawd historii, literatury i życia przez Juliusza Słowackiego. Urodził się tutaj, spędził dzieciństwo
i kilka lat młodości, stąd podróżował i do tych miejsc tęsknił. Jako patriota polski po przegranym powstaniu listopadowym, tułacz i wygnaniec bez prawa powrotu do Polski
– nigdy nie wrócił do Krzemieńca. Do poznania miejsc
jego dzieciństwa, odkąd pozwolono za późnych czasów
ZSRR, na podróże do Krzemieńca śpieszą tutaj z Polski i Europy literaci wraz ze światkiem naukowym. To oni
zatrzymują się w nowoczesnych hotelach, wydają pieniądze w sklepach, kupują literaturę, modlą się w polskim
kościele. Podtrzymali i uratowali od zniszczenia i niepamięci przemożną historię Liceum Krzemienieckiego, diasporę polską i pozostałości kultury polskiej w Krzemieńcu, niegdyś tak świetnej. Dołączyli do heroicznej, ponad
półwiekowej walki Ireny Sandeckiej – Polki, nauczycielki
krzemienieckiej i odważnej patriotki.
Jej dom (ze znakomitą historią XIX-wieczną, licealną) chyli się ku upadkowi. A może jednak ukraiński
Krzemieniec pokusiłby się na nazwę ulicy – imienia Ireny
Sandeckiej, znalazł godziwe miejsce chociażby na bibliotekę polską?
Gdyby tak trochę więcej szczerej pamięci o Polakach i Polsce, która do dzisiaj żywi Krzemieniec, może
obu, wciąż niepogodzonym narodom żyłoby się ciekawiej
i szczęśliwiej.
ѥ

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
Juliusz Słowacki

HYMN
Bogarodzico! Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
To ojców naszych śpiew,
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon,
Wolności rośnie krzew.
Bogarodzico!
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron.
Podnieście głos rycerze,
Niech grzmią wolności śpiewy,
Wstrząsną się Moskwy wieże.
Wolności pieniem wzruszę
Zimne granity Newy;
I tam są ludzie — i tam mają duszę.
Noc była... Orzeł dwugłowy,
Drzemał na szczycie gmychu,
I szponach niósł okowy.
Słuchajcie! Zagrzmiały spiże,
Zagrzmiały... i ptak w przestrachu
Uleciał nad świątyń krzyże,
Spojrzał — i nie miał mocy,
Patrzeć na wolne narody,
Olśniony blaskiem swobody,
Szukał cienia... i w ciemność uleciał północy.
O wstyd wam! wstyd wam, Litwini!
Jeśli w Gedymina grodzie
Odpocznie ptak zakrwawiony,
Głos potomności obwini,
Ten naród — gdzie czczą w narodzie
Krwią zardzewiałe korony.
Wam się chylić przed obcymi,
Nam we własnych ufać siłach;
Będziem żyć we własnej ziemi,
I we własnych spać mogiłach.
Do broni, bracia! do broni!
Oto ludu zmartwychwstanie,
Z ciemnej pognębienia toni,
Z popiołów Feniks nowy
Powstał lud — błogosław, Panie!
Niech grzmi pieśń jak w dzień godowy.
Bogarodzico! Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
To ojców naszych śpiew.
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon,
I wolnych płynie krew.
Bogarodzico!
Wolnego ludu krew
Zanieś przed Boga tron.
1851 rok
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ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
Konstanty Gaszyński

TĘSKNOTA ZA KRAJEM

A znasz ty kraj ten, gdzie brzegiem strumieni
Niezapominajki i kaliny rosną;
Gdzie zbóż falami niwa się płomieni
A bory ćmią się jedliną i rosną;
Gdzie chmiel złociste rozwiesza festony
Po szczytach olszyn usrebrzonych mchami,
Gdzie biała brzoza i jawor zielony
Błyszczą malowanie nad łąk kobiercami?
Och! za tym krajem
Jakby za rajem
Co dzień wzdycham i płaczę,
I nie będę szczęśliwy
Aż te lasy, te niwy,
Jeszcze raz choć obaczę!
A znasz ty kraj ten, gdzie wzdłuż bitej drogi
Co płynie wstęgą pod topoli cieniem,
Każdy wędrowiec, czy pan czy ubogi,
Wita przechodniów Chrystusa imieniem;
Gdzie szary bocian na dachu przedsienia
Wije swe gniazdo za wiosny powrotem;
Gdzie krzyże z drzewa lub święci z kamienia
Stoją na straży przed wiosek kołowrotem?
Och! za tym krajem
Jakby za rajem
Co dzień wzdycham i płaczę,
I nie będę szczęśliwy
Aż te sioła, te niwy,
Jeszcze raz choć obaczę!
A znasz ty kraj ten serdeczny, wesoły,
Gdzie się gospodarz pełen uprzejmości,
Wszystkim co może, dzieli z przyjacioły
I tęskni w domu, kiedy nie ma gości;
Gdzie lud choć biedny, rad w święto się stroi,
W tańcu czy w pracy, zawsze piosenki śpiewa;
Gdzie czapka chłopca i warkocz dziewoi
Szychem się świeci, wstęgami powiewa?
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Och! za tym krajem
Jakby za rajem
Co dzień wzdycham i płaczę,
I nie będę szczęśliwy
Aż te stroje, te niwy,
Jeszcze raz choć obaczę!
A znasz ty kraj ten, gdzie w chwilę wesołą,
Gdy grzmi od ucha zapustna kapela,
Sunie poważnie poloneza koło
Jak szyk pancernych na nieprzyjaciela;
Gdzie rześka młodzież przy hucznym mazurze
Brzękiem podkówek gromko takt wybija
Gdzie żywym wieńcem przy piosenek chórze
W rączych się pląsach krakowiak przewija?
Och! za tym krajem
Jakby za rajem
Co dzień wzdycham i płaczę,
I nie będę szczęśliwy
Aż te tańce, te niwy,
Jeszcze raz choć obaczę!
A znasz ty kraj ten, gdzie na głos ojczyzny
Mąż rzuca żonę, kochanek kochankę,
Gdzie starzec z chlubą wskazuje swe blizny
A młodzian cieszy się na bojów wzmiankę;
Gdzie każdy pomnik starożytnej chwały
Ma swych czcicieli i swój liść wawrzynu;
Kraj, choć go losy w obcą przemoc dały,
Silny na duchu i skory do czynu?
Och! za tym krajem
Jakby za rajem
Co dzień wzdycham i płaczę,
I nie będę szczęśliwy
Aż tych ludzi, te niwy,
Jeszcze raz choć obaczę!
Paryż, 1844 rok

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
Mirosław Keller

KOŁYSANKA WIEKÓW, WSPOMNIENIA Z LAT DALEKICH

KOŁYSKA WIEKÓW

WSPOMNIENIA Z LAT DALEKICH

Skowronki, szpaki są zwiastunami wiosny...
Na dworze mróz, śnieg, a już kwitną przebiśniegi.
Zima ucieka, dzień staje się radosny...
Na łąk rowach - kaczeńce złocą brzegi.

Mam mój kąt cichy nad Słupi brzegiem rzeki,
Tam ją podziwiam, jej nurt chłodny i ciemny.
W bulgocie śpiewa, w nim przybliża czas daleki,
Nieodgadniony, tajemniczy odmienny...

Pierwsze motyle unoszą się do słońca,
W błękicie nieba skowronków płynie śpiew...
Tańce owadów trwają do lata końca,
Wiosna porywa erotyką kwitnących drzew.

W ziemskich obrotach rzeka mierzy sekundy,
Dostojna w biegu, w zakolach srebrzysta dal,
Czaruje barwą w której płoną Brylanty,
Urzeka tęczą i usypia bulgotem fal...

Złociste miody z kwiatów barwnych spływają...
W głowach olbrzymich słonecznika śpią oczy...
Złoto urzeka, miesiąc maj lasy umaja,
Każda noc jest inną, erotyka swój czar toczy.

Niebo i rzeka: od wieków trwają w krasie,
Są przecudowne w ogromie swym powłoką...
W jej cieku bryzgi błękit wód płynie w masie –
Przyciąga wstęgą i swą dalą szeroką.

Jesień: gwar cichnie, zboża są w stodołach,
Na omłot czekają, a w lasach żółkną liście.
W domach gościnnych chleba dostatek na stołach...
Bzom w ogrodach brąz maluje już kiście.

Gdy noc zapada, a ciemność ją spowija?
Gwiazdy w jej wodach toną w nurcie nad brzegiem.
Czar, ciszę nocną! Niebo! Księżyc spija...
Moje wspomnienia, młodość: płyną z jej biegiem...

Złocista jesień! Ptaki już odleciały...
Chmury deszczowe, wiatr źdźbła traw kołysze,
A w lasach: bez przerwy kują, kują dzięcioły...
W kołysce wieków czas śpi i historię pisze...

Dzikich gęsi klang i kaczek odlot dzikich...
Przybliża młodość i dziewczynę kochaną...
Stokrotki, wianek, symbole uczuć wielkich...
Czas zamknął swą treść, a kwiaty wkrótce zwiędną..

ROK XXVIII, NR 1-2 (217-218) 2018.

75

ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO!
Kamil Krasowski

WSPOMNIENIA

Przedziwny spokój
pośród oceanu wspomnień
gdy wracam pamięcią
do portów przeszłości
gdy na nowo odkrywam
tamtych czasów sekrety
wspominam czar
przelotnych znajomości
a przecież tamtych wód już nie ma
dawne szlaki zatarł już czas
i nie ma powrotu do tego co było ...
jest tu i teraz
i jest to co będzie
są nowe wody
oceany przyszłości
lecz
tylko jeden
z nich to ocean... Miłości
nowe perspektywy
ukryte możliwości
tysiące szlaków
lecz
tylko jeden
z nich prowadzi ku... Miłości
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Ks. Henryk Nowik

SPOTKANIE SIENKIEWICZOWSKIE W ZIELONEJ GÓRZE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze w grudniu 2016 zorganizowała spotkanie poświęcone życiu i twórczości Henryka
Sienkiewicza. W spotkaniu tym wzięli udział członkowie
Zielonogórskiego Koła Towarzystwa Sienkiewiczowskiego, wpisując się tym samym w tradycję obchodów roku
swego Patrona.
Otwierając spotkanie, Dyrektor Biblioteki, Marzena
Szafrańska-Chadała, przywitała przybyłych słuchaczy,
a w szczególności członków Towarzystwa im. HenrykSienkiewicza, wyrażając uznanie za jego 30-letnią działalność. Nie sposób tu pominąć genezy tej działalności.
Przypada ona bowiem na czas zniewolenia narodu po
stanie wojennym. Naprawę należało zatem zacząć od kultury i Kościoła. Tak bowiem zawsze bywało w naszej Ojczyźnie. Prawidłowość tę upamiętnił Profesor Władysław
Korcz wpisem do Kroniki spotkań Sienkiewiczowskich,
które w tamtych latach odbywały się także na Plebanii
w Czerwieńsku: Na pamiątkę założycielskiego spotkania
Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, z życzeniami
– aby rozwinęła się szeroka działalność upamiętniająca naszego największego pisarza. Uczestnicy spotkania
w gościnnym domu ks. Proboszcza Henryka Nowika.
Czerwieńsk, 24.II. 1987 r.”
Mijał czas, działań przybywało. Patronował im i wspierał je, wybitny Sienkiewiczolog, Profesor Lech Ludorowski.
Przewodnicząca Koła Sienkiewiczowskiego - Halina Ratajczak, dawna już studentka profesora L. Ludorowskiego i długoletnia nauczycielka języka polskiego,
nawiązując do wykładu prof. Anny Szóstak „Sienkiewicz czytany dzisiaj”, podzieliła się swoimi uwagami nad czytelnictwem dzieł Noblisty wśród współczesnej młodzieży – porównując znajomość dzieł autora
Quo vadis? wśród uczniów klas starszych dawnych
„podstawówek” i wychowanków obecnych gimnazjów.
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Przewodnicząca Koła Sienkiewiczowskiego stwierdziła, że
w latach osiemdziesiątych czytelnictwo dzieł Sienkiewicza
w szkole miało większy i bardziej spontaniczny zasięg.
Patriotyczne ideały literackich postaci tych dzieł
budziły daleko większe zainteresowanie i zrozumienie
wśród dawnych piętnastolatków – ósmoklasistów, niż
dziś – wśród obecnych 16-latków kończących trzyletnie gimnazjum. Trzydzieści lat temu losy np. Józefa
Skawińskiego–wywoływały w sercach uczniowskich
znacznie więcej współczucia i zrozumienia, niż wśród
dzisiejszych internetowych bywalców; użytkowników
smart fonów, laptopów i tabletów – uczniów gimnazjów
z drugiej dekady XXI wieku. Ostygły jakby serca wielu
młodych Polaków. Wyobrażenie wolności zaszczepiane społeczeństwu polskiemu w okresie transformacji
i jego najmłodszej części przybrało często karykaturalny kształt. W ich świetle - marzenia o Polsce, snute piórem Sienkiewicza, choćby na kartach Trylogii,
często nie znajdują w młodym pokoleniu zrozumienia. Sienkiewiczowska nadzieja nie udziela się „przymusowemu” czytelnikowi, który po wspaniałą książkę sięga z obowiązku, poznaje ją z „bryków” - jeśli
o „poznaniu” można tu w ogóle mówić… Trwa jakby stan
uśpienia ducha prawdziwej wolności… Kołysanka mediów to sprawiła….?
Tak zwana „cywilizacja jednego palca” - w pogoni za
obrazem i za skrótem myślowym - zagarnęła wiele przestrzeni życia kulturowego. Młodzież stoi przed wyborem:
szklany obraz albo obecność drugiego człowieka; bierny
odbiór gotowej papki medialnej albo trud samodzielnego
zgłębiania historii i prawdy… Wydaje się, że w minionym
ćwierćwieczu dominują te pierwsze ewentualności. Czytelnictwo – nie tylko dzieł Sienkiewicz – traci na sile.
W tym kontekście - rodzi się tu problem: czy nadejdzie
taki czas, w którym wejdziemy w świat dziejów Ojców
naszych, by pokrzepić serca nadzieją wolności? Przy-
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woławszy słowa autora Trylogii zawieszone jako motto
spotkania: „Nie rzeczywistość sama, ale serce z jakim
ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształt i kolory”,
stwierdził, że to zdanie coś nam podpowiada w sprawie
istotnej, a mianowicie w dziedzinie roli serca w życiu człowieka i narodu, a nawet całego świata. Do tej wielkiej
rzeczywistości dziejowej przystąpił Sienkiewicz z Sercem pełnym miłości. Serce bowiem jest świątynią sumienia i ołtarzem ofiarnej miłości. Umysł człowieka jest siedliskiem myśli aksjologicznej, czyli prawdy, dobra, piękna
i świętości, ale kolebką mądrości jest jego serce. Zatem
sercem należy czytać Sienkiewicza, bo On sercem pisał
swe dzieła. Przez Jego twórczość przewija się mądrość
w postaci nadziei, która pokrzepia serca strapione.
Okazuje się bowiem, że nie jest tak, jak się utrzymuje w filozofii klasycznej, typu naukowego (św. Tomasz za
Arystotelesem): „Jeśli zrozumiesz, to pokochasz”, ale jest
tak, jak sugeruje filozofia, jako oświecenie (św. Augustyn
za Platonem), że „Jeśli pokochasz, to zrozumiesz”.
Nasz Pisarz narodowy musiał być rozkochany w idei polskości swoich Rodaków. Polskości ogarniającej serce,
którym przystępujemy do dziejów narodu, by ujrzeć w nim
prawdę i świętość. Na ideę Polskości tworzą, jak słusznie utrzymuje ks. Czesław Bartnik: stałość charakteru;
wysokie poczucie godności osobistej, poczucie honoru,
jasna szlachetność ; otwarcie unijne i ekumeniczne; duch
suwerenności i wolności; nastawienie uniwersalne; przekonanie o osobistym posłannictwie do świata; tolerancja
wszelkich odmienności nie przestępczych; niezwykła
towarzyskość; zmysł narodowościowy; miłość ojczyzny
i służba; zmysł historyczny; postawa „ludzka”; silny zmysł
moralny; prymat wyższych wartości; łagodność; poczucie humoru; niezwykła fantazja i duch poetycki; idealizm
polityczny; pragmatyzm i elastyczność psychiczna; żywa
i subtelna inteligencja; emocjonalność słowiańska (Idea
Polskości, Radom 2001, s.281n). Ideę Polskości nosił
Sienkiewicz w sercu, żył nią i pisał o niej, budząc nadzieję w duchu miłości, wyrzekając się wszelkiej nienawiści,
co tak mocno podkreśla najwybitniejszy znawca twórczej duchowości Sienkiewicza – Lech Ludorowski, gdy
w Antypruskiej publicystyce (Lublin 1996, s. 7) zwraca
uwagę na Jego profetyczne zadania narodu:
„Zadaniem każdego chrześcijańskiego państwa
jest pokój i spokój, nie zaś wojna i zniszczenie”.
(1902).
„Nie głosiłem również nigdy nienawiści do nikogo i umiałem zawsze odróżniać rząd pruski od niemieckiego narodu”. (1908).
„Strzeżcie duszy polskiej, aby nie została zatruta
nienawiścią, jak została zatruta niemiecka”. (1902).
„Podnoście polityczną moralność i uszlachetniając sumienia”. (1900).
„Przez ojczyznę do ludzkości”… (1905).
Słowa te, niczym testamentowe wpisują się w przesłanie Sienkiewicza do narodu: Żyłem i pisałem, krzepiąc
serca nadzieją wolności.
Inicjatywa grudniowego Spotkania Sienkiewiczowskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im.
Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zasługuje na
odnotowanie tym bardziej, że nigdy dość podkreślania
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i przypominania o randze twórczości Henryka Sienkiewicza. To rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie
ducha Narodu. Jego działalność społeczna i nieustanne
orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę
wolności. Sienkiewiczowska spuścizna powinna stanowić
podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń
Polaków, jak bowiem pisał o Nim Stanisław Cat - Mackiewicz: „My wszyscy z niego”.
ѥ

W dniu 7.12.2016, Roku Sienkiewiczowskiego w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Zielonej Górze prof. Anna Szóstak wygłosiła wykład: Sienkiewicz czytany dzisiaj.

Przewodnicząca Koła Sienkiewiczowskiego w Zielonej Górze Halina
Ratajczak zabrała głos na temat czytelnictwa Sienkiewicza u młodzieży
szkolnej dzisiaj.

Ks. redaktor Nad Odrą Henryk Nowik zwrócił uwagę na ideę mądrości
serca w życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.
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Leszek Jazownik, zdjęcia Krzysztof Wesołowski

ZIELONA GÓRA UCZCIŁA PAMIĘĆ OFIAR UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA
Sprawozdanie z organizowanych w Zielonej Górze-Łężycy uroczystości upamiętniających Ofiary ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej
8 października 2016 roku w Łężycy, wchodzącej obecnie w obręb Zielonej Góry, już po raz ósmy obyły się doroczne uroczystości upamiętniające Ofiary ludobójstwa
dokonanego w latach 1939-1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Patronatem
Honorowym uroczystości te objęli:
Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak
Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna
Polak
Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Jego
Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Lityński
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – Prof. dr hab.
inż. Tadeusz Kuczyński
Prezydent Zielonej Góry – Janusz Kubicki
Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra – Adam
Urbaniak
Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich – Witold Listowski
W skład Komitetu Honorowego – oprócz Patronów –
weszli:
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Dr Jarosław
Szarek
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Ks. Prałat Jan Pawlak
Ks. Prof. Henryk Nowik – inicjator budowy kościoła
w Łężycy
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto –
Mariusz Zalewski
Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich – Tadeusz Nowacki
Prezes Światowego Kongresu Kresowian, Przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych – Jan
Skalski
Patronat medialny nad uroczystościami sprawowały
Redakcje:
– „Gazety Lubuskiej”
– Radia Zachód
– TVP3 Gorzów Wlkp.
Uroczystości uświetnili swoją obecnością przedstawiciele najwyższych władz państwowych, władz wojewódzkich oraz władz samorządowych, a wśród nich:
– Przedstawiciel Prezydenta RP – Mec. Paweł Mucha
– Wicewojewoda Lubuski – Robert Paluch
– Przedstawicielka Marszałek Województwa Lubuskiego – Dyr. Jolanta Jaromin-Mazur
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– Krzysztof Wesołowski – Specjalista ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Urzędzie Marszałkowskim
– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marcin Pabierowski
Udział w uroczystościach wzięli Posłowie – Jerzy Materna, Artur Zasada i Jacek Kurzępa.
W imprezie uczestniczyły także liczne delegacje organizacji zrzeszonych w Lubuskiej Radzie Kombantantów,
Osób Represjonowanych i Stowarzyszeń Patriotycznych.
Obok sztandaru 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa, poczty sztandarowe wystawiły: Rodzina Katyńska,
Województwo Lubuskie, Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Wolność i Niezawisłość, NSZZ „Solidarność”, Młodzież Wszechpolska, Gimnazjum Publiczne
w Przylepie i Szkoła Podstawowa w Przylepu.
Łężyczanie mieli również zaszczyt gościć znanych
przedstawicieli lubuskich środowisk patriotycznych i kresowych, a w tym m.in. Tomasza Naruszewicza, Wacława
Kondrakiewicza, Józefa Tarniowego, Jana Tarnowskiego,
Wacława Mandryka, Fryderyka Cieleckiego, Krystiana
Pacholika, Bernadettę Kucharską i Aldonę Dajworską.
Łężyca do końca 2014 roku była podmiejską wioską,
której najstarszą część zasiedlili po wojnie ocalali z banderowskiego pogromu ekspatrianci ze wsi Gniłowody
(dawny powiat podhajecki, województwo tarnopolskie).
Pamięć o ofiarach ukraińskiego nacjonalizmu zawsze
była żywa wśród mieszkańców Łężycy, lecz uwarunkowania polityczne przez wiele lat nie sprzyjały jej kultywowaniu oraz upowszechnianiu. Przywracanie tej pamięci
możliwe stało się dopiero w zmienionej sytuacji politycznej. 14 października 2009 r. na terenie przylegającym do
miejscowego kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej odsłonięty został pomnik, wzniesiony – jak głosi jego inskrypcja
– W HOŁDZIE OFIAROM LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO W LATACH 1939-1947 PRZEZ OUN-UPA W GNIŁOWODACH ORAZ INNYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA
KRESACH WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ. Pomnik ten jest uznawany za unikatowy
w skali kraju. Upamiętnia on bowiem wymienione z imienia i nazwiska Ofiary bestialskich mordów dokonanych
w latach 1939-1947 przez ukraińskich nacjonalistów.
Każdego roku przybywają kolejne tablice dedykowane
zgładzonym Kresowianom. Dotychczas odsłonięte zostały tablice poświęcone m.in. Pomordowanym w Hucie
Pieniackiej, Przebrażach, Dzieciom Kresów, ale także
Ormianom oraz Ukraińcom, którzy oddali życie, ratując
Polaków. Dzięki stałej rozbudowie Pomnik przekształca
się z wolna w mauzoleum kresowe.
Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter.
1 stycznia 2015 r. Łężyca została przyłączona do Zielonej Góry. Część środków finansowych pozyskanych
z funduszu przyłączeniowego, decyzją mieszkańców,
przeznaczona została (w kwocie ponad 350 tys. PLN) na

79

W KRĘGU IDEI SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH
prace służące zagospodarowaniu terenu wokół Pomnika
oraz wprowadzeniu wielu nowych elementów w aranżacji
przestrzennej symbolicznie upamiętniających gehennę
ludności kresowej (m.in. poddanego renowacji jednego
siedmiu zachowanych w Polsce wagonów, którymi przewożono ekspatriantów z Kresów na Ziemie Zachodnie,
a także – ułożonej z kostki chodnikowej mapy II Rzeczpospolitej, z zaznaczeniem zagarniętych przez Stalina ziem
kresowych). Ponadto w sąsiedztwie obelisku utworzono
nowocześnie zagospodarowany skwer o charakterze rekreacyjno-sportowym. Obchody upamiętniające Pomordowanych powiązane zostały z otwarciem nowej inwestycji, dzięki której Pomnik staje się jednym z najciekawszych nie tylko na Ziemi Lubuskiej, ale również w Polsce,
miejsc upamiętnień Ofiar ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów.

święcona 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK;
– Z Kresów na Ziemie Zachodnie – wystawa obejmująca pamiątki ze zbiorów śp. Tadeusza Marcinkowskiego
oraz Jego Córki – Małgorzaty Ziemskiej z Zielonej Góry,
a także – wystawione w wagonie – eksponaty (gł. przywiezione z Kresów przedmioty codziennego użytku) ze
zbiorów Wacława Nycza z Nietoperka k. Międzyrzecza.
Ponadto obejrzeć można było ekspozycję stałą, tj.
przygotowaną przez IPN wystawę Niedokończone Msze
wołyńskie, ukazującą martyrologię polskiego duchowieństwa, której sprawcami byli ukraińscy nacjonaliści.

Zbiory Wacława Nycza

Warta honorowa przy Pomniku

Obchody upamiętniające Pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej rozpoczęła Msza
św. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej celebrowana
przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Pawła Sochę wraz
z Ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, Ks. Prałatem
Janem Pawlakiem, Ks. Prałatem Eugeniuszem Jankiewiczem, Ks. Prof. Henrykiem Nowikiem oraz Ks. Stanisławem Dereniem. Homilię wygłosił Ks. Biskup oraz Ks.
Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Kompania Honorowa 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej
5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie
Uroczystości poprzedzone zostały otwarciem przez
sołtys Łężycy Jolantę Rabędę oraz Radnego Nowej
Dzielnicy Krzysztofa Wołczyńskiego dwóch wystaw:
– „Burza” zaczęła się na Wołyniu – przygotowana
przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie wystawa po-
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Poczty sztandarowe
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Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Prezesa Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych
i Kombatanckich w Warszawie – Witolda Listowskiego.
W płomiennym przemówieniu zwrócił on uwagę na wynaturzenia w polskiej polityce zagranicznej, przyczyniające się do tego, że na Ukrainie heroizuje się zbrodniarzy
wojennych, a także zaapelował do Parlamentarzystów
o uchwalenie ustawy (oprócz istniejących uchwał) potępiającej banderowskie ludobójstwo.

Msza św. koncelebrowana
Uroczystości przy Pomniku przebiegały zgodnie z obowiązującym ceremoniałem wojskowym. Piękną oprawę
zapewnił im – podobnie jak przed rokiem – 5 Lubuski
Pułk Artylerii w Sulechowie. Zainicjował je meldunek kpt.
Marcina Nadachewicza – dowódcy Kompanii Honorowej,
wystawionej przez 3 Dywizjon Artylerii Rakietowej, o gotowości Kompanii do rozpoczęcia uroczystości. Meldunek
ten przyjął Dowódca Pułku – Płk. Jacek Kiliński.
Następnie w imieniu organizatorów uroczystości głos
zabrał współprowadzący je – obok Ewy Brzezińskiej – Rafał Gajewski. Mówca zwrócił uwagę, że oddawany Społeczeństwu pięknie zagospodarowany teren jest wyrazem
pamięci o tych, którzy stracili życie z rąk ukraińskich nacjonalistów. Wyraził też nadzieję, że Ukraińcy nauczą się
otwarcie mówić o czarnych kartach własnej historii, które
mają przecież wszystkie narody, i odstąpi od bezkrytycznego oddawania czci zbrodniarzom z OUN-UPA. Mówca
podziękował także za coraz większe wsparcie władzom
województwa lubuskiego oraz włodarzom Zielonej Góry,
a także wyraził wdzięczność za wielkie zaangażowanie
współorganizatorom uroczystości – Zespołowi Edukacyjnemu z Przylepu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, które dwa lata temu objęły patronat nad Pomnikiem.

Po przemówieniu został odczytany list do uczestników
uroczystości skierowany przez Jana Józefa Kasprzyka
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Następnie odsłonięto 5 nowych tablic:
1. Tablicę o treści: W Hołdzie Bohaterskim Żołnierzom
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej obrońcom ludności kresowej. Ufundowaną ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odsłonili:
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Przylepie Przemysław Grabiec oraz dotychczasowy Dyrektor Gimnazum
w Przylepie Dr Witold Towpik.
2. Tablicę o treści: PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW WSI
SZYBALIN, pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie zamordowanych przez OUN-UPA w nocy 8/9 listopada 1944
roku: 1. Adamów Apolonia – 18 lat, 2. Adamów Michał
– 20 lat, 3. Krych Paweł – 37 lat, 4. Szymański Jan –
35 lat, 5. Uchman Adam – 17 lat, 6. Uchman Apolonia
– 30 lat, 7. Uchman Franciszek – 19 lat, 8. Ruchlewicz
Anna – 40 lat, 9. Ruchlewicz Stefania – 19 lat, 10. Prus
Michał – 30 lat, 11. Prus Maria – 28 lat, 12. Kozaczek
Paweł – 22 lata. Ufundował i odsłonił Franciszek Prus.
3. Tablicę o treści: PAMIĘCI MICHALINY STOJANOWSKIEJ z d. Podborączyńskiej (l. 45) zamordowanej
przez banderowców 16 lutego 1945 we wsi Kobylowłoki,
pow. Trembowla, woj. tarnopolskie, oraz co najmniej 14
innych mieszkańców tej miejscowości, zamordowanych
w latach 1943-1945. Ufundował i odsłonił Stanisław Stojanowski-Han.
4. Tablicę o treści: PAMIĘCI 131 MIESZKAŃCÓW WSI
GŁĘBOCZEK, pow. Borszczów, woj. tarnopolskie, zamordowanych przez Ukraińską Powstańczą Armię w latach
1944-1945. Ufundował i odsłonił Marek Budniak.
5. Tablicę o treści: PAMIĘCI ZOFII BOCZAR-LENKIEWICZ (l. 38) zamordowanej przez ukraińskich nacjonalistów 22 czerwca 1945 we wsi Lubianki Wyższe, pow.
Zbaraż, woj. tarnopolskie. Ufundowali i odsłonili Maria
i Zdzisław Mazurowie.
JE Bp Paweł Socha poświęcił tablice oraz uroczyście
otworzył i poświęcił usytuowany obok Pomnika plac rekreacyjny, któremu nadano nieoficjalną jeszcze nazwę
„Skweru Kresowego”.

Zaproszeni Goście i mieszkańcy Łężycy
na Skwerze Kresowym
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Tablice upamiętniające ofiary banderowskiego
ludobójstwa

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Honorowym Obywatelem Zielonej Góry
W trakcie uroczystości wręczone zostały odznaczenia
państwowe przyznane 29 lutego 2016 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę znanym lubuskim działaczom społecznym. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Mjr rez. Władysław
Starczewski. Natomiast Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali Hanna Maria Najdowska oraz Czesław
Laska. Wręczenia odznaczeń dokonali Wicewojewoda
Lubuski Robert Paluch oraz Doradca Prezydenta RP Mec.
Paweł Mucha. Warto podkreślić, że dwaj spośród odznaczonych – Mjr rez. Władysław Starczewski oraz Czesław
Laska – to współorganizatorzy łężyckich uroczystości.
Końcowym akordem ceremonii było złożenie wieńców
i kwiatów oraz zapalenie zniczy przy łężyckim Pomniku
Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Poświęcenie tablic i Skweru Kresowego
przez JE Bpa Pawła Sochę
Ważnym punktem tegorocznych uroczystości stało się
wręczenie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Zielona Góra Marcina Pabierowskiego Ks. Tadeuszowi
Isakowiczowi-Zaleskiemu aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Zielonej Góry. Krakowski Kapłan otrzymał również przy tej okazji dyplom Honorowego Członka
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich
Nacjonalistów przyznany przez Koło tego Stowarzyszenia w Marwicach.

Wieniec składa Przedstawiciel Prezydenta RP
– mec. Paweł Mucha
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Po zamknięciu uroczystości ich gospodarze – Rafał Gajewski oraz Ewa Brzezińska – zaprosili przybyłych Gości
oraz Mieszkańców Łężycy na tradycyjne spotkanie kresowe w miejscowej świetlicy.
Link do półgodzinnego filmu (realizacja Witold Siłka) - https://www.youtube.com/watch?v=SZ4S2yIapVE
Link do audycji radiowej „Historie pisane na nowo…” odc.15 (9.10.2016)
http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/wiadomosci/historie-pisane-na-nowo/
Zdjęcia Krzysztof Wesołowski - http://lubuskie.pl/news/19634/806/Przebaczyc-mozna-zapomniec-nigdy/d,news-bootstrap/
http://isakowicz.pl/11596/ [20.10.2016]

ѥ

Obchody upamiętniające Pomordowanych powiązane zostały
z otwarciem nowej inwestycji, dzięki której Pomnik staje się jednym z najciekawszych
nie tylko na Ziemi Lubuskiej, ale również w Polsce,
miejsc upamiętnień Ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
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Włodzimierz Wawszczak

ROK 2016 – KAROLA DE FOUCAULD (15.9.1858 – 1.12.1916)
Biograficzny skrót

łym podporuczniku muzyka honoru, prosi o przywrócenie
do pułku i wsiada na okręt do Afryki. A gdy wysiada, to już
jest ‘zmienionym’ człowiekiem: dzielnym i odważnym, gotowym do wyrzeczeń, bojowym i usłużnym, ale jak dawniej jest bardzo radosny i spragniony przygód życia. Nie
wyobraża sobie jednakże, ile to jeszcze przed nim ‘zmian’
i to fundamentalnie bardzo głębokich. Zauroczony Afryką, już nie powraca do koszar, aby pozostać i dostać się
w głąb Maroka. Chce odbyć wyprawę naukową i solidnie
się przygotowuje. Dokonał wielu odkryć i pomiarów kartograficznych. Towarzystwo Geograficzne w Paryżu, młodego badacza, honoruje złotym medalem. Ale, i tą owocną niby drogę życia odrzuca Karol, to nie jest jeszcze najwyższą treścią jego życia. Odkrywa jednocześnie uroki
Islamu, gdy powie: „Islam – dokonał we mnie głębokiego
wstrząsu…. Widząc wiarę tych ludzi, żyjących nieustannie w obecności Boga, zobaczyłem rzeczy większe oraz
prawdziwsze niż światowe”. Coraz częściej modli się:
„Boże mój, jeżeli jesteś daj mi się poznać”. Był październik 1888 rok, i stało się ! Kuzynka jego Maria de Bondy
(to „ziemski anioł” – jak ciągle głosił o niej), mówiła mu
wiele, z wielkim entuzjazmem, o księdzu Huvelinie, jako
znawcy dusz, w kościele Św. Augustyna w Paryżu.
Pewnego poranka, Foucauld podchodzi do konfesjonału.
Poniżej, zachowana relacja z tego spotkania.

Francuz urodzony w Strasburgu, w roku objawień w Lourdes, w arystokratycznej rodzinie katolickiej. Z młodszą o trzy lata siostrą Marią, w jednym roku
1864 stracili matkę i ojca. Wychowywany przez dziadków ze strony matki, naukę Karol odbywa w Strasburgu, Nancy i Paryżu (Kolegium Jezuitów); gdzie nie
przykładał się solidnie, a na wynikach mu nie zależało. Rozpada się wówczas jego dziecinna wiara i jak
sam pisze: „niczemu nie przecząc i w nic nie wierząc”.
Za namową dziadka pułkownika, po maturze wybiera karierę oficerską, kończąc szkołę wojskową i szkołę kawalerii.
W tym czasie odziedzicza wielki spadek po rodzicach,
co pozwala mu już całkowicie na luksusowy i próżniaczy
tryb życia. W eleganckim oficerskim mundurze zabawia
się bez miary swawolnie i prowokacyjnie. Szczególnie
w towarzystwie dam, w tym na czele z pewną Mimi: „równie bystrą, jak mało cnotliwą”. Wyzna on potem: ”Czyniłem zło, ale ani go nie pochwalałem, ani lubiłem”.
Jego pułk zostaje wysłany do Algerii, gdzie zabiera
Mimi, co skutkuje wydaleniem Karola z armii.
W 1881, mając 23 lata, dowiaduje się, że jego jednostka jest skierowana do Afryki. Zagrała, nagle, w by-
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„Ojcze, nie dziw się. Nie przyszedłem się wyspowiadać. Nie mam wiary. Pragnę tylko dowiedzieć się czegoś
o katolickiej religii” – zacząć miał Karol.
O. Huvelin spojrzał mu w oczy: „Nie wierzysz. Nigdy
nie wierzyłeś ?
„Dawno temu, trzynaście lat temu. Ale teraz nie potrafię. Same przeciwności, tajemnice, dogmaty, cuda,….”.
„Mylisz się, mój synu. By uwierzyć brakuje ci tylko czystego serca. Uklęknij, wyznaj grzechy Bogu, a uwierzysz”.
„Ależ nie po to przyszedłem !”
„Nie ważne. Uklęknij i powiedz Confiteor”…..,
I Karol ukląkł !
Gdy padły słowa „Deinde, ego te absolvo….” Miał
poczuć radość i pokój, w które nie wierzył, że są możliwe……
„Jadłeś już coś dzisiaj ?” – zapytał kapłan.
„Nie”.
„Przyjmij Komunię Św.” – padło polecenie……
W jednej chwili wątpliwości zniknęły. Już nie tylko nie
wierzył – wiedział !
Podszedł do ołtarza Matki Bożej i tam przyjął CIAŁO
CHRYSTUSA.
Odnalazł swojego OJCA…..
To jedna z najpiękniejszych scen nawrócenia – zanotowanych w historii !
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Abbe Henri Huvelin (1830 – 1910)
Z O. Huvelin zaprzyjaźnił się serdecznie. Zaczęli
prowadzić długie rozmowy. Powrót na łono Kościoła był
oczywiście dłuższy.
Ks. Huvelin stał się jego spowiednikiem, duchowym
opiekunem oraz przewodnikiem.
Tak potem pisał Karol: „Gdy tylko GO poznałem, zrozumiałem, że odtąd mogę żyć tylko dla NIEGO: moje powołanie religijne zaczęło się dokładnie w momencie mego
nawrócenia. BÓG jest zaiste wielki. Między NIM a wszystkim, co nie jest NIM, istnieje przepaść”.
Wraz z nawróceniem, otrzymuje powołanie do zakonu.
W tym celu, odbywa na przełomie 1888 – 1889 pielgrzymkę do Ziemi Świętej i po zamkniętych kilku rekolekcjach
wstępuje, w styczniu 1890, do zakonu Trapistów (OCSO
– Ordo Cisterciensis Strictioris Obserwantiae). Zakon Cystersów Ściślejszej Obserwancji, założony w 1664. Bardzo surowa reguła: stałe milczenie, rozmyślanie, ciężka
praca, modlitwa, posty, ….. przyjmując imię Maria Alberyk.
Żywo pamięta, z kazania Huvelina słowa, że: „Pan
Jezus obrał tak bardzo ostatnie miejsce, że nikt nie mógł
Mu już tego miejsca odebrać”. Wybiera klasztor we Francji,
i później, jeszcze biedniejszą placówkę trapistów w Syrii. Ten uporczywy wewnętrzny nakaz i walka o „ostatnie
miejsce”, o czym dzieli się ze swoim ojcem duchowym,
będzie mu zawsze towarzyszyć do końca życia. To mu
jeszcze nie odpowiada i opuszcza zakon w 1897. Odtąd
jest już tylko Bratem Karolem od Jezusa. Składa dwa
śluby: wieczystej czystości i ubóstwa. Marzy mu się założenie własnego zgromadzenia, dla którego już w 1896
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napisał pierwszą regułę.
Powraca jednakże do Ziemi Świętej, schodząc ze statku
w Jaffie, piechotą udaje się do Nazaretu, w osiem dni przebywając sto osiemdziesiąt kilometrów, a w którym już widzi
ostateczny program swego życia. Wynajmuje się na służbie w Klasztorze Klarysek. Mieszka w prymitywnej szopie.
Mało śpi, dużo się modli i oddaje kontemplacji, ciężko pracuje jako robotnik do spraw wszelakich, murarz, ogrodnik
i stolarz. Bardzo się cieszy, że może żyć w Nazarecie.
Ten nazaretański, dominujący okres w życiu Karola de
Foucauld, realistycznie i pięknie jest opisany przez Brata
Gian Carlo Sibilia – Przełożonego Małych Braci Jezusa,
w pracy pt. „Nazaret w życiu Karola de Foucauld”.
Za namową ks. Huvelina i w rezultacie własnych medytacji postanawia przyjąć święcenia kapłańskie. Opuszcza Nazaret i podejmuje studia teologiczne we Francji.
9 czerwca 1901 zostaje wyświęcony na kapłana i jest
księdzem diecezjalnym, z możliwością przebywania poza
diecezją.
Pociągnięty wewnętrzną magiczną siłą na powrót wybiera Afrykę – Algierię. Osiedla się w Beni-Abbes niedaleko granicy z Marokiem, w pobliżu francuskiego garnizonu
wojskowego. Z pomocą wojska buduje Kaplicę i pięć chatek: jedna dla siebie, dwie dla współbraci i dwie dla gości.
Przyjmuje wszystkich (tubylców, kupców i wojskowych),
miewa od 60 do 100 wizyt dziennie. Resztę czasu poświęca na modlitwę, kontemplację i pracę naukową. Trzy
lata później wędruje w głąb Sahary do plemienia Tuaregów. W Tumanrasset, w środku Sahary, zakłada pustelnie, które nazywa „braterstwami”, bo chce aby wszyscy
traktowali go jak brata. Przebywają tam ranni żołnierze
francuscy, niewolnicy murzyńscy i Tuaregowie (nawet
staje się przyjacielem ich wodza), prowadząc językoznawczą pracę naukową.
Ciągle jest poruszony pragnieniem założenia Małych
Braci i Małych Sióstr, tęskniąc za swoją kapłańską wspólnotą. „Wydaje mi się – pisze wówczas – jakbym był oliwką, która zapomniana podczas zbiorów, wisi samotnie na
końcu gałązki”.
W 1915 wybuchają zamieszki, które doprowadziły do
ataków Senussów na region ziem Tuaregów. Karol zbudował fort dla miejscowej ludności.
Pewnego razu w swojej pustelni w Hoggarze, 1 grudnia 1916, słyszy kołatanie do bramy. Zostaje wywabiony podstępnie i wywleczony na zewnątrz. Pada strzał,
od piętnastoletniego strażnika, całkiem z bliska, kula
wchodzi przez prawe ucho - wychodzi przez lewe oko
i w bija się w ścianę wieży.
Ta śmierć przypomina jego postanowienie sprzed
dziewiętnastu lat: „Myśl o tym, że masz zginąć jak męczennik, wyzuty ze wszystkiego, rozciągnięty na ziemi,
nago, pokryty krwią i ranami, gwałtownie i boleśnie zabity…. i pragnij, żeby to było dziś”.
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Wybrana Lektura:
1. Ks. Alessandro Pronzato: „Ziarno pustyni”, Tom 1,
2005
2. Ks. Alessandro Pronzato: „Ziarno pustyni”, Tom 2,
2006
3. Karol de Foucauld; Don bosco Medien Gmbh, 2008
4. Ks. Janusz Umerle: „Kontemplacja według Karola
de Foucauld”, 2009
5. Ks. Janusz Umerle: „Podręcznik modlitwy Karola de
Foucauld”
6. Ks. Janusz Umerle: „Przewodnik Eucharystyczny
Karola de Foucauld”
7. Karol de Foucauld: „Umiłowane Ostatnie Miejsce –
do Braci Trapistów”;
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków, 2011
8. Brat Moris: „Brat Karol de Foucauld i duchowość
Nazaretu”, Wydawnictwo Karmelitów Bosych,2013
9. Karol de Foucauld: „Wykrzyczeć Ewangelię. Ośmiodniowe rekolekcje w Efraim”, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2015
10. Karol de Foucauld: „Duch Jezusa”; Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice, 2016.
Często odmawiał napisaną przez siebie Modlitwę:

Dzieła Karola de Foucauld
Francuski trapista, prezbiter, podróżnik, ksiądz, misjonarz, eremita oraz naukowiec. Owocem jego działalności
było stworzenie słownika tuaresko – francuskiego. Przełożenie Ewangelii na język tuareski i na francuski poezji
tuareskiej.
Na podstawie jego reguły zakonnej w 1933 powstało
Zgromadzenie Małych Braci Jezusa.
Sześć lat później, zakonnica Magdalena Hutin (1898 1989) założyła Wspólnotę Małych Sióstr Jezusa.
W dniu 30.10.1901 w Algerii (Beni-Abbes) odprawił
swoją pierwszą Mszę Świętą, było to dokładnie w 15 rocznicę swojego nawrócenia.
Dnia 31.01.1908, od Stolicy Apostolskiej otrzymał pozwolenie na samotne odprawianie Mszy Świętej. Pozostawił po sobie bardzo liczne listy, medytacje oraz wypowiedzi, wskazujące na jego burzliwą drogę duchową, głęboką i unikalną pobożność oraz specyficzne rozumienie
oraz odczytywanie Pisma Świętego.
Była to religijność o wymiarze nazaretańskim, oparta na czterech filarach: 1 – życie ukryte w naśladowaniu Świętej Rodziny przed publiczną działalnością Jezusa; 2 – Kontemplacja z wzorem życia ukrytego Jezusa; 3 – Obecność i realizacja
w świecie; 4 – Miłość bliźniego w konkretnej praktyce.
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Ojcze
oddaję się Tobie.
Uczyń ze mną, co zechcesz.
Dziękuję Ci za wszystko,
cokolwiek ze mną uczynisz.
Jestem gotów na wszystko,
przyjmuję wszystko.
Niech Twoja wola spełnia się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach,
nie pragnę niczego innego, mój Boże.
Składam moją duszę w Twoje ręce.
Oddaję Ci ją, Boże
z całą miłością mego serca.
Kocham Cię
i to jest potrzebą mojej miłości,
żeby się dawać,
oddawać się w Twoje ręce bez ograniczeń,
z nieskończoną ufnością,
bo Ty jesteś moim Ojcem.
Nauka o modlitwie: „Co chcesz nam powiedzieć, polecając, Boże mój, modlić się w niewielu słowach, a nie
w wielu, jak czynią poganie ? – Słów się nie zakazuje,
bo Kościół zaleca i nakazuje modlitwy na głos, a nawet
dość długie, lecz poganie uważali, że wystarczy wypowiadać je ustami, a Ty chcesz, aby serce modliło się zawsze
tyle, co i usta. W tym poleceniu mówisz nam trzy rzeczy.
Po pierwsze, że modlitwy na głos nie są modlitwami godnymi tej nazwy, nie są zdolne podobać się Tobie, jeśli
serce nie modli się razem z wargami. Po drugie, że nie
musimy czuć się zobowiązani do odmawiania modlitw na
głos, ale wystarczy zwracać się do Ciebie wewnętrznie
w modlitwie myślnej.
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Po trzecie, że nie trzeba nawet wypowiadać do Ciebie
wewnętrznie słów modlitwą myślną, ale wystarczy trwać
w miłości u Twych stóp, kontemplując Ciebie, u kolan
Twych odczuwając wszelki podziw, współczucie, oddanie,
pragnąc Twej chwały i pociechy, miłując, pragnąc usilnie
Cię widzieć, wszelkie uczucia mając natchnione miłością.
Ta trzecia modlitwa, tak żarliwa, choć niema, jest znakomita …..Modlitwa polega – jak powiada nam święta
Teresa – nie na wielomówstwie, a na tym, żeby bardzo
kochać. I to również bije z Twoich słów…..”

Wybrane myśli i duch Karola de Foucauld
1. Twoim przykładem uczysz nas , Panie, odwagi
w mówieniu prawdy – również wtedy, gdy musi
to sprowadzić na nas nienawiść, prześladowania,
udręki i niebezpieczeństwa.
2. Nie zapominajcie, że każdy chrześcijanin musi iść
za swym Mistrzem na Golgotę.
3. Im trudniejsza, nudniejsza i niewdzięczniejsza jest
jakaś praca. Z tym większą gorliwością trzeba ją
wykonać angażując w nią wszystkie swe siły.
4. Jezus wybiera dla każdego takie cierpienie, które
według Niego najbardziej prowadzi do uświęcenia.
5. Chrystus mówi z serca, bez ksiąg – bez tego głosu
wszystkie księgi nie przydadzą się na nic.
6. Jeżeli w jakiejś cnocie doznajemy gwałtownych pokus, oznacza to, że Bóg chce, abyśmy w tej cnocie

ROK XXVIII, NR 1-2 (217-218) 2018.

osiągnęli szczególną doskonałość.
7. Mój Boże, pomóż mi, aby umarł we mnie stary
człowiek: człowiek leniwy, letni, niewdzięczny,
niewierny, słaby, niezdecydowany i bezsilny; stwórz
we mnie nowe serce: serce gorące, odważne,
wdzięczne, wierne, silne, zdecydowane i mocne.
8. Bójmy się tylko jednego: że za mało kochamy Jezusa ! To jedyny lęk, który da się pogodzić z wiarą.
9. Dwie rzeczy musimy sobie nieustannie przypominać:
a. trzeba iść wciąż za Jezusem, z Nim żyć i oddać Mu
całe nasze wnętrze i życie zewnętrzne;
b. nie wolno powracać do tego, co pozostawiliśmy
poza sobą.
10. Nie ma tak wielkiego grzesznika, tak zatwardziałego zbrodniarza, któremu donośnym głosem nie
proponowałbyś raju.
11. Lepiej być ograniczonym pod względem inteligencji i oświecenia, ale być przy tym pokornym, niż być
uczonym i podobać się samemu sobie.
12. Dusza religijna różni się tym od duszy światowej,
że pierwsza żyje wiarą, a druga zasadami światowymi, pierwsza opiera swe życie na słowach Jezusa, a druga – a druga na ludzkich pryncypiach.
13. W kontemplacji patrzymy na Niego w milczeniu,
w medytacji pytamy Go, co należy robić, myśleć,
mówić, aby być Mu posłusznym.
14. Pokój Jezusa – to nie pokój bez wojny, lecz pokój
mimo wojny, w wojnie, po drugiej stronie wojny.
15. Religia katolicka to usta Boga na ziemi.
16. Z pokorą wziąłem się za lekturę Biblii; małymi partiami chcę ją przeczytać od początku do końca;
chcę czytać tylko ze względu na Boga, aby Go lepiej poznać, ukochać i lepiej Mu służyć.
17. Jezus jest mistrzem rzeczy niemożliwych.
18. Pan Bóg nie odrzuca bogatych. On za nich umarł,
woła ich, kocha ich. Ale wzdryga się dzielić z nimi
ich bogactwo, i jako pierwszych powołuje biednych.
19. Aby pracować nad zbawieniem dusz , musimy iść
do nich, wmieszać się w nie, żyć z nimi w zażyłości.
20. Życie jest walką i krzyżem – tak będzie do końca
świata.
21. Pokora jest koroną służby.
22. Uczymy się kochać tylko wtedy, gdy kochamy.
23. Wiara teoretyczna – bez wypływających z niej czynów – jest obrazą Boga.
24. Aby wierzyć trzeba stać się pokornym i małym.
25. Mój Boże, potrzebowałeś tylko trzech lat, aby pouczyć świat o prawdzie, założyć Kościół i wyszkolić
apostołów; nie uważałeś jednak, że trzydzieści lat,
to za dużo, aby ludziom głosić przykład pokory, poniżenia i ukrytego życia.
26. Osądzając drugich, trzeba być nieufnym względem siebie.
27. Teologia wszystkim pięknym myślom użycza solidnej podstawy i umożliwia sprawdzenie, czy myśli te
pochodzą od Boga.
28. Trzeba przejść przez pustynię i przebywać na niej,
aby otrzymać łaskę Bożą. Tu człowiek ogołaca się
ze wszystkiego, tu wypędza z siebie wszystko , co
nie jest Bogiem.
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29. Nie znasz ani swojej słabości, ani Jego mocy.
30. Dobroć Boża wyprzedza wszystkie nasze akty,
oznacza wszystkie chwile naszego życia.
31. Wielka to sztuka niczego nie spodziewać się po
sobie, a wszystkiego po Łasce.
32. Bóg wprawia nas w kłopot swoim zaufaniem: powierza w nasze nieudolne ręce rzeczy tak wielkie
i święte – duszę, łaskę, siebie.
33. Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać
Jezusa, musi sam zniknąć i ukazać Jezusa.

i siebie samego
9. pragnąć jego dobra
10. pragnąć bycia mu posłusznym
11. podziw
12. kontemplacja
13. naśladowanie
14. pragnienie
15. szukanie jego dobra
16. posłuszeństwo
Miłość względem bliźniego – to znaczy:
1. kochać serdecznie bliźniego
2. modlić się za niego
3. umartwiać się za niego
4. dawać mu dobry przykład
5. uświęcać się samemu (aby przydać
skuteczności innym dziełom)
6. dobroć zewnętrzna (uprzejmość)
7. dzieła miłosierdzia (troski o gości,
o chorych, o opuszczonych,
o ubogich, o dzieci, o starców,
o więźniów itd.)
8. nauki (rady, pouczenie, zachęty,
pocieszenie, ewangelizacja)
9. korygowanie (upomnienia,
karcenia)
10. obrona (słowna, czynna – obrona
duszy, ciała i reputacji)
Ewangelia miłości Karola de Foucauld

Proces beatyfikacyjny Karola de Foucauld został zamknięty 4.03.2003 w Mediolanie. Udział wzięła kobieta,
której cudowne uzdrowienie, poprzez wstawiennictwo
Sługi Bożego Karola, potwierdziła komisja lekarska.
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, w obecności Papieża Jana Pawła II, ogłosiła 20 grudnia 2004 dekret
uznający ten cud, co otworzyło drogę do beatyfikacji, której dokonał Papież Benedykt XVI, 13.11.2005 w Rzymie.
Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest
1 grudnia.
Wybrane definicje Błogosławionego Karola
Kochać kogoś – to znaczy:
1. podziwiać go
2. naśladować go
3. szanować go
4. lękać się sprawiania mu przykrości
5. pragnąć mu się podobać
6. pragnąć go widzieć
7. pragnąć go posiąść
8. pragnąć dać mu wszystko, co się ma
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(…) nie ma nic piękniejszego dla małego brata Jezusa, niż stawać się narzędziem, którym
Bóg się posługuje, aby np. jakiś muzułmanin żył
w łasce Chrystusowej i umierał w Chrystusie, nie przestając być muzułmaninem. W wypadku takim nie doszło
do przekazania dobrej nowiny Ewangelii za pośrednictwem słów; nie było nawrócenia; nie założono
Kościoła rozszerzającego widzialne mistyczne Ciało Chrystusa, Królestwo Boże. Ten muzułmanin jednakże, zbawiony przez łaskę Chrystusa, ukazuje
w największym stopniu wypełnienie powołania małego
brata Jezusa. (…) miłość bliźniego w powołaniu kontemplacyjnym, realizowanym pośrodku świata, nie ma nic
z podstępu, który miałby oswoić bliźniego, aby ten właściwie przyjął księdza lub misjonarza. Miłość braterska
w Jezusie, przez Jezusa
i dla Jezusa nie może być
wykorzystywana dla innych celów. Bliźniego kocha się takim, jakim jest tu i teraz, jakim go Bóg i pokolenia ukształtowały, kocha się całkowicie bezinteresownie i w pełnej
wolności, pragnąc jego dobra, zarówno wiecznego, jak
doczesnego.
Dobro – to znaczy: Dobro się czyni nie przez to co się
mówi ani co się robi, ale tym czym się jest i na miarę tego
na ile Jezus żyje w nas.
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Lakoniczna sentencja
Mija Rok 2016 – modlitewnego wspomnienia Błogosławionego Karola de Foucauld. W lapidarny sposób
przywołaliśmy unikalną postać Chrystusowego „Gwałtownika”, jego kręte ścieżki życiowe i jego dialogowanie
z Jezusem.
Ta zdumiewająca oraz fascynująca postać musi
poruszyć każdego świeckiego katolika i każdą osobę
konsekrowaną, ale także zadziwić każde bezbożne oso
by.
Każdy bowiem człowiek ma swoją przygodę i relacje
z Bogiem.
Dla katolickich Kapłanów i Sióstr Zakonnych niech
będzie natchnieniem dla heroicznej społecznej odwagi
bezpośredniego naśladownictwa, świadectwa i głoszenia
Jezusa.
Dla katolickich osób świeckich niech będzie gorącą
zachętą dla uporczywej wytrwałości w gruntowaniu własnej Wiary.
A dla bezbożnych niech będzie napomnieniem i przestrogą – aby się do cna nie zagubić w ziemskiej marności,
i w porę zawrócić.
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Dla absolutnie wszystkich osób, w tym tych z wyżej trzech
grup, niech niniejszy tekst, zainspiruje do zadania samemu sobie – fundamentalnych egzystencjalnych pytań
- o sens i ostateczny cel istnienia Człowieka.
Jakże zadziwiająca i zaskakująca jest Osoba Karola
ukazana jego życiem; i niech
na tym tle, każdy, całkowicie zwyczajnie, porówna ze
sobą oraz swoim życiem; to wówczas nieuchronnie staną
przed każdym gigantyczne odmienności oraz różnice, nie
kiedy podobieństwa.
Wtedy niech zaistnieje pytanie – dlaczego taka jest
przepaść? Coś może warto jeszcze zmienić, otwierając
naszą rzeczywistość na naszą przemianę – pociągnięci
wzorem i przykładem Karola de Foucauld.
Rok 2016 Karola de Foucauld
Autor: Włodzimierz Wawszczak
marwaw@neostrada.pl
Civitas Christiana w Łodzi
ѥ
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Barbara Wodzińska

POSTSCRIPTUM DO: TRUDNE PROBLEMY, KONIECZNE TRUDNE PYTANIA
Zniesławianie Polski, zwłaszcza po naszych ostatnich
wyborach, nabiera przyspieszenia. Właśnie, pod znamiennym tytułem Szkalowanie Polski, ukazał się znaczący felieton Aliny Czerniakowskiej („Niedziela” 9 kwietnia
2017).
Autorka zwraca uwagę, że jeszcze nie wygasają dyskusje obrażające Polskę po filmach Ida i Pokłosie, a już kolejny
cios szykują wrogowie, działający we wspólnym interesie
z zamieszkałymi wśród nas zdrajcami, nienawidzącymi
polskości i usiłującymi zbrodnie niemieckie przypisać
nam Polakom.
Otóż, powstaje ekranizacja książki Lewinkopfa-Kosińskiego Malowany ptak (wydanej w 1965 r.). Mało znany
Václav Markoul, czeski Żyd, jest tego filmu i reżyserem,
i producentem, z obsadą hollywoodzkich gwiazd i budżetem 5,8 mln euro.
Czerniakowska przypomina skandal z książką Kosińskiego, tak, skandal dotyczący treści, ale, też pamiętamy w Warszawie skandaliczne kolejki Polaków (!), celem
zdobycia i książki, i autografu Lewinkopfa. Ja otrzymałam ów wytwór od znajomych, w prezencie, z kolokacją:
„żebym była mniej zarozumiałą Polką”!!! Trudno o takich
zdarzeniach zapomnieć, są one dowodami w jakiej kondycji intelektualnej społeczeństwa wchodziliśmy w czas
„transformacji”. To, tak - dotykało i dotyka boleśnie moją
polską, nie „zarozumiałość”, ale dumę.
Skandalem było i powstanie treści Malowanego ptaka,
i pozytywne reakcje w Polsce na wizytę Lewinkopfa-Kosińskiego, który przeżył okupację dzięki pomocy Polaków
– Księdza Proboszcza Andrzeja Sebastiańskiego, Księdza Eugeniusza Okonia i mieszkańców wsi Dąbrowa Rzeczycka, gmina Radomyśl nad Sanem, narażających swoje
życie dla niego, który po wyjeździe do Ameryki opisał swoje przeżycia nie pod okupacją barbarzyńskich Niemców,
ale … strasznych prymitywnych Polaków.
Wydawałoby się, że tak skandalicznie polakożercza
książka powinna była wywołać protest MSZ, ministra osobiście i innych czynników oficjalnych, i środowisk twórczych w Polsce. Nic podobnego, zaproszono „wieszcza”
do Polski, gdzie spotkało go triumfalne przyjęcie. Publiczna TV pokazywała długie kolejki pragnących nabyć wiekopomne „dzieło”, kamerzyści śledzili każdy ruch „twórcy”.
Narzucało się pytanie: czyżby Polacy byli masochistami?
Środowiska patriotyczne wyrażały swoje oburzenie,
protestowały przeciw opętanemu ksenofobią osobnikowi,
którego „twórczość” nadaje się na śmietnik, a on sam nie
powinien był mieć wstępu do Polski. Niestety Malowanego
ptaka nie wycofano z księgarń, a … autorowi zapewniono
miejsce w encyklopedii PWN, gdzie oczywiście pominięto taki „drobiazg” jak to, że po powrocie do USA Lewinkopf-Kosiński został wezwany do stawienia się w sądzie
ponieważ wytoczono mu kilka procesów o plagiaty, które
zostały udowodnione.
Przed rokiem 1993 znana pisarka Joanna Siedlecka1)
dotarła do świadków znających Lewinkopfów, przeprowadziła żmudną dokumentację i opublikowała książkę
Czarny ptasior. Udowodniła, że Malowany ptak jest fikcją
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napisaną na zamówienie. Ogrom kłamstw, które zdemaskowała jest porażający, ale cóż, dla propagandowych
agresorów Polski jest to bez znaczenia, w walce przeciwko nam przeciwnik dysponuje pieniędzmi, wytwórniami
filmowymi, środkami przekazu i jest pozbawiony najelementarniejszych zasad.
Dlatego, po wydaniu Czarnego ptasiora, ponieważ nie
sposób podważyć przytoczonych i starannie udokumentowanych faktów, obrzucano Siedlecką epitetami, oczywiście zarzucając „zoologiczny antysemityzm”.
To, że oszczerczymi kłamstwami Lewinkopfa-Kosińskiego zajął się czeski Żyd, Hollywood i popłynęły miliony euro-nie dziwi. Ale… rok 2017 i … Malowanego ptaka wystawia Teatr Polski (o ironio – Polski!) w Poznaniu
we współpracy z Teatrem Żydowskim im. Estery Rachel
i Idy Kamińskiej.
O zgrozo, co powiedział, na ten temat, Łukasz Chotkowski współautor teatralnej adaptacji: Trzeba, by naród polski oczyścił się ze wstydu poprzez przyznanie
się do zaniku empatii do współobywateli żydowskich
w czasie Zagłady (…). Pokazujemy też rolę Kościoła
w inspirowaniu antysemityzmu.
Dramatyczne pytanie: co na to Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – w roku 2017?!
Dziś, mamy prawo oczekiwać, i po ekscesie władz
Teatru Polskiego w Poznaniu, i po zapowiedzi ekranizacji
bredni Lewinkopfa-Kosińskiego, stanowczej reakcji i skutecznego sprzeciwu, szkalowania Polski i Polaków, oczekiwać ze strony Kawalera Orderu Orła Białego Szewacha
Weissa!
Trudny, do zrozumienia, był i jest brak reakcji, na szkalujący antypolonizm, Żydów tyle nam zawdzięczającym.
Antypolonizm szalejący od Europy po Amerykę. Wśród
Amerykanów – łatwy do wytłumaczenia – dlaczego Amerykanów, ale … Polski (!) Instytut Kultury w Nowym Jorku, Polski – tak promował antypolską książkę kolejnego
twórcy oszczerstw – Jana Grossa Sąsiedzi: Są to ujawione przez historyka wydarzenia w małym polskim mieście
Jedwabne 10 lipca 1941 roku, gdy obywatele otoczyli
żydowską ludność i spalili żywcem w stodole. Podobnie
Polski Instytut w Nowym Jorku promował książkę Anny
Bikont My z Jedwabnego ogłaszając, że książka jest
głęboko poruszającym rozpoznaniem, co to znaczy być
Żydem w nowożytnej Polsce. Słusznie Krzysztof Kłopotowski, publicysta, krytyk filmowy mieszkający w Stanach
Zjednoczonych postuluje, żeby Instytutem Polskim w Nowym Jorku zainteresowało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po roku 1989 – takie postulaty są konieczne
– gdzie my żyjemy?
Norman Filkenstein2) – Żyd, w swojej głośnej książce wydanej w 2001 roku Przedsiębiorstwo Holokaust,
odważył się przedstawić prawdę o antypolskiej działalności, której dążeniem, podkreśla, jest całkowita likwidacja Polski. Pisze: W tym celu nieustannie przedstawia
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się Polaków jako ludzi prymitywnych i nikczemnych (ale
Niemców – cywilizowanych i dobrodusznych – B.W.),
co ma na celu wymuszenie na Polsce ciągłego płacenia
na przedsiębiorstwo Holokaust oraz generowanie międzynarodowej presji na Polskę, aby uczynić ją uległą
Żydom. (podkr. B.W.)
Forsowanie owej „uległości” odczytywać można na
różnych płaszczyznach, zatrzymam się na wymownej,
bulwersującej i bolesnej.
W Polsce obowiązuje, narzucony przez Żydów, obcy
naszej cywilizacji proceder, że obcy, to oczywiste, ale dla
każdego prawidłowo czującego człowieka – porażający –
obrzęd uboju rytualnego. Jak to jest możliwe? Przez cały
2016 i obecnie biegnący rok, nie słyszałam aby zakazano
tego brutalnego postępowania, dyktowanego i wymuszonego, przed laty, obcą religią.
Okazuje się, że jedna religia, to znaczy nasza katolicka, nie ma prawa manifestować się w przestrzeni publicznej, podczas gdy inna, przybyła do nas, jak najbardziej.
Nawet trudno jest poruszać temat owego rytuału, jest
tak oczywiście bolesny dla każdego prawidłowo szanującego zwierzęta. Dlaczego milczą ekolodzy? Dlaczego nie
demonstrują przed ubojniami, nie uwalniają zwierząt, nie
protestują przed Ambasadą Izraela!?
Ale … świadomość możliwości istnienia w naszym
kraju terroru kulturowego, dokładnie religijnego!?
Podłe przypisywanie nam zbrodni i bestialstw, popełnionych przez Niemców, trwa od zakończenia wojny, dozowane jest różnymi dawkami, i w różnym opakowaniu.
Dla przykładu wspomnę o dziele wydanym w roku
2004, w serii dzieł niepolskich autorów opisujących bohaterstwo naszej najnowszej Historii; monumentalnej
(17x25, s. 409) pracy amerykańskich dziennikarzy Lynne Olson i Stanley’a Cloud’a3) Sprawa honoru historii naszego Dywizjonu Lotniczego 303. Książka ogłoszona w Ameryce i Anglii – bestsellerem, opisująca,
o czym donosiły liczne recenzje, wyjątkowe cechy polskiego charakteru, polskich zasług dla Zachodu, zasad
honoru w naszej polityce międzynarodowej. Ważne – zasadniczą tezę tego dzieła stanowi dobitny, świetnie zademonstrowany na dziesiątkach przykładów fakt, że kiedy
brytyjski i francuski rząd bawił się, przed wybuchem drugiej wojny światowej, w standardową pełną pustych gestów i złudzeń retorykę dyplomatyczną, byle tylko nie stawić czoła rosnącemu w siłę niebezpieczeństwu agresji III
Rzeszy, a Ameryka głosiła doktrynę „nieangażowania się
w europejską arenę polityczną” – czyli gdy alianci umywali ręce, autorzy dowodzą, że był kraj, który serio i z właściwą sobie godnością przygotowywał się do nieuchronnej
konfrontacji. W treści znajdujemy liczne dowody i podkreślenia, że krajem, który pierwszy rzucił na szalę wszystko,
aby podjąć konieczną walkę z zagrożeniem dla całego
zachodniego świata była Polska, w której słowo HONOR
miało swoją rzeczywistą aplikację, w całym konsekwentnym działaniu rządu, armii i całego polskiego narodu.
Ważne, dzieło ujawnia kompromisy i koneksje Zachodu, które zaowocowały „zimną wojną”, „wojną” po
wielkim zwycięstwie i pokonaniu niemieckiego barbarzyństwa, o ironio i … przyczyniły się do rosnącego w siłę komunizmu. Strategia obłaskawiania Stalina
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i barbarzyńskiej Rosji, tym razem pod nazwą Związku
Radzieckiego, dokonana została naszym kosztem. Dokładnie słowa autorów: Zachód pojednał się ze Stalinem kosztem najwierniejszych, kosztem najbardziej
lojalnych i najszlachetniejszych – to jest Polaków.
Tak, treść Sprawy honoru wyjątkowa i byłaby godna polecenia, nawet jest, z jednym druzgocącym wyjątkiem, na tle
całości trudnym do uwierzenia, że przez autorów przyjętym
za prawdę.
Właśnie, z chwilą ukazania się Sprawy honoru zastanawiała mnie niespotykana jej reklama, podobna do reklamy Malowanego ptaka, w środkach przekazu każdego
rodzaju, dystrybucja nie tylko w tak zwanych księgarniach
(rok 2004 – „Domy Książki” już dawno zlikwidowane!), ale
nawet w supermarketach, zamieszczone, na obwolucie,
opinie: Normana Daviesa, Ryszarda Kapuścińskiego,
Zbigniewa Brzezińskiego i … „Newsweek International”.
Opaska na okładce informowała: „Najważniejsza, najbardziej oczekiwana książka roku, tej książki nie można
przegapić”. Wszystko to, mnie, skłaniało do ostrożności.
Przerzucając rozdziały, strony – ich treści budziły zachwyt i dumę. Po przystąpieniu do dokładnego czytania,
strona po stronie, zachwyt się potęgował. Ale … doszedłszy do strony 201-szej – wszystko zostało wyjaśnione.
Nawet „wyjaśnienie” – w pozwalającej na dumę oprawie,
majstersztyk propagandy, kłamstwami zniesławiającymi
nas Polaków!
Cytuję: Polsce oczywiście nieobce było brzemię
okupacji i rozbioru kraju, podobnie jak metody oporu. Doświadczyła tego przez wieki bytowania między
Niemcami i Rosją. Chociaż żadne dawne okrucieństwa
nie mogły się równać z barbarzyństwem nazistów (to
znaczy Niemców – B.W.), nawet oni nie byli w stanie
zgasić polskiego ducha, Polacy byli JEDYNYM okupowanym narodem, w którym Niemcy NIE ZNALEŹLI guislingów, by utworzyć marionetkowy rząd.
(podkr. B.W.) Zdarzały się jednak osoby, szczególnie
na wsiach, które współpracowały z Niemcami. Najbardziej znanym przykładem jest śmierć kilkuset Żydów
w Jedwabnem w 1941 roku.
No tak, w bogatym, pięknym opakowaniu, podłe oszustwo zostało rozpropagowane. Dzieło wydane w języku
angielskim w Ameryce, i w Anglii rozchodziło się w tysiącach egzemplarzy z adnotacją o ogromnym i rosnących zainteresowaniu. Ani Davies, autor przedmowy,
ani Kapuściński, ani Brzeziński nie czuli obowiązku –
przeciw oszczerstwu zaprotestować?
Przykre to i wiele mówiące, ale gorzej, po kilku latach od
ukazania się Sprawy honoru, władze polskie (!) nie tylko nie
protestowały na potęgujące się propagandowe oszustwo,
ale zarządziły przerwanie prac ekshumacyjnych w Jedwabnem. Było to i karygodne, i niezgodne z polskim
interesem państwowym, tym bardziej, że „operacja Jedwabne” była, i jest, główną częścią akcji „upokorzenia
Polski” zapowiedzianej przez Izraela Singera. Dziwiła
i dziwi argumentacja jakoby ekshumacje podlegały zakazom religii żydowskiej, co jest nieprawdą. Nie podlegało zakazowi rozpoczęcie ekshumacji i prowadzenia do
połowy wyznaczonego terenu?! Kiedy wyniki stawały się
oczywiste – wykorzystano rzekomy wymóg religijny!
Zacytuję jeszcze zakończenie akapitu informującego
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o śmierci kilkuset Żydów w Jedwabnem:
W Warszawie i innych miastach nie było kolaborantów (takie stwierdzenie obraża naszą polską wieś
– B.W.). Pod tym względem Polska stanowiła wyjątek – niepodzielna, wierna tylko jednemu rządowi na
uchodźctwie w Londynie. Polacy już w przeddzień upadku Warszawy zaczęli organizować ruch oporu, a trzy tygodnie później pojawiła się pierwsza gazeta podziemna. Polski ruch oporu był największym o najbardziej złożonej strukturze i najlepiej zorganizowanej
w całej Europie, wiedział, że może oczekiwać od Polaków przeciwstawienia się Niemcom w każdy dostępny sposób, od biernego oporu po sabotaż. Polacy
z nawiązką spełnili oczekiwanie podziemia.
Po słowach strony 201, wykluczających możliwość
kolaboracji jedynie w polskich miastach, ale nie na wsi,
czego rzekomym dowodem miał być mord niemiecki
w Jedwabnem, propagandowo nam przypisany; zacytuję
słowa tych samych autorów, z końcowego rozdziału Sprawy honoru, strony 393, czasu dotyczącego już okupacji
sowieckiej, okupacji umożliwionej „honorem” aliantów:
Buntownicza Polska – ten wielki ogród bujnego indywidualizmu – cały czas opierała się sowieckim wysiłkom,
zmierzającym do jej ujarzmienia. Ludowe zrywy i rozliczne formy biernego oporu były stale obecne w polskim życiu pod władzą komunistów, a marksistowski ateizm nie
miał w Polsce szans. (podkr. B.W.) Mimo rządowych dekretów zamykających seminaria duchowne i państwowego nadzoru nad mianowaniami w Kościele, duszpasterze
i wierni zachowali wiarę. Stanowiący wciąż ponad połowę
ludności chłopi tak uparcie buntowali się, jednocześnie
narażając, że większość polskiej ziemi pozostała prywatna. Próbującym rządzić komunistom wciąż towarzyszył
niepokój, że tuż za rogiem czyha rewolta. W 1920 roku
Stalin słusznie ostrzegł Lenina, iż łatwiej jest osiodłać krowę niż wprowadzić w Polsce komunizm.
Czyli, słowami tych samych autorów, każdy okupant
Polski doświadczał heroicznych postaw i w miastach, i na
wsi.
W Ameryce Sprawa honoru, w roku 2003, ogłoszona została bestsselerem sezonu i wydana w 75 tysiącach egzemplarzy, podobnie w Anglii. „Newsweek
International” promując dzieło pisał: Tematem «Sprawy honoru», fascynującej, z pasją napisanej książki
pary wytrawnych dziennikarzy i pisarzy Lynne Olson
i Stanley’a Clod’a, jest zdrada, której Wielka Brytania
i Stany Zjednoczone dopuściły się względem Polski. Fabułę da się streścić w słowach: osamotnienie i tragedia, nadzieja i heroizm, osamotnienie i zdrada. Tytuł
książki nawiązuje do przyrzeczenia Wilsona Churchilla, że sojusznicy Polski dotrzymają zobowiązań w sprawie przywrócenia jej niepodległości –
przyrzeczenia, które nie dotrwało do końca wojny.
(podkr. B.W.)
Do końca? A co z początkiem i podpisanymi z aliantami umowami? Niemcy przeciwko nam, osamotnionym,
1 września 1939 roku, wystawili do walki 1.500 samolotów, z czego, w pierwszym tygodniu, stracili 564; 2.700
czołgów, z czego stracili 854. Wojsko polskie zniszczyło,
powtórzmy – w pierwszym tygodniu: 50 proc. sprzętu
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samochodowego niemieckiego i 30 proc. latającego personelu Luftwaffe. Szef sztabu Wermachtu Jodl stwierdził,
że po tygodniowej napaści na Polskę, Niemcom starczyło amunicji i paliwa na 10-14 dni walk!
Gdzie w tym czasie byli alianci? Gdyby to byli ludzie honoru, kiedy mogła skończyć się wojna (?), a Niemcy być
unieszkodliwieni nie pseudo, ale okupacją i to trwającą
do końca świata!!!
Zachodnia „lojalność”, wynikająca z „honoru”, na początku wojny, w całym czasie jej trwania, też długo, długo po wojny zakończeniu, da się udowodnić na ogromie
przykładów, choćby jednym wybranym, z wielu, wielu:
sprawie Heleny Wolińskiej – Brus vel Fejgi Mindli Danielak, stalinowskiej prokurator, której zasługi dla utrwalenia władzy ludowej w Polsce są nie do przecenienia.
Fejga Brus zarządzała masowe areszty – bez uzasadnienia, bez dowodów, nie uwzględniała odwołań dotyczących wymuszanych, makabrycznymi torturami, zeznań podczas śledztw, wywierała brutalne presje wobec
sędziów, nakazywała przetrzymywanie w areszcie osób
niewinnych – z zasady, nie mówiąc o czynnym jej udziale w osławionych procesach stalinowskich. Walczący
o Polskę AK-owcy, za sprawą Fejgi Wolińskiej-Brus, gnili
w więziennych katowniach, albo jak szef Kedywu, generał Emil Fieldorf szli na szubienicę. I co … w następstwie politycznych zawirowań, oczywiście – ponieważ
w Polsce, o charakterze antysemickim, prokurator
Fejga Danielak vel Wolińska, po mężu, PRL-owskim
profesorze – Brus, zamiast do więzienia, za udział
w zbrodniach sądowych, udała się w roku 1968, oczywiście z poczuciem krzywdy (!), za granicę na gościnną, dla takich jak ona przestępców, ziemię brytyjską;
pobierać nadsyłaną z Polski specjalną emeryturę
(nie w wysokości dzisiejszych ± 2000 zł!) i paradować
w otoczeniu establishmentu w uniwersyteckim Oxfordzie
z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, i tak
aż do śmierci w 2008 r. Władzew Polsce dopiero w roku
1999 odważyły się na wystąpienie do władz brytyjskich
o ekstradycję delikwentki, i co … władze brytyjskie odmówiły! Tak – brytyjski i honor, i humanitaryzm – narodowościowo wybiórczy!
W takiej atmosferze, przemycane kłamstwo o Jedwabnem stawało się „niepodważalną prawdą!” Oczywiście,
ugruntowywane też w świadomości nieświadomych, bo
dobrowolnie unikających prawdy Polaków, i w Polsce, i na
świecie zatwierdzane podłymi insynuacjami Jana Grossa,
w książce Sąsiedzi, dotyczącymi mordu społeczności żydowskiej w Jedwabnem. Gross ma odwagę pisać, że Niemcy usiłowali przekonać Polaków, aby oszczędzili choć po
jednej rodzinie żydowskiej z każdego rzemiosła, ale Polacy odpowiedzieli: Mamy wystarczająco swoich własnych
rzemieślników i musimy unicestwić wszystkich Żydów,
aby żaden nie został przy życiu. Też, zdaniem kłamcy, burmistrz Jedwabnego zgodził się na zapewnienie pomocy
w masakrze. Polacy z okolicznych wiosek przybyli, aby
oglądać i celebrować to wydarzenie jako święto, a blisko
połowa społeczności katolickiej brała udział w torturowaniu członków społeczności żydowskiej, zapędzając ich do
stodoły, która po zapędzeniu została podpalona.
Żeby było możliwe przyzwolenie do głoszenia, więcej
– publikowania takich bredni!!? Dowód, jak perfidnie zor-
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ganizowana jest ta akcja!
Częściowa, przerwana ekshumacja w Jedwabnem,
ujawniła u ofiar rany postrzałowe i liczne łuski po użytej
amunicji, co wskazywało na oczywistość niemożności
uczestniczenia Polaków, w tym niemieckim bestialstwie.
Też, znacznie niższą liczbę od podawanej 1600 ofiar tego
mordu. Ale, liczba nie powinna być sprawą sporu, choćby kilku ranionych i palonych Żydów już była dramatem,
oczywiście ofiar było więcej, nie kilka.
Ekshumację przerwano, i w Jedwabnem padły słowa
przepraszające, że wypowiedziane przez Kwaśniewskiego (komunistycznego prezydenta po – „upadku” komunizmu!), bez znaczenia, ale świat usłyszał, że Polska jest
odpowiedzialna, czy współodpowiedzialna za zbrodnie II
wojny światowej.
Należy zwrócić uwagę, że książka Grossa Sąsiedzi
ukazała się w roku 2000, a więc dwa lata po wyborze na
stanowisko kanclerza Niemiec Gerharda Schröedera,
który zaraz po objęciu urzędu wygłosił znaczące przemówienie, w którym oświadczył m.in., że okres niemieckiej
pokuty dobiegł końca. Była to deklaracja informująca, że
Niemcy nie będą już przyjmowały żadnych suplik roszczeniowych. Dlatego, przy pomocy imaginacji „operacja
Jedwabne” nastąpiła eskalacja oskarżeń nas Polaków,
już nie o „bierność”, tylko o „współudział” a więc – zbrodniczą postać aktywności.
W kolejnej akademii w Jedwabnem, Tadeusz Mazowiecki odczytał list następnego prezydenta – Komorowskiego do uczestników, w którym zaznaczył, że … „naród polski” powinien przyzwyczaić się do myśli, że był
„sprawcą”. Już nie „współ”, ale – „sprawcą” – zbrodni,
że „współsprawcą”, to było określenie przygotowujące do
ostatniego obserwowanego propagandowego uderzenia.
No cóż, eskalacja oskarżeń – podłych, zaplanowanych
i przez Niemców, i przez Żydów będzie postępowała. Od
Żydów – mieliśmy prawo tego się nie spodziewać!
W roku 2014 ukazał się słynny wywiad Tomasza Sommera4) zatytułowany Michalkiewicz ANTYPOLONIZM.
Rozmowy o nienawiści wobec Polaków – polecam! We
wprowadzeniu czytamy: Polskie społeczeństwo, Polacy
jako naród, wreszcie państwo polskie od setek lat zarzucane jest rozmaitymi oskarżeniami. A za tymi oskarżeniami idą czyny. Czyny niekiedy tak radykalne, że wprowadzające wprost – powiedzmy sobie to szczerze, nie owijając w bawełnę – do ostatecznego zakończenia kwestii
polskiej. Na szczęście, przynajmniej na razie, działania
te nie zakończyły się sukcesem. Jednak nie oznacza to
wcale, że takim sukcesem kiedyś się nie zakończą. Tymczasem Polacy i polskie państwo bronią się atawistycznie i intuicyjnie a nie rozumowo. (podkr. B.W.)
Do rozumowego – konieczna jest wiedza, od której są
odcięci, a właściwie – dobrowolnie się odcięli. W polskojęzycznej telewizji mówili, w polskojęzycznych
gazetach pisali i możliwość rozumowego pojmowania
problemu - zablokowana! Proces blokowania poraża,
z przyśpieszeniem, od roku 1989!

ności żydowskiej wobec chrześcijańskiej w Stanach
Zjednoczonych. Właśnie, nawiązując do naszego problemu, zdaniem Mac Donalda w dialogu filosemickim
spotykamy się z następującym
podejściem: prawda nie usprawiedliwia jeśli prowadzi do reakcji niepożądanych, a oszczerstwo i oczernianie są słuszne
i usprawiedliwione, jeżeli używa się je w chwalebnym dla
nas celu. Ta zasada funkcjonuje w przypadku i Jerzego
Lewinkopfa-Kosińskiego i Jana Tomasza Grossa, i ich
książek, wymieniając tylko te dwa nazwiska. Gross przedstawił jasną formułę, że opowieści świadków holokaustu
nie można weryfikować bo oni z natury rzeczy mają rację.
xxx
Trwa więc antypolski scenariusz polegający na poniżaniu, fabrykowaniu oszczerczych kłamstw, wyśmiewaniu wyłącznie tego co polskie i katolickie. Scenariusz
ten posługuje się dziennikarstwem jako sztuką „przerabiania” Polaków, wypędzania „przesądów” narodowych
i religijnych, a nie służbą społeczeństwu i szacunkiem dla
jego dziedzictwa. Wreszcie batalia antypolskich i antykatolickich działaczy czyni wszystko, żeby wypracować w,
możliwie, największej części społeczeństwa – że bycie
Polakiem to powód do wstydu, poniżające obciążenie, nie
powód do dumy.
Temu ma służyć ekranizacja i inscenizacja Malowanego ptaka.
Oczekujemy stanowczych reakcji, i to z różnych stron!

1. Joanna Siedlecka, Czarny ptasior, Wydawnictwo MARABUT, Wydawnictwo CIS, Gdańsk, Warszawa 1994.
2. Norman Filkenstein, Przedsiębiorstwo Holokaust, Wydawnictwo
WOLUMEN, Warszawa 2001.
3. Lynne Olson i Stanley Cloud, Sprawa honoru, Dywizjon 303 Kościuszki. Zapomniani bohaterowie II wojny światowej, Wydawnictwo ALBATROS, Warszawa 2004.
4. Tomasz Sommer, Michalkiewicz ANTYPOLONIZM. Rozmowy
o nienawiści wobec Polaków, Biblioteka Wolności, Warszawa 2014.
5. Kevin MacDonald, Kultura krytyki, Wydawnictwo ALETHEIA,
Warszawa 2012.
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Od 2013 r. dostępne jest w polskim przekładzie
opracowanie prof. Kevina MacDonalda5) Kultura krytyki, autor analizuje sposób funkcjonowania społecz-
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Tadeusz Gerstenkorn

HONOR
Przed wielu laty słowo honor było na ustach wielu Polaków. W niedawnym okresie zniewolenia występowało ono jakby wstydliwie na niektórych sztandarach lub nawet budynkach państwowych, w kontekście znanego hasła-trójsłowia: „Bóg – Honor – Ojczyzna”, ale bez słowa Bóg. Teraz – jak widzę wróciło
ono na sztandary. Problem z tym, że trzeba naprawdę
wiedzieć co znaczy słowo honor i treść jego znaczenia przestrzegać i bardzo czcić. Zastanówmy się teraz
i zadumajmy nad pięknym słowem honor.
Są dwa zasadnicze znaczenia słowa honor. Pierwsze,
najbardziej nam bliskie i wyczuwalne to poczucie dumy
i godności osobistej. A co za tym idzie także przywiązywanie wagi do dobrego imienia i dobrej reputacji w środowisku, a nawet w całym społeczeństwie. Oczywiście trzeba
mieć świadomość tych wartości i dlatego nie o każdym
można powiedzieć, że jest człowiekiem honoru. Jeśli ma
się poczucie honoru, to również odczuwa się boleśnie zamierzoną, a nawet bezmyślną obrazę honoru, czyli godności człowieka. Niestety jest to obecnie wcale nierzadko
spotykane zjawisko zwłaszcza poprzez szerokie możliwości różnorodnych mediów. Dochodzenie szkód na
drodze prawnej wyrządzonych przez takie działania jest
i było bardzo kłopotliwe i wcale nie takie proste i dlatego
kiedyś najprostszym rozwiązaniem – jak się zdawało –
było pozwanie kogoś na pojedynek, co oczywiście trudno
nazwać rozwiązaniem etycznym.
Znane jest powiedzenie: Bóg mi powierzył honor Polaków, a więc przywiązanie wagi do reprezentowania z godnością wartości drogich dla narodu. Zdarzają się osoby,
którym honor nie pozwala na wykręcanie się od odpowiedzialności, a to z tego powodu, aby w najmniejszym stopniu nie padł cień na wartość osobistą człowieka, aby nie
zostało splamione jego nazwisko oraz by ślad hańby nie
pozostał na reprezentowanej przez niego rodzinie.
Niedawno słyszeliśmy o rezygnacji z prezesostwa
znanego klubu sportowego jego przewodniczącego, gdy
doszła wiadomość medialna, iż jeden człowiek (następnie
dwóch), reprezentant olimpijski Polski został odsunięty od
zmagań konkursowych z powodu użycia niedozwolonego środka dopingowego. Włączeniu danego zawodnika
do reprezentacji prezes był przeciwny, a jednak czuł się
odpowiedzialny za powstały incydent. Przypuszczam, że
podziałało tu duże poczucie honoru, dbałość o dobre imię
i uniknięcie skazy na klubie.
Na tym tle jakże inaczej wygląda sprawa, obecnie
szeroko podnoszona w mediach, pewnych – nazwijmy to eufemistycznie (tzn. delikatnie) – nieprawidłowości w reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie.
Tutaj jakoś honoru nie widać, jest zrzucanie odpowiedzialności na urzędników. Widać więc, że jeżeli
nie wchodzi w rachubę honor w rozwiązanie sprawy,
to musi być ona inaczej rozstrzygnięta. Dobrze jednak, że problem został nagłośniony, bo już słychać
o potrzebie analizy podobnych spraw w innych miejscowościach.
Aby dopełnić wnikanie w treść słowa honor, dodam, że
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można to słowo rozumieć także jako szczególne wyróżnienie, inaczej – zaszczyt. Dlatego czasem używamy przy
pewnej ważnej okazji bardzo wyszukanego zwrotu: proszę
uczynić nam (mnie) honor i przyjąć ten skromny upominek.
Oczywiście podkreślamy niekiedy, w pewnych okolicznościach, mówiąc: mam honor znać tę osobę. Gdy szczególnie nam zależy na bytności jakiejś osoby w naszym gronie,
to mówimy: czy zechce Pan(i) uczynić mi honor i przyjąć moje zaproszenie? I przez taki zwrot wyrażamy nasze
przekonanie, iż obecność danej osoby przynosi nam zaszczyt i stanowi pewne wyróżnienie. Ale i sami uważamy
się często być w sytuacji szczególnie ważnej, gdy mówimy, że czynimy honory domu, to znaczy przyjmując gości
pełnimy wobec nich sami lub w zastępstwie bardzo starannie obowiązki gospodarza. Przy przyjmowaniu w państwie szczególnie ważnych osobistości, na przykład głów
państw, oddawane są honory wojskowe w specjalnym ceremoniale. Jest to czynione dla podkreślenia należnego
szacunku i poważania.
Słowo honor (dawniej honos) jest z łaciny i znaczy
dosłownie zaszczyt. Przy pewnej modyfikacji tego słowa jako honestum to zacność, cnota, godność, co odpowiada treści znaczeniowej wyżej omówionej. Honor
supremum to cześć pośmiertna. Nic więc dziwnego, że
bywamy z szacunkiem na cmentarzach, a na pogrzebach osób zasłużonych oddaje się szczególne honory,
na przykład przez salwy kompanii honorowej, składa
się wieńce i dba o piękne przemówienia. Po łacinie honor to także nagroda, więc nic dziwnego, że słyszymy
o pośmiertnych odznaczeniach wybitnych lub zasłużonych dla kraju osób, którzy choć w ten sposób –trochę
późno, ale jednak na znak pamięci, nie są one pozbawione należnej im nagrody ze strony współziomków. Wielką
wagę przywiązuje się także do honorowego obywatelstwa,
na przykład miasta lub jakiejś organizacji lub klubu i wówczas nadaje się tytuł członka honorowego i w uznaniu zasług i osiągnięć na przykład dla nauki (honorowy członek
Akademii Nauk) lub dla ratowania życia ludzkiego (honorowy dawca krwi). A jak dumni jesteśmy, gdy możemy zasiąść przy jakiejś uroczystości na trybunie lub w loży honorowej. Pamiętam moje uczucie, gdy wraz z żoną mogłem
zasiąść w loży honorowej prezydenta Francji de Gaulle’a
w Operze Paryskiej i straż honorowa przed wejściem
prezentowała broń.
Honor to w łacinie także piastowany urząd, dostojeństwo i godność. Nic więc dziwnego, że wiele
osób przywiązuje dużą wagę do pełnionej przez siebie
funkcji i dba, by nie splamić tego stanowiska przez złe
postępowanie. Bowiem honor to także sława, znaczenie
osobiste. Ślad tego znaczenia widzimy w wielu życiorysach
bohaterów narodowych i chylimy czoła na znak uznania
wartości ich czynów, a wielu dobrych mówców stara się
w pięknym słowie wyrazić uczucia nas ogarniające. Jestem wdzięczny obecnemu prezydentowi Rzeczpospolitej Andrzejowi Dudzie za duże starania o wyrażenie w szlachetnym słowie przez piękną dykcję, formę
i ekspresję wyrazu uczuć mas Polaków, którzy od
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dziesiątków lat nie mogli się doczekać takiego festiwalu patriotyzmu.
Poczucie honoru nabywa się wraz z odpowiednim szlachetnym wychowaniem, które jednocześnie
wzmacnia w człowieku ten walor osobisty. Sądzę, że
w każdym zawodzie i stanie, niezależnie od jego statusu społecznego, są jednostki, które bardzo sobie
cenią wartość honoru. Znane jest nawet takie zaskakujące powiedzenie: „jestem dziad, ale honorowy”.
W imię wartości pracy ludzkiej zawiązywała się przecież Solidarność i walczyła o prawa pracownicze i czyni
to do dziś. Nawet w pewnych sprawach międzyludzkich
szukamy „honorowego rozwiązania”, które może nie
tylko zadowolić sporne strony, ale dać pewną satysfakcję tym, którzy czują się niezupełnie zadowoleni. W takiej sytuacji mówimy czasem: nie bądź taki honorowy
i podaj rękę, np. koledze, który cię przeprasza. W rozumieniu potocznym termin honorowy znaczy często tyle
co wyniosły, dumny, obrażający się z błahego powodu
i wówczas czasem mówimy: nie bądź taki honorowy

i bierz jak dają. Ale i tu niejednokrotnie mamy na myśli
kogoś, kto nie jest związany z korzyściami materialnymi
i nie przywiązuje wagi do zapłaty. Jest jeszcze takie pojęcie jak dług honorowy, to znaczy dług zaciągnięty bez
rewersu, który należy spłacić pod groźbą utraty honoru, co często dotyczy długów karcianych. Ale najgorsze
jest, jeśli człowiek żyje tak, że jego pochówek odbywa się bez jakichkolwiek honorów. Kiedyś bywało tak,
że chowano takich ludzi tuż poza cmentarzem.
W niedawnej przeszłości żołnierzy tak zwanych wyklętych chowano ze względów politycznych specjalnie
w miejscach ukrytych, niezaznaczonych lub pod chodnikami dla podkreślenia szczególnego zniesławienia i pogardy (infamii), a społeczeństwo uświadamia się obecnie
o haniebności takich czynów ze strony funkcjonariuszy
władz PRL.
Na szczęcie obecnie przywracany jest honor walczącym o wolność i suwerenność ojczyzny i pojęcie honoru
zdaje się powracać do łask.
ѥ

Tadeusz Gerstenkorn

…SKĄD NASZ RÓD!
Wreszcie doczekaliśmy się czasów i rządów, gdy rodzina nabiera znaczenia w społeczeństwie. Należy ten
trend podtrzymywać i utrwalać na wszystkie możliwe sposoby. Jednym z nich jest łączność rodzinno-rodowa przez
zorganizowane spotkania. Jedno z nich miało miejsce
w tych dniach. Była to zarazem okazja do przedstawienia
myśli z rodziną związanych. Niech te słowa posłużą także
innym i dadzą im wsparcie. A może komuś nawet głębiej
zapadną w serce.
Szanowni Zebrani, Drodzy Przedstawiciele Naszych Protoplastów, a zwłaszcza rodu Jałkiewiczów
Za czasów mego dzieciństwa i wczesnej młodości
obowiązywał pewien rytuał, na przykład, formy listu,
który zwykło się było wówczas zaczynać następująco:
„W pierwszych słowach mego listu donoszę…” Idąc więc
śladem tej tradycji zacznę swe wystąpienie, mówiąc:
W pierwszych słowach mego przemówienia pragnę gorąco podziękować organizatorce tego wyjątkowego spotkania rodowego Joasi Grzybowskiej-Stańczak, a jeszcze idąc wstecz – Binkowskiej, Góranowskiej i na końcu
– Jałkiewicz. Tak to już niestety jest, trochę niesprawiedliwie, że kobiety zmieniają nazwiska rodowe z prawnej konieczności, ale na szczęście, w swej większości
nie zapominają o swym rodowodzie, za co im wszystkim serdecznie dziękuję. Joasi Grzybowskiej-Stańczak
szczególnie dziękuję za nie za często spotykaną obecnie
cechę dociekania historii rodu. Według mnie jest to cecha o ogromnej wartości, ale wymagająca dociekliwości
i dużego trudu dla uzyskania sukcesu nie przez wszystkich docenianego. Poza tym trzeba sobie zdać sprawę,
że zorganizowanie takiego spotkania wymagało dużych
umiejętności, jak się to teraz nazywa, logistycznych, i co
tu mówić – także pewnych nakładów finansowych. A przy
tym wszystkim wykonywała to osoba mająca na głowie
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trójkę małych dzieci. I potrafiła tego dokonać. Dzięki Jej
za to wielkie ! (oklaski !)
Jestem w tym gronie zapewne najstarszym człowiekiem. Za 4 miesiące mam już 90 lat. Demograficznie
oznacza to zaawansowaną starość, a statystycznie zdziwienie, że się jeszcze na tym świecie znajduję. Nazywam się Tadeusz Gerstenkorn, ale biorąc „po kądzieli”, po
mamie – Jałkiewicz. Przywilejem starości jest rozmyślanie, zastanawianie się nad życiem i jego objawami. A tym
objawem jest także mowa – język, na przykład takie słowo jak naród. Gdy zastanawiam się nad tym słowem, to
stwierdzam, że ma ono bardzo ciekawą budowę, a mianowicie składa się z cząstki „na” i słówka „ród”. Według
mnie cząstka „na” jest ułomkiem słowa „nagromadzenie”,
no właśnie – w tym przypadku rodów. Tak, naród to nagromadzenie-zbiór rodów o wspólnej kulturze, tradycji,
obyczajach, religii i wielu jeszcze innych cechach. Ród
„pączkuje” rodzinami, a każda rodzina ma ogromną wartość społeczną, bo nie ma prawdziwej siły narodu, siły
Polski, bez skutecznej troski o rodzinę, która jest wspólnotą miłości i kolebką życia. W rodzinie nabieramy dojrzałości fizycznej i – co bardzo ważne – także psychicznej,
uczymy się etycznego postępowania, tak byśmy mogli,
jako ludzie prawego sumienia, służyć wspólnocie rodzinnej, rodowej i narodowej. W rodzinie kształtuje się nasz
charakter, wyrabia się autentyczna osobowość, krystalizują się poglądy polityczne i widzenie świata, wyrabiają
idee, często umacnia się wiara, a to wszystko pociąga
za sobą niejednokrotnie pragnienie zmiany stosunków
w społeczeństwie i w świecie, a także przekazanie nabytych wartości i zostawienia czegoś dobrego po sobie na
ziemi.
Pamiętajmy, że kształtować się i twórczo odradzać
owocnie można tylko wówczas, gdy się tkwi we własnych
korzeniach i żyje sokami własnej gleby rodzinnej zroszo-
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nej potem poprzednich pokoleń, pracą, mozołem całego
rodu.
Mówię tu o tym, aby podkreślić, zaakcentować, że zebraliśmy się tu właśnie w poczuciu pewnej więzi rodowej,
którą w pewien sposób odczuwamy i cenimy. Gdyby tak
nie było, to zapewne nikt nie zadałby sobie trudu, aby tutaj się zjawić i poświęcić czas. Nawet pobieżne poznanie
się tutaj ma dla nas pewną wartość i daje poczucie więzi,
jakiejś wspólnoty, którą mimo woli cenimy. Mam nadzieję,
że zaśpiewamy, wymienimy między sobą adresy, podzielimy się wspomnieniami, może zdjęciami i tym wszystkim,
co uważać będziemy jako ciekawe i warte, by się podzielić.
Czy historia rodu może być ciekawa ? Oczywiście, że
tak. Świadczy o tym bogata literatura światowa. W czasach mojej młodości, to jest pod koniec lat czterdziestych
i w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku bardzo popularne były dwie powieści: Saga rodu Forsyte’ów, wielotomowa opowieść angielska Johna Galsworthy’a (1867-1933;
literacka nagroda Nobla 1932), na której kanwie – jeśli dobrze pamiętam został nakręcony serial-film (2002), oraz
Księga z San Michele (516 stron !) szwedzkiego autora
(z zawodu lekarza) Axela Munthe’a (wyd. Ex Libris, Warszawa 1949; pierwsze wyd. polskie z 1933 r.). Rosjanie
mają słynną „Wojnę i Pokój” Lwa Tołstoja, Niemcy, z kolei,
Buddenbrooków Tomasza Manna. Mann zaczął pisać swą
powieść mając 22 lata w październiku 1897 r., a ukończył
w 1900 r.; książkę wydał rok później. Nagrodę Nobla otrzymał w 1929 r. My wcale nie jesteśmy gorsi. Któż z nas nie
zachwycał się i nie przeżywał dziejów rodziny opisanych
w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej w przecudnej powieści i nie mniej pięknym filmie z niezapomnianą melodią-motywem tego filmu oraz wielokrotnie nadawanego
serialu.
Dzieje rodów są więc niezwykle interesujące, bo
przedstawiają niewymyślone, ale prawdziwe życie i dlatego warto im poświęcić uwagę. W 1913 roku młody
21-letni Wojciech Jałkiewicz, rodem z Balina, k/Uniejowa,

wyemigrował z ówczesnego zaboru rosyjskiego do Ameryki i uchronił się w ten sposób przed poborem rosyjskim,
a w konsekwencji przed udziałem w I Wojnie Światowej. Zatrzymał się w miejscowości Camden w pobliżu
Filadelfii, szybko uzyskał samodzielność ekonomiczną i założył rodzinę (ożenił się z Polką). Interesujące jest to, że dzieci otrzymywały polskie imiona nawet
w następnych pokoleniach, a nazwisko trwało dalej
bez zmiany (ze zmianą ł na l ze względu na brak tej litery w angielskim)). Niezmiernie interesujące jest to, że
w trzecim pokoleniu Józef Jałkiewicz (używający skrótu
Joe), z zawodu dziennikarz, nabrał chęci spisania historii swego rodu w Ameryce i wykonał to z niezwykłą
starannością i odpowiednim udokumentowaniem. Dzięki
temu powstała mała opowieść, jak kto woli, saga rodzinna Jałkiewiczów w Ameryce, napisana po angielsku, ale
dostępna w mym tłumaczeniu po polsku. Gdy czyta się
te piękne wspomnienia, to nie można wyjść z podziwu, że
w osamotnieniu, bez odpowiednich kontaktów z macierzą,
jednak zachowywano, choćby symbolicznie przez imiona,
wierność i przywiązanie do polskości. Dzięki temu Polonia
w Ameryce trwa i ma tam znaczenie, a poprzez Amerykę
także w świecie.
Mówię o tym, by wskazać, że ważne jest przywiązanie
do polskiej tradycji, do tradycji rodzinnej, do tego wszystkiego co wynosi się z domu, z rodzinnego ogniska. Warto
więc dzieje rodzinne spisywać, przekazywać ustnie, a jeśli to tylko możliwe, to nadać tym zapiskom taką formę, by
z tego korzystały dalsze pokolenia. Może się zdarzyć, że
przy dobrych chęciach i pewnych uzdolnieniach wyjdzie
z tego ciekawa opowieść warta literackiej lub historycznej
oceny.
Słowa uczą, ale jeszcze bardziej przykłady przez
nas podane przyciągają. To klasyczna, rzymska zasada:
Verba docent, exempla trahunt.
Łódź, 1 października 2016 r.
ѥ

Tadeusz Gerstenkorn

SZCZĘŚCIE
Erinnerung
Willst du immer weiter schweifen.
Sieh’, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
Denn das Glück ist immer da.
Johann Wolfgang von Goethe
Napomnienie
W dal się miotasz z każdą chwilką
Rozpaczliwy czyniąc gest.
Ucz się szczęście chwytać tylko
Ono zawsze blisko jest.
tłumaczenie poetyckie N.N.
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Mamy przed sobą jeden z najpiękniejszych dni roku
(a także życia): Boże Narodzenie. Cudowny dzień
przynoszący radość każdemu człowiekowi i napawający
szczęściem każdą rodzinę. Czym jest to słowo dla każdego z nas ? Jak rozumieć szczęście ?
Szczęście jest pojęciem wieloznacznym, ale „na
szczęście” w tym jednoznacznym, że oznacza coś
dodatniego, coś cennego. Rozpatrując to pojęcie
jako termin z mowy potocznej, wygodnie jest
w nim widzieć dwa aspekty: charakter przedmiotowy
i wówczas oznacza on dodatnie wydarzenia, i charakter podmiotowy, w którym widzimy dodatnie przeżycia,
na przykład intensywnej radości. Język polski nie odróżnia tych znaczeń, ale inaczej jest w innych językach. Dla
obiektywnie rozumianego szczęścia w łacinie mamy termin fortuna, w języku francuskim chance, w angielskim
luck. Dla inaczej rozumianego szczęścia mamy tam od-
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powiednio: beatitudo, bonheur, happiness.
Gdy mówimy, czy myślimy o szczęściu, to wiążemy
z tym pojęciem poczucie największego osiągalnego dobra i o tym jest mowa w drugim wersie pięknego wiersza Goethego: „Patrz, dobro leży tak blisko. Ucz się tylko
chwytać szczęście, bo jest ono zawsze”. O tak rozumianym szczęściu pisał Arystoteles, Boecjusz, Herodot i inni
mędrcy starożytności, określając je greckim terminem
eudajmonia (czyli dobro darowane przez boga). Problem w tym, ze różnie rozumiano to największe dobro,
w zależności od poglądów. Jedni widzieli w nim wartości moralne, inni zaś hedoniczne (przyjemności, rozkosze, przy unikaniu przykrości), umiarkowani zaś uważali,
że najwyższym dobrem jest równomierny zespół
wszelkich dóbr. Z kolei stoicy byli zdania, że szczęście
nie ma nic wspólnego z przeżywaniem stanów przyjemnych. Podobnie ujmowali to znani myśliciele późniejszych wieków, jak św. Augustyn, św. Tomasz, polski Sebastian Petrycy z Pilzna. Problem szczęścia jest oczywiście ważnym tematem teologicznym i rozważań każdej
religii. Szczęście osiąga się przez dążenie do najwyższego dobra, którym dla człowieka religijnego jest Bóg, gwarantujący szczęśliwą wieczność za życie moralnie dobre.
Z punktu widzenia chrześcijańskiego najlapidarniej ta
myśl wyrażona jest w kanonie 1723 Katechizmu Kościoła
Katolickiego (KKK – Pallottinum 1994): Obiecane szczęście stawia nas wobec decydujących wyborów moralnych. Zaprasza nas do oczyszczenia naszego serca ze
złych skłonności i do poszukiwania nade wszystko miłości Bożej. Uczy nas, że prawdziwe szczęście nie polega
ani na bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie czy
władzy, ani na żadnym ludzkim dziele, choćby było tak
użyteczne jak nauka, technika czy sztuka, ani nie tkwi
w żadnym stworzeniu, ale znajduje się w samym Bogu,
który jest źródłem wszelkiego dobra i wszelkiej miłości.
Można na szczęście spojrzeć jeszcze inaczej, a mianowicie jako zadowolenie z życia i chyba tego wyrazem
jest właśnie przytoczony na wstępie wiersz Goethego,
a poeta sam stwierdził (w 1830 r.), że „jest szczęśliwy
i pragnąłby życie swe przeżyć powtórnie”.
Streszczając, można powiedzieć, że mamy cztery
podejścia do rozumienia szczęścia. Zatem jest szczęśliwy: 1) ten, komu sprzyja pomyślny los 2) kto zaznał
intensywnej radości 3) kto posiadł najwyższe dobra lub
ma dodatni bilans życia 4) kto jest zadowolony z życia.
Starano się niekiedy stworzyć w języku pewne rozróżnienie znaczenia pojęcia szczęście. Używano tego
terminu w znaczeniu obiektywnej (zewnętrznej) pomyślności, gdy natomiast chodziło o oddanie wewnętrznego
odczucia, pełni zadowolenia, błogości, to stosowano słowo szczęśliwość, co odpowiadało niemieckiemu Glück-

seligkeit (wobec Glück; co jest trafną konstrukcją słowną,
bowiem selig znaczy błogi), a francuskiemu félicité (wobec bonheur).
Z definicją szczęścia są więc problemy. Jest tendencja, by przez szczęście rozumieć pełne i trwałe zadowolenie z całości życia, przy czym dodano tu wymóg trwałości, bowiem wystąpienie chwilowego zadowolenia ma
miejsce niemal u wszystkich ludzi, a zatem krąg szczęśliwców byłby nieograniczony. Rzecz w tym, że z kolei
zadowolenie z całości życia jest raczej trudno osiągalne
(gdyby to brać bez zastrzeżeń) i może stanowić tylko pewien ideał, który powinno się dążyć osiągnąć. Podobnie
należy traktować wymogi pełnego i trwałego zadowolenia. Nikt nie myśli o swym szczęściu w każdej chwili swego życia. Wystarczy, jeśli stwierdza, że całość życia ocenia dodatnio, gdy zastanawia się nad tym problemem.
Bywają jednak osoby, które twierdzą, że są zadowolone z życia, ale nie są szczęśliwe. Zdarza się to
wówczas, gdy ktoś odróżnia zadowolenie uczuciowe
od intelektualnego, to znaczy uważa, że czym innym
jest odczuwanie przyjemności życia od uznawania jego
wartości. Są to jednak wyjątki.
Jeśli skłaniamy się widzieć szczęście jako zadowolenie z życia, to ujmujemy je subiektywnie, choć – rozumnie biorąc – powinno ono być także obiektywnie (rzeczowo) uzasadnione. Bywa jednak czasem odwrotnie;
człowiek jest faktycznie szczęśliwy, ale nie zdaje sobie
z tego sprawy.
Można także być szczęśliwym kierując się zasadą
empatii (umiejętność wczuwania się w położenie lub potrzeby innej osoby, rozumienie jej, identyfikowanie się
uczuciowe z kimś). Tak tę myśl wyraża poeta:
Kto jest najszczęśliwszym człowiekiem ? Ten, który
potrafi odczuć zasługi drugiego i cieszyć się radością
innych jak swoją.
J. W. von Goethe
Zakończę wierszem Adama Asnyka pt. Szczęśliwa
młodość, gdyż jest to niewątpliwie najlepiej oceniany
i odczuwany okres w życiu człowieka:
Szczęśliwa młodość !... nawet smutki
Zaprawne ma rozkoszą,
Dzień szczęścia długi… żalu krótki.
Łzy ulgę jej przynoszą.
Szczęśliwa młodość! … swe boleści
W słowiczym odda śpiewie.
I echem własnych skarg się pieści
I o swym szczęściu nie wie !
P.S.Osobom pragnącym dogłębnie zapoznać się z pojęciem szczęścia polecam monografię polskiego filozofa
Władysława Tatarkiewicza pt. O szczęściu.
ѥ
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Joanna Górnich

WALKA Z CZŁOWIEKIEM I NATURĄ
W naszych czasach zabijanie nie ma sobie równego
w żadnej innej epoce dziejów. Jednocześnie w żadnej
epoce dziejów ludzkość tak bardzo nie pragnęła Boga.
W żadnej epoce dziejów ludzkość nie niszczyła tak
bardzo natury, jak obecnie dzieje się to na naszych
oczach.
To, co widzimy, to wyraźne sygnały, że cały ekosystem uległ poważnej degradacji. Obecnie możemy zauważyć konsekwencje zatruwania fauny, która jest podstawą
życia na ziemi. Środowisko naturalne, w którym żyjemy
niszczone jest przez producentów i użytkowników plastikowych opakowań, detergentów i nowoczesnych urządzeń. Całe środowisko jest niszczone z tak wielkim rozmachem, że nie ma szans na ponowne jej odrodzenie,
jeśli natychmiast nie zaczniemy każdy z osobna oraz razem w sposób zorganizowany bez czekania na instytucje,
które z racji swojej działalności powinny podejmować liczne działania w celu ochrony środowiska, zmieniać zgodnie z wolą Stwórcy to co dzieje się z nami oraz wokół nas.
Trujące opakowania.
Plastik jest obecnie wyłącznym opakowaniem we
wszystkich sklepach. Nie ma toreb papierowych. Ilość
opakowań plastikowych przerosła możliwości recyklingu
i dalszego przerobu.
Samochód jest ważniejszy od przeżycia.
Wszyscy muszą podróżować samochodami i nie myślą o tym, jak długo wytrzyma to atmosfera nad miastami, mająca wpływ na całą powierzchnię i glebę. Nie ma
znaczenia, czy ktoś z tego powodu zachoruje, a wiele
mieszkańców tychże miast umiera. Można ograniczyć
podróżowanie samochodem po mieście, zwłaszcza gdy
są szybkie koleje miejskie oraz metro.
Nie mamy czasu na zapewnienie sobie wyjścia
z sytuacji zagrożenia gatunku.
Prócz zaśmiecania opakowaniami bez możliwości przyjęcia ich przez naturę, mamy niewłaściwe segregowanie śmieci w wielkich miastach, co widać
w Warszawie. Takie segregowanie nie pozwala na ich
dalsze przetworzenie. Mamy mieszane resztki żywności, bez pamięci się na to, co wyrzucamy do śmieci.
Kompost jest nawozem, a resztki artykułów mięsnych
i tłuszcze nie nadają się do wyrzucenia razem z innymi odpadkami jak papier, plastik itp.. W wielu osiedlach
w ogóle nie ma pojemników na papier tak obecnie drogi. Nie oddzielamy papieru od reszty odpadków. Mokry
papier nie nadaje się do oddzielenia. Należy go najpierw
wysuszyć i zbierać do oddzielnych pojemników, np pudełek we własnym domu. Poza tym są w odpadach artykuły
chemiczne, bardzo niszczące przyrodę. Najgroźniejszą
jest substancja powstała z połączenia różnych materiałów, której nie daje się potem rozdzielić. Jak segregować
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śmieci, uczymy się po obejrzeniu tego, co wyrzucamy.
Jeśli nie oddzielimy tego materiału, np. plastiku od części metalowych i chemicznych (długopis i flamaster mają
substancje, które zmieszane z innymi materiałami bardzo
szkodzą środowisku), wówczas nie da się tego zmienić,
gdyż nie będzie na to czasu w miejscu gdzie segreguje się odpady komunalne. Powinniśmy uczyć się tego,
jak należy segregować odpady oraz co ważne, jak uniknąć niepotrzebnego zakupu, którego potem nie będzie
można przetworzyć, jak np. w przypadku wielu wyrobów
z materiałów sztucznych pochodzących z Chin oraz innych krajów, gdzie nie ma prawidłowej kontroli jakości.
Polskie lasy nie mogą być w ten sposób niszczone.
Obecnie mamy pierwsze objawy katastrofy ekologicznej, która w Polsce ma duże rozmiary. Dlaczego papier
pakowy jest tak bardzo drogi, skoro mamy dużą powierzchnię lasów? Wiele nowoczesnych firm i zakładów
źle zużywa papier tak cenny dla wielu. Jedna torebka do
pakowania żywności kosztuje w hurcie sprzedawców detalicznych 0,60 zł. Zakup takich torebek jest nieopłacalny
dla dużych i małych sklepów. Co możemy zrobić? Możemy uczynić wiele. Rozpocznijmy od codziennej praktyki
składania każdego skrawka papieru do tekturowych pudełek obok śmietnika domowego. Gdzie wędrują drzewa
wycinane w całej Polsce i kto je tak źle traktuje?
Przemysł farmaceutyczny produkuje leki, których
nie można już przetworzyć i zabija.
Leki sztucznie wytwarzane są obecnie powszechną
praktyką w farmakologii. Wiele substancji lekowych nie
może już ulec biodegradacji i natura nie jest w stanie poradzić sobie z tak wielką ilością sztucznie stworzonej substancji. Ilość tych wyrobów farmaceutycznych przerosła
zapotrzebowanie. Dlaczego nie respektuje się prawdziwych potrzeb organizmu w powszechnej praktyce lekarskiej? Te odpady przemysłu farmaceutycznego oraz nieroztropne przyjmowanie lekarstw to kolejne zagrożenie
dla życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Podstawą filozoficzną medycyny jest starożytna wykładnia tego,
co jest przyczyną pierwszą życia. Zakłada, że życie ma
swoje źródło się w substancji i można wciąż na nowo ją
odtwarzać. Pomimo postępu w badaniach na temat procesów zachodzących w naturze, należy zauważyć liczne błędy poznawcze u samych założeń odnoszących się
do powstawania i trwania życia na ziemi.
Proces poznawania jest procesem obserwacji następstw zachodzących w naturalnym środowisku.
Jeśli to środowisko pominiemy, nie szanujemy życia
naszej planety.
Życie znajduje się w Bogu i w naturze znajdujemy moc
stwórczej potęgi Boga. Tego uczyły nas pokolenia, które
nie zgodziły się to, by bez liczenia się z prawem całej
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nie na zachowanie świeżości przez cały dzień. Jeśli wewnętrzną stroną tejże skórki umyjemy ciało bez używania
mydła, wówczas oczyści nas z zanieczyszczeń przemysłowych i uwolni od obciążenia skóry spalinami miasta.
Każdy przepis jest dobry, jeśli zapewni zdrowie i pozwoli
nadal trwać życiu na ziemi.

natury tworzyć środowisko bez odpowiedzi na wezwanie
do szacunku i respektowania zasad rządzących trwaniem
życia na ziemi. Jeśli zgodzimy się ze Stwórcą i weźmiemy odpowiedzialność za to, czego używamy jako środka
do rozwoju i zachowania dobrego zdrowia, to będziemy
szanować prawo do życia każdego stworzenia. Zdołamy także dostrzec, że żadna twórczość ludzka, nie jest
w stanie zastąpić doskonałości natury stworzonej przez
Boga.

Kto za nas to zrobi?
Zatroszczmy się o dobro naszej Ojczyzny i całej
ziemi, która nas wykarmiła i nie zwalniajmy się z walki o jej przetrwanie. Zakony i osoby duchowne zawsze
odgrywały znaczącą rolę w dawaniu przykładu okazywania miłości oraz szacunku do stworzenia. Od ich
zaangażowania zależała w ogromnej mierze kultura
europejska. To, co osiągnęło chrześcijaństwo stanowi bogactwo pokoleń, które dostrzegły i nadal widzą
w niej wolność panowania nad sobą i całą naturą służącą człowiekowi zgodnie z zamiarem Stwórcy. Jeśli zależy nam na na życiu, to zróbmy to, co należy do osób
wierzących. Cały Kościół ma za zadanie troszczyć się
o człowieka i wszytko, czym obdarował każdego z nas
Bóg Stwórca, abyśmy żyli zgodnie z Jego zamysłem.
Misja Kościoła, do którego należymy polega na tym, by
uświadamiać każdemu jego zadanie budowania cywilizacji godnej człowieka w Chrystusie Jezusie.

Ja jestem bezradny/a?
Nie ufamy swoim możliwościom. Zróbmy wszystko,
co możemy zrobić. Możemy i mamy do tego prawo, by
zastąpić stosowanie detergentów na naturalne środki czyszczące, jak zioła, owoce i warzywa doskonale
nadające się do tego, by zadbać o czystość i czerstwe
zdrowie. Wszelkiego rodzaju zioła bogate w minerały
i witaminy, warzywa mają właściwości myjące, wzmacniające oraz zachowujące naturalność ciała. Skórkami lub niewielką ilością soku z buraka, ziemniaka,
a szczególnie grejfruta można dobrze umyć naczynia. Tak
samo mycie zębów może być przyjemnością przy użyciu środków naturalnych. Skórka grejfruta dobrze zastąpi
pastę do zębów, jeśli ją pokroimy w kostkę i namoczymy
w wodzie na ok. 20 minut. Grejfrut ma skórkę, która zastąpi sztuczną i szkodliwą dla zdrowia gąbkę oraz wpły-
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To, co widzimy, to wyraźne sygnały, że cały ekosystem uległ poważnej degradacji.
(...)
Całe środowisko jest niszczone z tak wielkim rozmachem, że nie ma szans
na ponowne jej odrodzenie, jeśli natychmiast nie zaczniemy każdy z osobna oraz razem
w sposób zorganizowany bez czekania na instytucje, które z racji swojej działalności
powinny podejmować liczne działania w celu ochrony środowiska,
zmieniać zgodnie z wolą Stwórcy to co dzieje się z nami oraz wokół nas.
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SIENKIEWICZ CZYTANY DZISIAJ.
SPOTKANIE LITERACKIE W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
„Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności”
Henryk Sienkiewicz
W dniu 7.12.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
zorganizowała spotkanie literackie poświęcone życiu
i twórczości Henryka Sienkiewicza.
To kolejne już tego typu wydarzenie w Bibliotece,
integrujące entuzjastów twórczości najwybitniejszych
polskich pisarzy. Tegoroczne spotkanie wpisuje się
w tradycję obchodów roku danego autora. Warto przy
tej okazji przypomnieć, że 18 grudnia 2015 r. Senat
przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem
Henryka Sienkiewicza. Zebranych gości serdecznie
powitała Dyrektor Marzena Szafińska-Chadała oraz
pogratulowała przybyłym członkom Towarzystwa im.
Henryka Sienkiewicza 30-lecia działalności. Następnie
głos zabrała prowadząca spotkanie Renata Zubowicz,
kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, która
we wstępie nawiązała do słów Witolda Gombrowicza:

„Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektura. Mówimy: to
dosyć kiepskie, i czytamy dalej. Powiadamy: ależ to
taniocha – i nie możemy się oderwać. Wykrzykujemy:
nieznośna opera! i czytamy w dalszym ciągu, urzeczeni…”
Do powyższego cytatu niejednokrotnie odwoływała
się prof. Anna Szóstak w obszernym, interesującym
wykładzie „Sienkiewicz czytany dzisiaj”. Wykład pozwolił
obecnym na głębszą refleksję nad życiem i twórczością
prozaika, który tworzył ku pokrzepieniu serc.
Znakomitą ilustracją tych rozważań stał się fragment
filmu dokumentalnego „Polscy Nobliści” oraz prezentacja
multimedialna, będąca zbiorem fotografii związanych
z osobą Henryka Sienkiewicza, którą przygotowały Anna
Aleksandrowicz i Anna Woźnicka.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa: „Nie rzeczywistość
sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy daje
rzeczom kształty i kolory”.
Nie obyło się bez poczęstunku, podczas którego toczyły
się kuluarowe dyskusje, goście dzielili się wrażeniami,
a wszystko w klimacie wspólnego świętowania wielbicieli
polskiej prozy.
ѥ

Konstanty Czawaga

POLSKA DOKSZTAŁCA ELITĘ UKRAINY
W dniach 18-19 listopada w hotelu „Dnister” oraz na
Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie
odbyła się X Ogólnoukraińska Konferencja absolwentów
polskich programów stypendialnych.

Fot. Konstanty Czawaga

– Jest to inicjatywa Ambasady RP w Ukrainie, inicjatywa cykliczna, która po raz pierwszy została zorganizowana 10 lat temu, w roku Jerzego Giedroycia – powiedziała dla Kuriera Galicyjskiego radca do spraw współpracy
naukowo-oświatowej Ambasady RP w Ukrainie Emilia
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Jasiuk. – W tym samym roku ruszyła inna cykliczna impreza – Konkurs im. Giedroycia, którego 10 edycja również odbędzie się w tym roku. Dzisiejsze wydarzenie jest
dwudniowe, które ma za zadanie integrację środowiska
ukraiń-skich absolwentów polskich programów stypendialnych i jego założeniem jest zaprezentowanie naj-lepszych dokonań ukraińskich absolwentów, którzy po powrocie z programów stypendialnych zreali-zowali konkretne projekty w najróżniejszych dziedzinach. Często są to
projekty współrealizowane z partnerami polskimi, bardzo
ważne dla wzajemnych relacji, dla zacieśnienia kontaktów między społeczeństwami, dla zacieśnienia kontaktów
między środowiskami w określonych specjalnościach.
Są to przede wszystkim ludzie, którzy znają bardzo
dobrze język polski. Mamy do czynienia z tłumaczami
języka polskiego na ukraiński. Mamy do czynienia z artystami, z muzykami, z malarzami, którzy rozwijali swój
warsztat w oparciu między innymi o udział w programie
Gaude Polonia. Mamy do czynienia z politologami, którzy uczestniczyli w różnych programach Studium Europy
Wschodniej, jak również są z nami obecni młodzi ludzie
z Programu Banacha, którzy mogli za darmo studiować
przez kolejne lata w Polsce na polskich uczelniach, które
sami wybrali. A to dlatego mogli studiować, że okazali się
najlepsi.
– To jest zjazd ogólnoukraiński. Dotyczy absolwentów
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programów stypendialnych z całej Ukrainy. Zjazdy, które są organizowane przez Ambasadę RP, odbywają się
w tych miejscach, gdzie może być największe skupisko
naszych stypendystów. Więc organizujemy spotkania najczęściej we Lwowie, ale również w Kijowie. W następnym
roku prawdopodobnie odbędzie się kolejne spotkanie
w Kijowie, ponieważ dwa ostatnie, to obecne i poprzednie, było we Lwowie – powiedziała Emilia Jasiuk.
Konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski zauważył, że
absolwenci byli w Polsce na programach stypendialnych,
które nazywane są przez wiele osób elitarnymi. – Elitarnymi w tym sensie, że zarówno programy im. Kirklanda,
Gaude Polonia mają w trakcie stypendiów do czynienia
z przedstawicielami polskiej elity kulturalnej i politycznej
– zaznaczył.
Natalia Wełyczko przyjechała z Winnicy, gdzie jest zaangażowana w organizacji społecznej Podolska Agencja
Rozwoju Regionalnego. Cieszy się z wiedzy otrzymanej
w czasie pobytu w Warszawie na programie Kirklanda
w latach 2012-2013.
– W Winnicy zorganizowaliśmy Polsko-Ukraińską
Platformę Dyskusyjną – powiedziała. – Zapraszamy absolwentów polskich programów stypendialnych, którzy
dzielą się wiedzą i doświadczeniem otrzymanym w Polsce. Prowadzimy dyskusje z działaczami społecznymi,
studentami, dziennikarzami na temat co można dobrego
uczynić na Ukrainie w tej czy innej dziedzinie, od kultury
do ekonomiki.
Wiedza zdobyta w ciągu roku na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie bardzo przydała się młodemu prawnikowi ze Lwowa Wasylowi Franczukowi w napisaniu doktoratu, który już obronił.
Maria Wasyłyszyn, asystent katedry pedagogiki ogólnej i socjalnej na Uniwersytecie Narodowym Iwana Franki
we Lwowie przed obroną doktoratu potrzebowała praktykowania za granicą. Jest bardzo zadowolona z dziesięciomiesięcznego pobytu w Polsce w ramach programu
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Wiktor Chadżynów ze Lwowa obecnie jest realizatorem wielu projektów artystycznych w Polsce i na Ukrainie
w zakresie malarstwa i papieru czerpanego.
Ulana Fedyszyn po magisterce na wydziale stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Na-rodowym
Iwana Franki we Lwowie zaczęła tam swój doktorat i dostała się na stypendium dla młodych naukowców Rządu
Polskiego.
– Bardzo się z tego cieszę, bo uczestnictwo w tym stypendium dało mi dużo-dużo możliwości – powiedziała. –
Kontynuowałam pisanie swojej pracy w Polsce. Otworzyło się nowe widzenie na nią i myślę, że to tylko początek.

Po wspaniałym koncercie muzyki organowej na sali
Muzeum Historii Religii we Lwowie wzruszona wykonawczyni Ołena Czernikowa z Kijowa powiedziała, że
dzięki stypendium dowiedziała się o swoich korzeniach
polskich. O stypendiach w Polsce usłyszała od swojej koleżanki, kompozytorki. Jednak nie znała języka polskiego
oraz nie miała żadnych kontaktów z Polakami. Otrzymała
propozycję z Instytutu Polskiego w Kijowie.
– Byłam zachwycona Nowowiejskim – wspomina. –
Grałam jego „Pasterkę na Wawelu” i moim marzeniem
było zobaczyć Kraków, jak ten Wawel wygląda. Taka okazja przydarzyła się w drodze z Wrocławia. Akurat na Boże
Narodzenie. Wszystko tam było zamknięte i mgła tajemnicza. Przez rok bywałam w Krakowie jako stypendystka.
Przez dwa dni stypendyści prezentowali swoje osiągnięcia. Na zakończenie konferencji głos zabrali przedstawiciele polskich programów stypendialnych BUWIWM,
Gaude Polonia, im. Lane`a Kirklanda PAFW, Fundacji
Liderzy Przemian, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Bogumiła Berdychowska. Fot. Konstanty Czawaga

– Zorganizowany przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego program Gaude Polonia powstał w 2003 roku
i do chwili obecnej działa bez żadnych problemów. Jest to
jedyny program stypendialny, z którego można korzystać
wielokrotnie – powiedziała Bogumiła Berdychowska. –
W ramach tego programu od samego początku skorzystało z niego prawie 480 osób, z czego 360 to są artyści,
twórcy z Ukrainy. Jest to jeden z nielicznych programów
nieedukacyjnych. Osoba, która o niego się stara, musi się
wykazać m.in. dorobkiem twórczym bądź artystycznym.

http://www.kuriergalicyjski.com/kultura/wydarzenia/5367-polska-doksztalca-elite-ukrainy [12.12.216]
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TYDZIEŃ KULTURY POLSKIEJ W KOŁOMYI

Prezentacją książki Natalii Tarkowskiej „Lecznica
narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego
doktora
Apolinarego
Tarnawskiego
w Kosowie na Pokuciu (1893-1939)” 6 grudnia w Centrum Sztuki „Switowyd” w Kołomyi rozpoczęto Tydzień
Kultury Polskiej. Organizatorem wydarzenia był Klub
Galicyjski.
Centrum Sztuki „Światowid” założyła rodzina Mychajły
Bereżnyćkiego w sierpniu br. w 775. rocznicę pierwszego
wspomnienia pisemnego o Kołomyi. Jest tam galeria
obrazów i sala koncertowa.
Gości z Warszawy, Krakowa i Lwowa przedstawił
kołomyjski adwokat Mychajło Petriw, który jest
pomysłodawcą i sponsorem wielu ciekawych przedsięwzięć
w tym mieście. Zgromadziła się bardzo życzliwa
publiczność. Przyszli przedstawiciele miejscowych
towarzystw polskich oraz inteligencja ukraińska. Postać
wybitnego lekarza polskiego Apolinarego Tarnawskiego
oraz jego słynnej kosowskiej lecznicy przybliżyła
autorka książki Natalia Tarkowska, kulturoznawczyni,
doktorantka Akademii Ignatianum Krakowie. Spotkanie
z mieszkańcami Kołomyi poprowadził Wojciech Jankowski,
korespondent Radia WNET i Kuriera Galicyjskiego.
Dwa dni wcześniej w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu
Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się również,
zorganizowane przez Klub Galicyjski, spotkanie z Natalią
Tarkowską i prezentacja jej książki o lecznicy w Kosowie.
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8 grudnia w Centrum Sztuki „Światowid” odbyła się
prezentacja książki Tadeusza Olszańskiego „Kiedyś
w Stanisławowie…” oraz spotkanie z tłumaczką Natalią
Tkaczyk. Mieszkańcy Kołomyi zapoznali się z zawartym
w książce wątkiem kołomyjskim. To spotkanie również
poprowadził Wojciech Jankowski.
9 grudnia odbyło się otwarcie wystawy Wołodymyra
Harmatiuka, stanisławowskiego dziennikarza i fotografika
„Ukraina na sznurku. Ukrainian Style”.
– Chodząc swoim miastem widzę różne rzeczy,
naszą niby „patriotyczność, ukraińskość, żowtosyniość”.
To krzyczy na każdym kroku, tego jest aż za dużo –
powiedział w lokalnej telewizji Wilne TB Wołodymyr
Harmatiuk. – Mamy pomalowane parkany w barwy
narodowe, ale w takim pomalowanym na błękitno-żółty
kolor parkanie czasem widać wielkie dziury.
Polskim akcentem wieczoru była prezentacja
tłumaczeń na język ukraiński książek Haliny Poświatowskiej „Opowieść dla przyjaciela” i „Znajomy z Kotoru”.
Wieczór Harmatiuka zamknął Tydzień Kultury Polskiej
w Kołomyi.

http://www.kuriergalicyjski.com/kultura/wydarzenia/5385-tydzienkultury-polskiej-w-kolomyi [12.12.2016]
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PRZEGLĄD
Konstanty Czawaga

OBCHODY 186. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

W 186. rocznicę wybuchu powstania listopadowego
przedstawiciele licznych organizacji polskich we
Lwowie zgromadzili na Cmentarzu Łyczakowskim przed
sarkofagiem „Żelaznej Kompanii” – pomnika weteranów
powstania listopadowego z 1830-31.
29 listopada w intencji bohaterów wspólną modlitwę
poprowadził o. Stanisław Kawa OFM Conv.
z pobliskiego sanktuarium św. Antoniego. Zostały
zapalone znicze i złożone wiązanki kwiatów.
– Oni walczyli za Ojczyznę, w XIX wieku, w czasach,
kiedy próbowano Polskę wymazać z mapy Europy, z mapy
świata – powiedział Marian Orlikowski, konsul RP we
Lwowie. – Pamiętajmy o tym, że to pierwsze powstanie.
Powstanie listopadowe powinniśmy umieć przekazać.
Dlatego, że chyba żadne powstanie nie było tak bliskim
do tego co się stało w ostatnich latach na Ukrainie. Do
Majdanu. Przecież bunt Szkoły Podchorążych w gruncie
rzeczy był takim buntem jak Majdan. Od tego się zaczęło. I o tym trzeba pamiętać, dlatego że to pokazuje
też pewne elementy wspólne w naszej historii, oczywiście
z pewnym przesunięciem czasowym i mentalnym.
W okresie zaboru austriackiego władze miejskie
Lwowa z prezydentem miasta Michałem Gnoińskim
na czele w ramach obchodów 50. rocznicy powstania
listopadowego postanowiły w 1880 r. wydzielić na
cmentarzu Łyczakowskim osobną kwaterę dla zmarłych
uczestników walk niepodległościowych z lat 1830-
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1831. Ta niewielka kwatera stała się miejscem wielu
patriotycznych manifestacji,
a przez publicystów została nazwana cmentarzykiem
„Żelaznej Kompanii”. Niestety w czasach sowieckich
kwatera powstańców została mocno zniszczona, część
kwatery przekopano i umieszczono tam nowe groby.
Konsul RP Marian Orlikowski podziękował Polskiemu
Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we
Lwowie z Januszem Balickim na czele za stałą opiekę
nad mogiłami bohaterów powstania listopadowego oraz
wezwał organizacje lwowskich Polaków jak najszybciej
przekazać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP wezwanie do opracowania koncepcji
odnowienia tego miejsca pochówku. – Niestety z każdym
rokiem co raz wyraźniej widać jak paląca jest potrzeba
zagospodarowania tego miejsca tak, żebyśmy mogli
przynajmniej się spotkać, ażeby uhonorować pamięć
naszych bohaterów. Musimy uratować ten zakątek
– zaznaczył polski dyplomata. Również zachęcił do
poszukiwania w Polsce organizacji, która by mogła
być partnerem dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP.
http://www.kuriergalicyjski.com/actualnosci/report/5378-obchody186-rocznicy-wybuchu-powstania-listopadowego [12.12.2016]
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PRZEGLĄD
Helena Gładkowska

JUBILEUSZ 155-LECIA NOWYCH ŚWIĘCIAN – MIASTA
W MAŁEJ OJCZYŹNIE PIŁSUDSKIEGO

Prezes nowoświęciańskiego koła ZPL Wacław Wilkojć ze swymi najwierniejszymi pomocnikami: Jadwigą Kazakiewicz, Marią Ažubalienė oraz
wnukiem Marcinem. Fot. Marian Paluszkiewicz

Głęboko myliłby się ten, kto by dziś tu szukał
pomnika Marszałka. Ale myliłby się również ten, kto by
sądził, że w tym historycznym miasteczku, powstałym
przy kolei Petersburg-Warszawa, w którym przed
wojną zamieszkiwało około 70 procent Polaków, nie
ma człowieka, który by nie pamiętał, w którym miejscu
znajdował się ten pomnik, jak też innych, gdzie były
jakiekolwiek ślady polskości.
Gdzie były i na szczęście dzięki miejscowym Polakom
nie zostały zatarte. Takich ludzi znaleźć tu można wielu.
Są oni zjednoczeni w nowoświęciańskim kole oddziału
Święciańskiego ZPL, któremu prezesuje człowiek
niezwykle energiczny – Wacław Wilkojć.
Chętnie nam to dziś puste miejsce pokaże, pozdrowi
w języku ojczystym. Nie tylko zresztą on, zrobi to prawie
każdy starszy mieszkaniec tego miasteczka. Młodzież,
raczej językiem polskim się nie posługuje, a jeżeli
któreś dziecko ten język zna, to go tylko w domu używa.
Wszak polskiej szkoły ani w Nowych Święcianach, ani
w Święcianach nie ma. Najbliższa w Podbrodziu. Tym
niemniej duch polski w Nowych Święcianach, które
odwiedziliśmy w przededniu jubileuszu 155-lecia miasta,
tu żyje. Żyje dzięki garstce niestrudzonych entuzjastów,
żyje dzięki niedzielnej szkółce języka polskiego, która
tu działa i do której uczęszcza ponad 20 dzieci, żyje
dzięki polskiemu zespołowi „Marzenie”, który już swe
dziesięciolecie zaliczył.
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Kościół w Nowych Święcianach pw. św. Edwarda.
Fot. Marian Paluszkiewicz

Żyje w miejscowym kościele pw. św. Edwarda, gdzie
w każdą niedzielę o godzinie 10.30 miejscowi Polacy
modlą się w swym języku ojczystym, tak jak i ich praojcowie
i gdzie działa chór parafialny, który Pana chwali w języku
polskim.
„A jak może być inaczej, wszak trudno nam ta polskość
dziś się dostaje. W wolnym państwie lat dwadzieścia
z górą żyjemy, ale z zachowaniem polskości nie jest lżej
niż przy sowietach i gdyby nie entuzjazm miejscowych, to
na pewno i tego by nie było” – mówi Wacław Wilkojć. „Ale,
niestety, sami nie ze wszystkim możemy dać radę. Oto

PRZEGLĄD
chociażby wstąpcie do naszego Domu Polskiego, który
w lutym roku ubiegłego został uroczyście otwarty. Jaka to
była radość” – kontynuuje nasz rozmówca.
Jak za chwilę się dowiem, dziś entuzjazmu jest
mniej. Z najzwyklejszej przyczyny: nie ma umeblowania.
Powie to i prezes koła, który jest także prezesem
stowarzyszenia mniejszości narodowych „Kuna”, radnym
rejonu święciańskiego oraz, jak żartuje, zimą opalaczem
tego Domu, bo nie ma komu tego robić, a inaczej zimą
rury z zimna popękają.
Wiernie mu sekundują dwie przesympatyczne
gościnne panie, jego zastępca Maria Ažubalienė oraz
Jadwiga Kazakiewicz, które bardzo aktywnie polskości
się udzielają, w zespole „Marzenie” śpiewają, jak też
w chórze kościelnym wigilię tu świętują, Trzech Króli i inne
nieliczne okazyjne imprezy.
„Byłoby tych imprez sporo i gości moglibyśmy przyjąć
nawet na nocleg, gdyby to przepiękne pomieszczenie,
które nam Polska w darze dała, zagospodarować. Ale
nie mamy na to pieniędzy” – z ubolewaniem mówią obie
panie.
A ten Dom – dla miejscowych Polaków – prawdziwy
pałac. Najmilszy sercu, bo swój, polski, bo przecież
to dla nich zbudowane zostało to całe pomieszczenie
o powierzchni 560 metrów kwadratowych. Działkę tę
o powierzchni 36 arów, zaniedbaną, zachwaszczoną
nabył przed laty Związek Polaków na Litwie i przekazał
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Na budowę Domu
Polskiego, jego wyposażenie i uporządkowanie terenu
Senat RP przyznał wówczas 2 mln złotych.
A kiedy w lutym roku ubiegłego miejscowi Polacy
tu się zebrali na jego otwarcie, to z dumą mówili jeden
drugiemu, że będą się tu mieściły biuro ZPL, biblioteka,
pokoje przeznaczone dla polskiej szkółki niedzielnej,
dla harcerzy, że będą tu miały siedzibę polskie zespoły
artystyczne, no i że w tej dużej sali będą mieli swoje
spotkania. Swej miejscowej Rodziny Polskiej.

Dom Polski piękny, ale pusty, brakuje pieniędzy na umeblowanie.
Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak na razie z tych pięknych planów prawie nic. Dom
jest, a umeblowania żadnego. Kilka ławek, które zrobił
mąż pani Jadwigi Edward Kazakiewicz, złota rączka i złote
serce, kilka stołów z domów poprzywozili i opłatkiem
wigilijnym przy nich już się przełamali.
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„Nasz motor to nasz Wacław. On to, jak trzeba, da
nam znak. Zbierzemy się wtedy do jednej kupy, tu i gości
herbatką podejmujemy i jak trzeba na noc jedną, czy
kilka zakwaterujemy. Wtedy pościel z domów przynosimy.
Bo zobaczcie – w Domu Polskim tyle miejsca. A można
byłoby nawet mały mini-hotelik urządzić, wszak teren
prześliczny – obok rzeka Żejmiana, wielu turystów
z wypraw kajakowych mogłoby tu się zatrzymać, a my
na swe potrzeby trochę grosza zarobilibyśmy” – mówią
zgodnie dzisiejsi rozmówcy.
Pani Jadwiga zaprasza, by obejrzeć włości i znów
wraca wspomnieniami do chwili otwarcia: „Jaka to była
radość, że u nas, w Nowych Święcianach taki Dom
powstał, jaka nadzieja, że może młodych do życia
polskiego wciągniemy, że nie damy im swego ducha
zapomnieć” – mówi gościnna gospodyni.

Budynek Dworca Kolejowego w Nowych Święcianach
zbudowany w drugiej połowie XIX w. Fot. Marian Paluszkiewicz

Życie Jadwigi upłynęło w Wilnie, teraz, kiedy oboje
z mężem są na emeryturze, wrócili do stron rodzinnych
męża. Miejscowość przepiękna, dom, obok ogród –
czysty zadbany, kościół niedaleko. A kiedy zbudowano
Dom Polski, to wyglądało, że już nic więcej do życia nie
będzie potrzeba. Oboje wszak są bardzo patriotycznie
nastawieni, energiczni, udzielają się wszędzie gdzie tylko
mogą i żadnej imprezy polskiej starają się nie opuścić, ani
tu na miejscu, ani w Wilnie. No, bo jak nie przyjechać na
koncert jubileuszowy np. „Wilenszczyzny” czy też „Wilii”.
Wtedy te 90 kilometrów do stolicy i tyleż z powrotem staje
się dla nich przysłowiową pestką.
Wacław Wilkojć miejscowy, jak mówi, tej ziemi na
wieki przypisany. Mieszka w Nowych Święcianach, pełnił
wiele funkcji kierowniczych, miał swe przedsiębiorstwo
prywatne, a i dziś nie siedzi bezczynnie – pracuje
w Święcianach w przedsiębiorstwie „Komunalinis ūkis”,
no i jak nadmieniliśmy powyżej, pełni wiele kierowniczych
funkcji społecznych.
Pokaże nam każdy zakątek tego miasteczka, wszystkie
ciekawsze miejsca, zapozna z ludźmi, których zna chyba
wszystkich. „Dzień dobry”, „labas”, „zdrastwujte” – coraz
to odpowiada napotkanym. Bo te trzy języki nadal tu na
co dzień się przeplatają. Co prawda, polskiego najmniej
słyszeć, wszak Polacy miejscowi stanowią tylko 20 proc.
obecnych mieszkańców.
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„50 procent straciliśmy chyba bezpowrotnie, a przecież
jak tu ludzie walczyli o wiarę, o budowę kościoła, do
Moskwy nawet z prośbą jeździli” – mówi.
90-letnia Jadwiga Longina Tumałowicz jest jedną
z czwórki parafian, którzy w kwietniu 1957 roku do Moskwy
wraz księdzem się wybrali, aby uzyskać pozwolenie na
dokończenie budowy rozpoczętego przed wojną kościoła.
– Pamięta pani te chwile?

Jadwiga i Zenon Tamulewiczowie mają co wspomnieć.
Fot. Marian Paluszkiewicz

– Też pani pyta, do końca życia nie zapomnę –
mówi szacowna seniorka. – Toż to było jak wczoraj.
Jechało nas 4 parafian – dwóch Litwinów i dwóch
Polaków wraz z naszym księdzem Janulewiczem.
Dobry to był duszpasterz. Dla Litwinów był Broniusem
Janulevičiusem, dla nas Bronisławem Janulewiczem,
tak wszyscy go kochaliśmy i szanowaliśmy. U niego nie
było podziałów. Bo na naszych
terenach przesiąkniętą krwią ludzi
niewinnych było różnie. Nie tylko
Żydów strzelano, ale i Polaków,
Rosjan. Księży naszych też nie
oszczędzono. Za co? Ano za
to, że są Polakami. Nie mogę
już pokazać miejsca zbiorowej
zbrodni, gdzie 25 niewinnych ludzi
śmierć poniosło. W tym dwóch
księży – Bazewicz i Naumowicz
– tylko za to, że byli Polakami.
Nogi nie bardzo służą, ale pan
Wacław zapewne pokaże. Ślad
tych strasznych czasów – ze
łzami w oczach mówi Jadwiga.
Godnie jej sekunduje jej rówieśnik
mąż Zenon, który swoje życie
umila pisaniem wierszy. Na
papierze utrwala wszystko, co
przeżył. Kiedy pytam, jak dziś tu
ludziom się żyje, z westchnieniem
odpowiada: „Gorzej, proszę pani, gorzej. Nie tylko z racji
na starość, ale przecież szkoły polskie zamykają , do
kościoła młodzież mniej się garnie, młodzi bez ślubu żyją.
Ot takie to niewesołe życie w naszych tych kolejarskich
Nowoświęcianach”.
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Gospodarz całe życie na kolei pracował, w Leningradzie
często bywał, trochę świata zwiedził. A i teraz wie z radia,
telewizji, co się na świecie dzieje. Ale niewesoło, och jak
niewesoło jest na jego duszy, dlatego tęsknotę za tym, co
bezpowrotnie mija, na papier wylewa. Ma tego czytania,
jak mówi, na cały dzień, ale nie ma już komu słuchać,
rówieśnicy odeszli, a młodzi śpieszą, śpieszą…
Niestety i my nie mamy czasu na dłuższą rozmowę
z zacnymi seniorami, którzy wiele ciekawego mogliby
o życiu swego miasteczka opowiedzieć. Ale musimy
przecież obowiązkowo i to miejsce straceń ludzi
odwiedzić oraz cmentarz Mieżenelski, gdzie znajdują się
groby wyżej wymienionych dwóch rozstrzelanych księży
Polaków oraz mogiły 204 żołnierzy Wojska Polskiego,
którzy w latach 1919-1920 walczyli i polegli w okolicach
Małych Święcian. Tak głosi napis na monumencie tu
wzniesionym.
„Ambasada Polska w Wilnie rokrocznie tu wieńce
składa, ludzie się gromadzą, znicze zapalają. Ale
potrzebna jest stała opieka. A takich oddanych opiekunów
jest coraz mniej. Starsi ludzie umierają, a młodzież nie ma
czasu” – mówi nasz przewodnik po Nowych Święcianach
Wacław Wilkojć. „A dogląd potrzebny jest stały. To białoczerwone wstęgi, którymi krzyże są przepasane, zerwą,
to farbą zamalują. Wandale, czy współcześni nacjonaliści,
nie wiem jak nazwać, bo i jedno i drugie do takich ludzi
pasuje” – kontynuuje prezes koła w drodze do miejsca
masowego rozstrzału niewinnych ludzi. A miejsce to
znajduje się w odległości kilku kilometrów przy drodze do
Święcian. Wysoki żelazny monument, a na nim dzwony.
U dołu dwie tablice z napisami w języku litewskim
i rosyjskim.

Mogiła rozstrzelanych księży Polaków – Bazewicza i Naumowicza
– na cmentarzu Mieżenelskim.
Fot. Marian Paluszkiewicz
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„A czy wiecie, że w naszym mieście urodzili się ksiądz
Antoni Dilys – więzień łagrów sowieckich, Kazimierz
Antonowicz – polski fizyk specjalizujący się w fizyce
doświadczalnej, profesor i wielu innych zacnych ludzi” –
mówi z dumą na pożegnanie Wilkojć.

Ogród Jadwigi Kazakiewicz tonie w kwiatach i kwitnących
słonecznikach. Fot. Marian Paluszkiewicz

„Była trzecia w języku polskim, ale ją zerwano. Widać
miejsce po gwoździach, gdzie się znajdowała” – mówi
nasz przewodnik. „Zobaczcie, same polskie nazwiska.
I żadnego dopisku, kto to zrobił. Ale starzy ludzie
doskonale pamiętają, że była to policja litewska, którą
kierował Jonas Maciulevičius, kolaborująca z Niemcami.
Policja ta 20 maja 1942 roku rozstrzelała kilkuset
Polaków ze Święcian i pobliskich miejscowości, z Nowych
Święcian 26 osób, w tym dwóch kapłanów: ks. Bolesława
Bazewicza, proboszcza parafii i ks. Jana Naumowicza,
prefekta.
Po tym, jak Armia Czerwona zajęła miasteczko, Polacy
zwrócili się z prośbą do nowych władz o ekshumację ofiar.
Otrzymali zgodę na ekshumację jedynie księży, których,
jak już wam pokazywałem, pochowano w mogile wśród
grobów legionistów z 1920 r.” – dodaje prezes koła ZPL
święciańskiego oddziału ZPL.
Nie jest to jedyne miejsce straceń niewinnych ludzi.
Gdyż rok wcześniej – w 1941 – wymordowano tutejszych
Żydów. Straszna ta nie tak już dawna historia.
„Nie można jej zapominać, bo jak my ją nie będziemy
przypominać, to kto to zrobi” – z zadumą jakby sam do
siebie mówi Wacław.
Wilkojć robi co może, dosłownie dwoi się i troi, by ślady
polskości na tej ziemi utrwalać. Za swe pieniądze ustawia
krzyże, jak to zrobił między innymi tuż przy wyjeździe
z Nowych Święcian, gdzie widnieje 6-metrowy krzyż
dębowy dla fundatora cerkwi i kościoła w Święcianach
Kazimierza Czechowicza. Ustawił go własnym kosztem
w roku 2007. Jeden z wielu. Fundował je i ustawiał
w różnych miejscach ziemi święciańskiej. Ziemi, na której
znajdują się również Nowe Święciany, miasto, które
rozwinęło się z osady przy dawnej Kolei WarszawskoPetersburskiej.

Monument ku czci rozstrzelanych przy drodze do Święcian,
niestety, bez polskiej tablicy.
Fot. Marian Paluszkiewicz

Mszą świętą celebrowaną w miejscowym kościele
pw. św. Edwarda rozpoczną się 13 sierpnia, uroczystości
jubileuszowe poświęcone 155-leciu miasta. W ich
programie przewidziane są zawody sportowe, spotkanie
z literatami, wystawa fotograficzna, kiermasz świąteczny,
koncerty, fajerwerki.
„Co prawda, polskich akcentów na nim prawie nie
będzie” – mówią ze smutkiem poznani nasi dzisiejsi
rozmówcy…

http://kurierwilenski.lt/2016/08/12/jubileusz-155-lecia-nowychswiecian-miasta-w-malej-ojczyznie-pilsudskiego/ [13.12.2016]
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Justyna Giedrojć

WĘDRÓWKI ULICAMI WILEŃSKIMI:
JAN BUŁHAK – NIEDOŚCIGNIONY MISTRZ FOTOGRAFIKI WILEŃSKIEJ

Jan Bułhak (1876-1950)
Ulica Jana Bułhaka (J. Bulhako g.) znajduje się w miejscowości Bujwidziszki w rejonie wileńskim. Niewielka
uliczka, znajdująca się w odległości 7 km od centrum Wilna, zabudowana jest domami prywatnymi.
Dziś wspomnimy człowieka, imię którego zostało jej
nadane. Tym bardziej, że akurat minęła 140. rocznica
urodzin Jana Bułhaka – jednego z najwybitniejszych artystów polskich pierwszej połowy ubiegłego wieku. Fotografika, teoretyka sztuki, pedagoga, organizatora życia
artystycznego, twórcy, który wywarł ogromny wpływ na
kształt polskiej fotografiki w XX stuleciu.
Bułhak był człowiekiem o żywej inteligencji, bardzo
otwartym, o szerokich horyzontach. Pochodził ze szlacheckiej rodziny kresowej, z domu pozbawionego tradycji
artystycznych. Nie wyniósł ich również z rosyjskiej szkoły,
którą ukończył w Wilnie. Ze sztuką i kulturą polską zetknął
się bliżej dopiero w czasie dwóch lat studiów w Krakowie.
6 października 1876 roku w Ostaszynie w powiecie
nowogródzkim – w rodzinnym majątku Józefy z Haciskich
h. Roch i Walerego Antoniego Stanisława Bułhaka h. Syrokomla – urodził się ich jedyny syn Jan Brunon. Zgodnie
z obyczajem, jak większość dzieci szlacheckich, początkowo nauki pobierał w domu. Lekcji muzyki udzielała mu
matka, francuskiego uczyła bona – Franciszka Rey. Po
dwóch latach rodzice zatrudnili nauczyciela, którego zadaniem było przygotowanie ucznia do gimnazjum.
W 1888 roku Jan wyjechał do Wilna. Uczył się w I gimnazjum klasycznym, które mieściło się w murach dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. Po latach odwiedził mury
gimnazjum. Tak to opisał: „Więc chodzimy (z Ruszczy-
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cem) po tych dziedzińcach, korytarzach i salach długie
godziny, oglądamy kolejno szanowne gmachy i wnętrza
przeistoczone w śmietniska. Ja, który tyle lat przebywałem w nich w gimnazjum rosyjskim, odnajduję znajome
miejsca, sale szkolne, nawet „karcer”, w którym nas zamykano za rozmowę polską”.
Po nauce w gimnazjum wyjechał do Krakowa, gdzie
na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
rozpoczął studia z zakresu historii i literatury polskiej, które ze względu na trudną sytuację rodzinną musiał przerwać po dwóch latach.
Powrócił na Kresy i osiadł w odziedziczonym majątku rodzinnym w Peresiece koło Mińska. Zaczął szukać
miejsca dla siebie. Pisywał artykuły na tematy społeczne,
zaczął mieszkańcom Kresów przybliżać ich historię, tradycje, obyczaje. W 1901 roku poślubił Annę Haciską z Miratycz. 27 kwietnia 1906 roku urodził się Janusz – jedyne
dziecko Jana i Anny Bułhaków.
Pierwsze zdjęcia wykonał aparatem żony. Zainteresował się fotografią i to ona stała się jego wielką pasją,
pozwalającą odnaleźć siebie i zrealizować artystyczne
ambicje.
Początki twórczości Jana Bułhaka sięgają roku 1905,
a więc czasu, gdy w fotografii europejskiej kierunkiem
obowiązującym był piktorializm. Termin ten oznacza „rozumienie fotografii jako formy wizualnej pochodzącej od
malarstwa i kształtowanej na wzór obrazu malarskiego”.
Bułhak przyjął zasady piktorializmu i nie tylko zgodnie
z nimi kształtował swoją twórczość, ale również popularyzował je w Polsce.
Od roku 1909 prowadził korespondencje z przedstawicielami najsilniejszego środowiska piktorialistów europejskich, zrzeszonymi w Photo – Club de Paris.
Paryż był światową stolicą sztuki, na której od XVIII
wieku wzorowała się polska kultura szlachecka. Do wczesnych prac Bułhaka należą portrety siostry żony – Janiny
Haciskiej.
W 1908 roku Bułhak wziął udział w konkursie ogłoszonym przez „Życie Ilustrowane” – dodatek do „Kuriera Litewskiego”. Wszystkie wysłane na konkurs zdjęcia
zostały następnie opublikowane w kolejnych numerach
czasopisma.
Znaczącym dla Bułhaka momentem było poznanie
w 1910 roku Ferdynanda Ruszczyca – ma-larza, wielkiego animatora życia umysłowego i kulturalnego w Wilnie,
artysty, którego wizji i konsekwentnej działalności Wilno
zawdzięcza odrodzenie intelektualne na początku XX
wieku, a w efekcie pozycje liczącego się ośrodka intelektualnego w dwudziestoleciu międzywojennym.
Tak wspominał początki ich znajomości: „ W dniu 21
kwietnia 1910 roku dzwoniłem w drzwi Ruszczyca na Zarzeczu pod nr 24-tym. W kieszeni miałem paczkę mych
krajobrazów fotograficznych, a w duszy – wielką tremę.
W pewnej chwili odważyłem się mu pokazać moje prymitywne jeszcze próbki pejzażowe. Rozłożył je i przeglądał
z uwagą i zainteresowaniem, dalekim od zdawkowego.
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Mówił o tych biednych obrazach jak
mądry nauczyciel, ceniący w uczniu możliwości przyszłe i traktujący go na kredyt
już dzisiaj na stopie koleżeńskiej równości”.
Bułhak wynajął mieszkanie przy ulicy
Portowej 4.
W grudniu odbyło się otwarcie pierwszej wileńskiej jego pracowni pod tym adresem.
„Dzięki nazwisku i udziałowi Ruszczyca całe polskie Wilno przyszło obejrzeć
moją pracownię” – napisze po latach Bułhak.
Trudno dziś powiedzieć, jak potoczyłyby się losy Bułhaka, gdyby nie ruszczycowski projekt stworzenia fotograficznego archiwum miejskiego. W Belgii, Francji czy Anglii archiwa takie powstawały
już w latach pięćdziesiątych XIX wieku,
a wykonawcami dokumentacji byli najlepsi fotograficy tego okresu. Jesienią 1911
roku Ruszczyc zaproponował Bułhakowi
stworzenie fotograficznej inwentaryzacji
Wilna, a w lipcu 1912 roku artysta podpisał z magistratem miasta umowę. Na początku roku 1912 spędził parę miesięcy w Dreźnie, gdzie
w pracowni znanego portrecisty Hugo Erfurtha przygotowywał się do objęcia stanowiska fotografa miejskiego,
a także do zorganizowania i wyposażenia własnej pracowni.
Od roku 1912 systematycznie utrwalał na swych zdjęciach Wilno. Wykonał tysiące fotografii kościołów, gmachów, ulic, zaułków, ale także podwórek, fragmentów architektury.
Rzadko wykonywał fotografie reporterskie. Najciekawsze pochodzą z okresu I wojny świato-wej, kiedy to
z ukrycia dokumentował np. demontaż przez Rosjan pomnika Murawjowa, uwiecznił także wzniesienie na nowo
pomnika Trzech Krzyży na Górze Trzykrzyskiej.
W 1920 roku zakończył fotograficzną dokumentację
Wilna, obejmującą 26 tomów. Dokumentował wszystkie
poczynania artystyczne i społeczne Ruszczyca, kolejne
etapy przejmowania gmachów, remontu, a także ważniejsze momenty z życia Uniwersytetu, m. in. otwarcie
uczelni w roku 1919, a także konserwację obrazu Matki
Boskiej Ostrobramskiej w 1927, odkrycie grobów królewskich w katedrze w 1931 i inne.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej został wraz z pracownikami USB ewakuowany do Warszawy. Rok 1920
Bułhak spędził w Warszawie. W ciągu kilku miesięcy powstały setki fotografii miasta o tak odmiennym położeniu
geograficznym, charakterze zabudowy, i co najważniejsze dla fotografika – świetle zupełnie innym niż w usytuowanym bardziej na północ Wilnie.
Od 1921 roku Bułhak rozpoczął regularną inwentaryzację kraju. Swoje fotografie gromadził w albumach – ułożył ich do 1939 roku 158, w tym 26 albumów zawierających fotografie Wilna, 13 – Warszawy, Krakowa, Lwowa,
Lublina, Pomorza, Litwy, Kresów, Śląska.
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Tablica pamiątkowa Jana Bułhaka. Fot. Archiwum

W 1921 roku Bułhak wrócił do Wilna.
„W połowie kwietnia powracam do Wilna, wioząc ze
sobą w osobnym wagonie towarowym skrzynie z negatywami i albumami. Wracam bogatszy o komplet zdjęć stolicy i jej okolic, zrobionych w ciągu tego półrocza tułaczego, a także bogatszy o wiele przeżyć i doświadczeń. Łatwiej jest przeboleć stratę majątku – ciężko bardzo stracić
dom i kawałek ziemi, do którego przyrosło serce. Ale nie
czuję się upośledzonym. Polska jest wolna, Wilno– nasze. Uniwersytet nietknięty i w pełni ruchu” – tak napisze
o powrocie do wyzwolonego Wilna. W okresie międzywojennym Jan Bułhak był jednym z najbardziej znanych
artystów fotografików.
Do roku 1939 zbiór pt. „Polska w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka” liczył już 10 tysięcy negatywów.
Przez 20 lat (od 1919 r.) kierował Zakładem Fotografii
Artystycznej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Miał wielu uczniów, a część z nich zajęła
się fotografią i stworzyła liczącą się w ówczesnej Polsce
wileńską grupę fotografii.
W 1927 roku założył Fotoklub Wileński, dwa lata później wybrano go na prezesa.
Ostatnie zdjęcia Wilna wykonał w 1944 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej.
W lipcu 1944 roku, w trakcie walk z Niemcami o Wilno
w akcji „Ostra Brama” spłonęła jego pracownia, a w niej
50 000 skatalogowanych negatywów, dotyczących głównie Wilna i Wileńszczyzny, ale też i wielu innych miast
Polski oraz niektórych miast niemieckich.
Bułhak utracił dorobek życia, spłonęły również mieszkanie i pracownia, mieszczące się przy ulicy Elizy Orzeszkowej 3.
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W 1945 roku wraz z synem i jego rodziną przeprowadził się do Warszawy, gdzie od razu przystąpił do pracy
dokumentując ruiny Warszawy.
Dokumentował zniszczenia wielu miast Polski. Był
współzałożycielem powstałego w 1947 Związku Polskich
Artystów Fotografów. Jego legitymacja członkowska
ZPAF miała numer 1.
Zmarł nagle w Giżycku, w czasie wyjazdu fotograficznego na Mazury. Pochowany został w Alei Zasłużonych
na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim.
W chwili śmierci 4 lutego 1950 roku jego nowa fototeka liczyła 8 tysięcy zdjęć. W 47. rocznicę śmierci Bułhaka w 1997 roku na ścianie domu, w którym mieszkał
przy al. Giedymina 9 (dawna ulica Elizy Orzeszkowej),
została wmurowana tablica pamiątkowa. Do końca swych
dni tęsknił za Wilnem. Pisze o tym jeden z jego uczniów,
a późniejszy współpracownik Stanisław Turski w swych
wspomnieniach o mistrzu:
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Jedno z ostatnich zdjęć wileńskich Mistrza – ulica Zamkowa
w 1944 r. Fot. Archiwum

„Wychowany wśród bujnej, na poły dzikiej przyrody
Nowogródczyzny, związany następnie z Wilnem, miastem
malowniczo rzuconym między łagodne fałdy pagórków,
pełnym historycznych pamiątek, otoczonym miejscowościami o dawnej tradycji – Bułhak nigdy nie wyzwolił się
spod jego uroku. Wilno mu później przypominały kręte
uliczki wszystkich starych miast polskich, podobnie mu
szumiały gdzie indziej lasy. Nie utracił nigdy przywiązania
do tego miasta, jego okolic…”.
http://kurierwilenski.lt/2016/12/10/wedrowki-ulicami-wilenskimi-janbulhak-niedoscigniony-mistrz-fotografiki-wilenskiej/ [12.12.2016]
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PAMIĘCI JANA GABRIELA MINCEWICZA,
WIELKIEGO PATRIOTY ZIEMI WILEŃSKIEJ

Mieli doskonalić przepiękną arię z opery Verdiego „Nabucco”, nad którą z takim zapałem ćwiczyli przed
tygodniem. Tradycyjnie w środę.
Mieli zbierać pieniądze na swój kolejny wyjazd.
W maju do Izraela.
Kilka godzin przed próbą wśród członków Polskiego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” rozleciała się wieść straszna: dr Jan Gabriel
Mincewicz nie żyje.
Zmarł nagle w szpitalu w wileńskich Santoryszkach. Była godzina 15.00. Godzina Miłosierdzia, chwila
konania Jezusa na Krzyżu…
Nie żyje człowiek, który zdawałoby się nie znał
żadnych niedomagań, żadnych chorób. Zawsze aktywny,
czynny, pełen planów twórczych, pełen odwagi.
Odwagę wykazywał stale, w ciągu całego życia.
Rozpoczynając od czasów sowieckich, kiedy to w wielu
szkołach Wileńszczyzny zakładał i prowadził tajne komplety religijne, kółka „Promień”, „Świt”.
Przed półtora rokiem podczas prezentacji swej
książki „Pod prąd” tak oto powiedział o tym okresie:
„W ciągu prawie 30 lat, od 1962 roku aż do roku 1989,
kiedy religia weszła legalnie do szkół, w tamtych latach
głuchej i brutalnej ateizacji, kiedy mówiono, że Boga nie
ma, a już w żadnym wypadku nie można było pozytywnie
powiedzieć o Bogu w szkole, w szkołach w Wilnie prowadzone były lekcje religii. Były to kółka religijne, gdzie
stosowano różne formy wychowania religijnego młodzieży od 5 do 12 klasy. Te kółka działały stale, mimo zagro-
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żenia. Ta książka jest tego świadectwem”.
Jedna książka. Jedna malutka dróżka z Jego
wszechstronnej działalności. Działalności Człowieka, który umiał łączyć muzykę z pracą pedagogiczną, działalnośćią kulturalno-oświatową, pracą w Sejmie (lata 19922004).
Doktor nauk teologicznych, wicemer rejonu wileńskiego, założyciel i niezmienny kierownik „Wileńszczyzny”, inicjator Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie „Kwiaty
Polskie”, konkursu Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże,
wysławiamy”.
Do tego dołączyć należy aktywną działalność
w Związku Polaków na Litwie. W latach 1988-1991 był
prezesem oddziału wileńskiego Związku Polaków na Litwie, w latach 1991-1994 — prezesem Zarządu Głównego ZPL.
Kiedy się wspomina Jana Gabriela Mincewicza,
przypominają się jego przepiękne pieśni, takie nasze,
takie ojczyste: „Wileńszczyzny drogi kraj”, „Ojcowizna”,
„Polonez Wileński”, które to zapoczątkowane przez założony przez Niego Polski Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” rozleciały się daleko w świat
i stały się hymnami rodaków żyjących w różnych krajach
i na różnych kontynentach.
Kontynentach, które ten wspaniały zespół, prowadzony tak sukcesywnie przez Wielkiego Mistrza, w ciągu 35 lat odwiedził. Polskę i Anglię, Austrię i Belgię, Danię
i Francję. Kilkakrotnie USA, Niemcy, Włochy, Australię,
Argentynę, Brazylię…
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Współautor podręczników wychowania muzycznego dla klas IV-VIII szkół polskich na Litwie, autor podręczników muzyki dla klas V i VI oraz VII i VIII.
Autor zbiorków „Pieśni Wileńszczyzny” i „Nasze
pieśni”.
Był bardzo pracowity i bardzo wymagający wobec siebie i tych, z którymi pracował.
Ukończył studia w Konserwatorium Muzycznym
w Wilnie, potem w Akademii Muzycznej.
Doktor teologii, członek Komisji Katechetycznej
Archidiecezji Wileńskiej. Laureat nagrody im. Oskara Kolberga, nagrody im. Brata Alberta, uhonorowany tytułem
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” .
W plebiscycie czytelników „Kuriera Wileńskiego”
zdobył tytuł „Polak Roku 1998 na Litwie”.
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, medalem
Honorowym Stowarzyszenia Miłośników Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”.
Ostatni wręczony Mu z okazji 35-lecia zespołu
medal „Pro Patria”.
I ostatnie zdjęcie z koncertu podczas Mszy świętej dziękczynnej za 35 lat działalności Jego kochanej „Wileńszczyzny”, które przesłał dla każdego członka.
Wielki Człowiek, Wielki Patriota swej Ziemi odszedł do Domu Pana. Pozostawiając na ziem-skiej drodze przepiękne piosenki, takie nasze polskie, podwileńskie…

Pozostawił wiele wywalczonych polskich klas,
kiedy to jako poseł na Sejm RL z wielką odwagą walczył
o każde polskie dziecko w polskiej szkole.
Pozostawił u członków zespołu wspomnienia
z wojaży, które „Wileńszczyzna” zawsze rozpoczynała od
modlitwy.
Przed kilkoma laty tak o Janie Gabrielu Mincewiczu powiedział Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Wilnie: „Mieliśmy duże szczęście, że
to nam się przytrafiło, że w wieku dorastania mogliśmy
przejść tę formację duchową i na pewno z tego wysiłku,
który w nas został włożony, dużo zostało. To, że coś otrzymaliśmy kiedyś, jest nie tylko dla nas. Jest to też zobowiązanie, że musimy to przekazywać dalej. Oddać to, co
otrzymaliśmy” .
Wileńszczyzna w smutku schyla czoło przed
Wielkim Patriotą Swej Ziemi, którą tak kochał, której poświęcił te słowa: „Ukochana moja ziemio, Wileńszczyzny
drogi kraj. Na nic Ciebie nie zamienię, z Tobą żyć i umrzeć
daj”.
Niech Mu ziemia ojczysta lekką będzie…
Zespół redakcji „Kuriera Wileńskiego”
http://kurierwilenski.lt/2016/12/08/pamieci-jana-gabriela-mincewiczawielkiego-patrioty-ziemi-wilenskiej/ [12.12.2016]

Anna Pieszko

„REITINGAI”: POLSKIE SZKOŁY WŚRÓD NAJLEPSZYCH LITWY

Spośród polskich szkół w zaszczytnej czołówce znalazła się Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli.
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Litewskie pismo „Reitingai” po raz kolejny dokonało zestawienia najlepszych szkół na Litwie. W rankingu
ocenia się gimnazja pod względem najlepszych wyników
uzyskanych na egzaminach maturalnych. W pierwszej
pięćdziesiątce (spośród 366 gimnazjów na Litwie) znalazły się również placówki z polskim językiem nauczania.
– Według najnowszego rankingu litewskiego
pisma „Reitingai” nasze polskie szkoły wypadają dosyć dobrze. Co prawda, pismo stosuje inne kryteria, niż
te opracowywane przez „Macierz Szkolną” w konkursie
„Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel”, ale tym niemniej ranking według „Reitingai” jest obiektywny. Jest
w nim brana pod uwagę nie ogólna liczba maturzystów
w danej szkole, lecz liczba uczniów składających egzamin maturalny z konkretnego przedmiotu. Oznacza to,
że jeżeli w jakiejś szkole przykładowo geografię składa 5
uczniów, to pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna
wyników tych uczniów z tego przedmiotu – mówi Józef
Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
„Reitingai” typuje najlepsze szkoły pod względem
składania 12 maturalnych przedmiotów: języków litewskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego (polskie
szkoły nie składają tego przedmiotu), rosyjskiego, historii,
matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii i geografii.
Spośród wszystkich szkół średnich i gimnazjów w kraju
wyodrębniono 50 najlepszych, wśród tych, które wykazały się najlepszą wiedzą z przedmiotu.
– Wszystkie szkoły w kraju są poddawane ocenie jednakowo, według tej samej zasady, więc wyniki są
wiarygodne. Jeżeli wziąć pod uwagę, że liczba naszych
maturzystów w stosunku do ogólnej liczby maturzystów
w kraju stanowi około 3 proc., to rzeczywiście na tle krajowych szkół wypadamy dobrze – ocenia Józef Kwiatkowski.

Badanie wykazało, że jakościowe nauczanie litewskiego
oferuje zaledwie każda ósma szkoła na Litwie.
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Cieszy zwłaszcza to, że 3 szkoły w rejonie wileńskim znalazły się w gronie najlepszych według wyników
uzyskanych na maturze z języka litewskiego. To Szkoła
Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (13. miejsce),
Gimnazjum w Rukojniach (19. miejsce) i Gimnazjum im.
J. Słowackiego w Bezdanach (25. miejsce).
– Ten najtrudniejszy egzamin wypadł dobrze,
gdyż nasi maturzyści stanowią tu aż 6 proc. – mówił Józef
Kwiatkowski.
Na marginesie warto zauważyć, że autorzy rankingu „Reitingai” oceniają wyniki matury z ojczystego języka litewskiego jako „szokujące”: badanie wykazało, że
jakościowe nauczanie litewskiego oferuje zaledwie każda
ósma szkoła na Litwie, a język litewski jest najbardziej
nielubianą dyscypliną. Wyniki matury w liczbach prezentują się następująco: tylko w 50 z 366 szkół ogólnokształcących średnia ocen abiturientów przekracza 50 punktów
ze 100 możliwych, natomiast w pozostałych 316 gimna-zjach waha się w przedziale od 4 do 49. W całym kraju
w tym roku nie było ani jednej szkoły (wyjątkiem nie są
nawet elitarne gimnazja, do których są przyjmowani najzdolniejsi uczniowie), w której średnia ocen z litewskiego
przekraczałaby 86 pkt.
Dramatycznie prezentują się również wyniki egzaminu maturalnego z matematyki: jakościowe nauczanie oferuje w tym przypadku każda dwunasta szkoła, a do
najlepszej 50-tki trafiły nawet takie gimnazja, w których
średnia ocen sięga zaledwie 43,8 pkt. Tym niemniej cieszą wyniki szkół polskich. W czołówce znalazło się 5 gimnazjów: na 14. pozycji uplasowała się Szkoła Średnia im.
Joachima Lelewela w Wilnie (średnia punktów 59,5), na
27. – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (53,29), 37.
– Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (49,33), na 39. – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego
w Wilnie (48,73) i na 43. – Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie (47,83).
– Pod względem matematyki również
wypadamy dobrze, gdyż 5 szkół z polskim językiem nauczania z ogólnej liczby 50 placówek
stanowią już 10 proc. – ocenia Józef Kwiatkowski.
– Najsłabiej wypadają polskie szkoły pod
względem nauczania języka angielskiego. W tej
kategorii znalazły się 2 polskie szkoły, co daje 2
proc. od ogólnej liczby – mówił Józef Kwiatkowski.
Najlepiej jest uczyć się angielskiego
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (37.
miejsce z 71,2 pkt) i Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie (39. miejsce z 70,64
pkt).
Kategoria „Język rosyjski” wypadła najlepiej, gdyż jedna trzecia szkół (32 proc.) pierwszej 50-tki została zdominowana przez szkoły
z polskim językiem nauczania z wynikami powyżej 88,17
pkt. Znalazła się tu Szkoła Średnia im. św. Kazimierza
w Miednikach (19. miejsce), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (26.), Gimnazjum im. św. Stanisława
Kostki w Podbrzeziu (27.), Gimnazjum im. Konstantego
Parczewskiego w Niemenczynie (28.), Szkoła Średnia im.
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Joachima Lelewela w Wilnie (29.), Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Wilnie (31.), Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach (32./33.), Gimnazjum w Rukojniach
(34.), Gimnazjum w Awiżeniach (38.), Gimnazjum im.
ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (39.), Gimnazjum w Mickunach (40.), Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie (42.), Gimnazjum im. Ferdynanda
Ruszczyca w Rudominie (46), Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach i Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze zajmują 47. i 48. miejsca,
a pięćdziesiątkę zamyka Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.
– Dobrze wypadły szkoły polskie także pod
względem składania języka niemieckiego – w pierwszej
50-tce stanowią 14 procent – mówił Józef Kwiatkowski.
Wśród 35 szkół, w których maturzyści składali
język niemiecki, znalazło się 5 szkół polskojęzycznych.
To Gimnazjum w Bujwidzach (20. pozycja), Gimnazjum
im. L. Narbutta w Koleśnikach (23.), Gimnazjum im. ks.
Józefa Obrembskiego w Mejszagole (27.), Gimnazjum
w Ejszyszkach (30.) i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Dziewieniszkach (34.).
Spośród polskich szkół tylko Szkoła Średnia im.
Joachima Lelewela w Wilnie (miejsce 16.) trafiła na listę
gimnazjów, których maturzyści otrzymali najlepsze wyniki
z egzaminu z historii, co stanowi 2 proc. maturzystów.
Trzy polskojęzyczne szkoły znalazły się wśród
szkół z najlepszymi wynikami z technologii in-formacyjnych. Wysokie 5/6 miejsce zajęła placówka z rejonu wileńskiego – Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Czarnym Borze. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie jest na miejscu 22., a Gimnazjum w Rukojniach – na
39/40, co daje 6 proc. maturzystów.
6 proc. maturzystów może się pochwalić również
dobrymi wynikami z fizyki. W pierwszej 50-tce znalazły
się 3 polskie szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II (15.
pozycja), Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (dzieli 31-32. miejsce), Gimnazjum im. św. St. Kostki
w Podbrzeziu na 47-48. miejscu.
4 proc. polskich maturzystów znalazło się wśród
najlepszych z chemii. Polskojęzyczne Gimnazjum w Ejszyszkach w tym zestawieniu zajmuje 2 miejsce, stabilnie
dobrą pozycję utrzymuje Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach – 7. i 8. miejsce (w ubiegłym roku – 1
miejsce).
5 szkół polskich z 50 najlepszych w kraju osiągnęły dobre wyniki z biologii: Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie (9. miejsce), Gimnazjum im. św.
Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (17.), Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (27.), Gimnazjum
w Rukojniach (42.) i Gimnazjum im. K. Parczewskiego
w Niemenczynie (47.).
W trzech szkołach na dobrym poziomie jest nauczanie geografii: Gimnazjum im. Juliusza Sło-wackiego
w Bezdanach uplasowało się na 15. miejscu, Gimnazjum
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na 27.,
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie na 47. W 50-tce
najlepszych szkół nasi maturzyści stanowią 6 proc.
Jak mówił Józef Kwiatkowski, ciekawy jest ranking, prezentujący najsłabsze i najmocniejsze pod wzglę-
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dem nauczania 8 przedmiotów samorządy. Rejon solecznicki znalazł się w piątce samorządów outsiderów,
w których najgorzej złożono egzamin maturalny z języka
litewskiego. Ze 137 uczniów w tym samorządzie nie złożyło egzaminu 15,33 proc. uczniów, 62,04 proc. uzyskało
oceny w przedziale 16-35 pkt. Dla porównania, w całkowicie litewskim samorządzie jurborskim państwowy egzamin z języka litewskiego składało 188 uczniów i 21,18
proc. z nich egzaminu nie złożyło, jeszcze 47,34 proc.
otrzymało najniższą ocenę (w skali od 16 do 35 pkt ze
100 możliwych).
– Nie trzeba się dziwić słabym wynikom z litewskiego, gdyż było to do przewidzenia. Nie można się było
spodziewać lepszych rezultatów po ujednoliceniu egzaminu z języka litewskiego. W znajomości tego przedmiotu
trudno jest konkurować z innymi litewskimi samorządami.
Ale przykładowo z innych 7 przedmiotów rejon solecznicki wypada bardzo dobrze – mówił.
Podsumowując, 23 szkoły z polskim językiem
nauczania znalazły się w pierwszej 50-tce w każdej rankingowej kategorii przedmiotowej. Tylko z angielskiego
i historii nasi uczniowie wypadają nieco słabiej – stanowią
2 proc. najlepszych maturzystów, natomiast z litewskiego, informatyki, fizyki i geografii stanowią 6 proc. Z języka
niemieckiego stanowią już 14 proc., z języka rosyjskiego
– 32 proc., z matematyki i biologii – po 10 proc.
Autorzy rankingu przygotowali też zestawienie
gimnazjów z uwzględnieniem wyników olimpiad przedmiotowych, zarówno na szczeblu krajowym, jak też międzynarodowym. Spośród polskich szkół w zaszczytnej
czołówce znalazła się Szkoła Średnia im. Władysława
Syrokomli (na 16. pozycji), Wileńska Szkoła im. Szymona Konarskiego (38.-51. miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie – 73./78., Gimnazjum im.
Adama Mickiewicza w Wilnie – 79./80.
W olimpiadach międzynarodowych srebrny medal na III Międzynarodowej Olimpiadzie Muzycznej trafił
do ucznia Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie J. Germanowicza (nauczyciel A. Rusiecka). Laureatami Międzynarodowej Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego zostali ucz-niowie Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie A. Wołosewicz, K. Słotwińska,
D. Wasilewska (nauczyciel L. Minowicz), Gimnazjum im.
A. Mickiewicza w Wilnie M. Bielawska (nauczyciel – B.
Borowska) oraz A. W. Górska (nauczyciel J. Kuzmicka).
Dobrze się wykazali na Międzynarodowej Olimpiadzie
Literatury i Języka Polskiego również uczniowie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie – K. Żytkowski,
J. Greit, M. Wiszniewska (nauczyciel J. Szczygłowska),
uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II I. Maksymowicz
(nauczyciel A. Jasińska) oraz A. Sobieska z Gimnazjum
im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (nauczyciel A.
Polakowska).

http://kurierwilenski.lt/2016/12/14/reitingai-polskie-szkoly-wsrod-najlepszych-litwy/
[14.12.2016]
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Wojciech Jankowski

NIE TAKI „WOŁYŃ” STRASZNY, CZYLI WYCHODZĄC Z OKOWÓW
POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI

Film Wojciecha Smarzowskiego wywoływał skrajne emocje, jeszcze zanim pojawił się na ekranach.
Był tematem wielu komentarzy, wypowiedzi publicznych w sieciach społecznościowych i w mediach, na
konferencjach naukowych, na których historycy, specjaliści od geopolityki i stosunków międzynarodowych wypowiadali się na temat polskiego reżysera i filmu, którego
nie widzieli. Przyczyną tych emocji było naruszenie niepisanej umowy, pewnego tabu, które mówiło, że dla pojednania polsko-ukraińskiego pewne tematy powinny być
przemilczane.
Debata wokół filmu stała się domeną tych, którzy
filmu nie oglądali, ale w jakiś tajemniczy sposób posiedli
wiedzę na jego temat. Po pokazach zamkniętych zaczęły
pojawiać się w mediach recenzje i relacje z filmu. Gros
z nich dotyczyły nie wartości artystycznych filmu, a jego
roli w stosunkach polsko-ukraińskich. Jeżeli pojawiały się
recenzje odwołujące się do dzieła sztuki filmowej (czy filmowej szmiry – jak kto woli), to i tak można było wyczuć
istniejące założenie autora, że taki film w ogóle nie powinien ujrzeć światła dziennego. Siłą rzeczy, Drogi Czytelniku, ten tekst też taki jest, chciałby być recenzją filmową,
ale tylko udaje, że nią jest…
Prawie wszyscy bali się tego filmu. Bali się jego
skutków. Pobudzenia wyobraźni zwykłych zjadaczy chleba, którzy na co dzień o Wołyniu nie myślą, ale po wyjściu
z kina będą mieli wyrobioną opinię na temat Ukraińców.
Ja też się bałem, aż któregoś dnia patrząc w monitor
komputera skonstatowałem, że obraz, który mi się jawi,
to „smarzowskofobia”, większa niż ukrainofobia, a nawet
rosyjski trolling. Smarzowski nie powinien był bowiem zrobić tego filmu. Rujnuje mosty budowane latami. Nie dba
o stosunki polsko-ukraińskie…
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„Smarzowskofobia”
Paweł Smoleński porównuje „Wołyń” do „Łowcy
jeleni”, obsypanego Oscarami filmu o amerykańskich jeńcach (nawiasem mówiąc Łemkach). U Michaela Cimino
Wietnamczycy są okrutnymi bestiami, trzymającymi jeńców w klatkach i zmuszającymi jeńców do gry w rosyjską
ruletkę. Głośny, mocny film, silnie działający na psychikę widza. U Smarzowskiego, wedle Smoleńskiego, jest
ten sam schemat. Sceny nocnych spotkań upowców są
rzeczywiście przerysowane, ale czytając recenzję nie
sposób oprzeć się wrażeniu, że wyrok na film zapadł już
przed obejrzeniem filmu.
Jurij Andruchowycz w tekście o mocnym, punkowym niemal tytule „Pojebane pojednanie” (uszami wyobraźni słyszę nawet jak Mertwyj Piweń na kolejnej płycie
wykonuje utwór z tak dynamicznym refrenem) zaznacza:
„ta notatka, to nie recenzja. Wszystko jedno, i tak kusi
mnie, by napisać: nie widziałem ale potępiam”. Jest to żart
typowo andruchowyczowski, ale jest w nim zawarta myśl
o wspomnianym już tabu, w imię pojednania nie wolno
poruszać tematu zbrodni wołyńskiej. Zastanawiające jest,
jak najbardziej znany na świecie pisarz ukraiński, swego
czasu prowokujący, czasami łamiący tabu obyczajowe,
sugeruje innemu artyście, czym nie może się zajmować…
Dostało się Smarzowskiemu za „partię i rząd”,
ponieważ, jak sądzi bożyszcze ukraińskiej literatury, film
wpisuje się w politykę władz polskich. Andruchowycz ewidentnie nie lubi Prawa i Sprawiedliwości i automatycznie
przypisuje reżysera do tej grupy. Zaznacza, co prawda,
że Wojciech Smarzowski dystansuje się od nich, ale to
nie szkodzi. Smarzowski odmówił przyjęcia nagrody od
prezesa TVP – to bez znaczenia, nie pasuje do ogólnego
obrazu. Prace nad filmem zaczęły się, gdy nikomu jeszcze nie się śniło, że Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do
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władzy. O tym Jurij Andruchowycz już nie wspomniał.
Nie wiem, czy prześmiewcze zdanie „Polska nie
doczekała się od Ukrainy tego, czego oczekiwała, a w zamian za to była przez Ukrainę podstępnie wykorzystywana” wiernie oddaje nastroje nad Wisłą, ale Andruchowycz
chyba nie zdaje sobie sprawy, jakim nietaktem ze strony
Rady Najwyższej było to, co się stało na zakończenie wizyty Bronisława Komorowskiego, wówczas prezydenta
RP, w Kijowie.
Grzech Wołynia
Natalia Rymśka w krytycznym wobec Andruchowycza tekście napisała, że „film jest traktowany jak
zdrada ze strony Polaków, którzy, jak wiadomo, zawsze
i wszędzie powinni być naszymi adwokatami. Brak gotowości do wzięcia na siebie części odpowiedzialności za te
stosunki czasami graniczy z infantylnością. Nie wspominając już o stanowiskach typu „nie będą nam Polacy i Rosjanie mówić, komu stawiać pomniki i czyimi imionami ulice nazywać”, bo autorzy takich twierdzeń ani przez chwilę
nie wymagają takiej postawy od siebie. Skoro o Wołyniu
i o innych niewygodnych stronicach historii ukraińskiego
integralnego nacjonalizmu wolimy milczeć – to niech milczy też on. Dalej felietonistka stwierdza ironicznie, że największym grzechem reżysera wobec Ukraińców jest to,
że w ogóle zrobił ten film. A więc to na Smarzowskim spoczywa grzech Wołynia, czy może raczej grzech „Wołynia”.
Adam Balcer napisał, że ten film to stracona
szansa na polsko-ukraińskie pojednanie. Chciał-bym
przewrotnie zadać kilka pytań. Czy na reżyserze i scenarzyście spoczywa obowiązek dbania o stosunki polsko-ukraińskie? Czy istnieje jakiś alternatywny kodeks, który
mówi, że tak właśnie jest? Czy „narracja kresowa” jest tak
nikczemnym zjawiskiem, że twórca musi wystrzegać się
jak ognia posądzenia o „kresowe ciągoty”? I czy można
zakazywać jakiemuś narodowi mówienia o swojej trau-mie?
Ten film jest swoistą polską terapią. Zrządzeniem
losu zbiegł się z rokiem uchwały o męczeństwie kresowian, dlatego emocje wokół premiery były jeszcze bardziej podgrzane, ale ma on wymiar również wewnętrzny.
Nie zgadzam się z motto filmu – cytatem Jana Zaleskiego, że Polaków na Wołyniu zamordowano dwukrotnie, po
raz pierwszy realnie, po raz drugi milczeniem. Teza tak
jaskrawa, że z łatwością wprawny felietonista ją potwierdzi albo jej zaprzeczy. Prawdą natomiast jest, że zbrodnia
wołyńska była traumą wypartą, o której mówiło się ciszej,
niż o Katyniu, czy zbrodniach niemieckich. Zaważyła na
tym wspomniana polityczna poprawność. Teraz trwa terapia: „skrzywdzono mnie, ja wyparłem tę krzywdę, próbowałem zapomnieć, ale od niej nie sposób uciec”.
„Wołyń”
Mój kolega powiedział, że jest to film o tym, „jak
kruche są w człowieku cechy ludzkie”. Jest to chyba najlepsza recenzja, z jaką się spotkałem. To z całą pewnością jeden z najlepszych filmów polskich, jakie widziałem
w ciągu ostatnich lat. Zgodnie ze schematem wielu dzieł,
rozpoczyna się idyllą – weselem, po to by zakończyć zagładą. Film pokazuje, jak ludzkie grzechy, takie jak chciwość, wyniosłość, mściwość, w odpowiednich warunkach,
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jeżeli ktoś rzuci na to iskierkę, prowadzą do tragedii. To
jest film o tym, jak niepostrzeżenie zło wchodzi w ludzkie
dusze, o tym jak niszczące człowieczeństwo są idee obiecujące (wybranym) raj na ziemi. A nacjonalizm, podobnie
jak bolszewizm, taką obietnicę składał.
Smarzowski stara się odtworzyć realia wołyńskiej
wsi z tego okresu. Polscy aktorzy próbują mówić po ukraińsku i polszczyzną kresową, z przyzwoitymi rezultatami,
choć nieszczęsne dźwięczne „h” okazuje się przeszkodą
nie do pokonania. Film pokazuje także realia społeczne.
Z dialogów, wymiany spojrzeń, interakcji wyczytujemy
zalążki konfliktów. Jest wspomniana akcja niszczenia
cerkwi, niedopuszczanie Ukraińców do stanowisk i kupowania ziemi. W jaskrawy sposób jest pokazany młody
agitator z Galicji, który przywozi ideę „samostijnej”. Jest
ukazana polska wyniosłość i antysemityzm. W dotychczasowych filmach Smarzowskiego właściwie nie ma pozytywnych postaci. Wszyscy są w jakimś stopniu zarażeni
złem, czego nie zauważyli liczni ukraińscy komentatorzy.
Podobnie jest w „Wołyniu”. Dobra jest jedynie młoda, niewinna dziewczyna, której los nie pozwolił zrealizować miłości.
Film zmierza, niczym dramat antyczny, do tragicznego zakończenia. Wybierając się do kina, spodziewałem
się epatowania przemocą. Tymczasem dzieło Smarzowskiego jest mocne i krwawe, ale osoby, które czytały już
opisy mordów na Wołyniu, nie znajdą tam niczego, czego
nie mogłyby się spodziewać. Polskiego widza najbardziej
wstrząsa scena zamordowania przez Polaków Polki, która wyszła za Ukraińca…
Cel filmu
Wojciech Smarzowski deklaruje, że film nie jest
skierowany przeciw Ukraińcom, że jest przeciw skrajnemu nacjonalizmowi. Zatem jeżeli autor „Wołynia” nie jest
polskim Tarantino, jak prześmiewczo nazywa go Andruchowycz, i nie chodzi jedynie o epatowanie przemocą
i brutalnością i ma na celu pojednanie polsko-ukraińskie, dlaczego sceny nocnych spotkań upowców, powtarzających słowa tzw. dekalogu nacjonalisty, są nieznośnie przerysowane. Widzowi nasuwają się skojarzenia
z „Ogniomistrzem Kaleniem”. Czemu, wbrew opinii Grzegorza Motyki, konsultanta historycznego, w filmie pojawia
się scena święcenia siekier, wideł i motyk? Czyżby zabrakło artystycznych środków wyrazu? Czy bez tego film
nie jest wystarczająco mocny? Czy nie staje się przez to
mniej poważny?
Bezsprzecznie jest to kolejny znakomity film Wojciecha Smarzowskiego. W historii polskiego kina ma zagwarantowane już miejsce. Z pewnością będzie przyjęty
z rezerwą na Ukrainie, o ile znajdzie się w ogóle w dystrybucji. Za wcześnie jest, aby wyrokować, co nam przyniesie „Wołyń”. Wielość możliwości jest zbyt duża, aby to
przewidzieć. Oby tylko widzowie i recenzenci nie mieli już
wyrobionej opinii przed obejrzeniem.
http://www.kuriergalicyjski.com/kultura/film/5245-nie-taki-wolynstraszny-czyli-wychodzac-z-okowow-politycznej-poprawnosci
[12.10.2016]
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Stanisława Stańczyk-Wojciechowicz

DNI LWOWA W WARSZAWIE

„Dostojni goście, rodacy, lwowianie, mieszkańcy Warszawy i goście stolicy. Rozpoczynamy uroczyste
obchody Dni Lwowa. Zebraliśmy się dziś przy Grobie
Nieznanego Żołnierza aby w tym ważnym dla każdego
Polaka miejscu złożyć hołd bohaterskim Obrońcom Lwowa, którzy w 1918 roku oddali życie za Ojczyznę” – tymi
słowami rozpoczęły się XXIV obchody Dni Lwowa w Warszawie organizowane przez Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – oddział sto-łeczny i Fundację Dziedzictwo Kresowe.
W samo południe, w niedzielę, 20 listopada na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza zabrzmiał uroczyście Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, został odczytany Apel Poległych w Obronie Lwowa za Polskę 1918 roku, odbyła się uroczysta
Zmiana Warty, Salwa Honorowa i złożenie wieńców.
Wśród przybyłych na uroczystość gości byli
podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji Tomasz Zdzikot, ambasador Republiki Armenii Edgar Ghazarian, państwo Aleksandra i Bogdan
Biniszewscy – Muzeum Lwowa i Kresów, a także liczne
delegacje i przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń. Nie
zabrakło także młodzieży: uczniów gimnazjum nr 27 im.
Orląt Lwowskich i liceum ogólnokształcącego nr 99 im.
Zbigniewa Herberta.
Gości przywitał prezes Towarzystwa Marek Makuch, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie
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uroczystości, nawiązując do tradycji obchodów Dni Lwowa. W imieniu Fundacji „Armenian Foundation” wystąpił
profesor Krzysztof Jabłonka, przedstawiając zebranym
przy Grobie Nieznanego Żołnierza postać Jadwigi Zarugiewiczowej, lwowskiej Ormianki, matki bohatera spod
Zadwórza, która wskazała na jedną z trzech bezimiennych trumien, tym samym stając się przybraną matką
wszystkich żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.
– Lwów zawsze oddawał Polsce wszystko co najcenniejsze, wszystko co najpiękniejsze, wszystko co najwspanialsze – to tylko jedno, ale jakże wymowne i znaczące zdanie z przemówienia Aleksandry Biniszewskiej
– dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców
przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez delegacje i gości przybyłych na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wśród złożonych wieńców nie zabrakło wieńca od lwowian.
W tym samym dniu tradycyjnie w Bazylice Świętego Krzyża została odprawiona msza święta za Orlęta
Lwowskie.
21 listopada, w drugim dniu obchodów Dni Lwowa, w teatrze Capitol zebrali się licznie lwowianie i miłośnicy Lwowa, a także przedstawiciele organizacji rządowych.
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Przeniósł słuchaczy w świat Wołynia Inteligentnego „Kresowej Atlantydy” – ósmego już tomu niekończącej się historii Kresów.
A na zakończenie obchodów Dni Lwowa bawili
widzów piosenkami, skeczami i anegdotkami lwowskimi aktorzy Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę: Monika Świtaj-Milczarek, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki przy akompaniamencie Jerzego Derfla. Widzowie
niechętnie rozstawali się z aktorami. Były brawa, bisy
i wspólne śpiewanie „hymnu” Lwowa – znanej piosenki
„Tylko we Lwowie”.
Zakończyliśmy XXIV obchody Dni Lwowa i już nie
możemy się doczekać przyszłego roku, aby znów spotkać się w zacnym gronie lwowian i miłośników Lwowa.
Profesor Stanisław Nicieja, jak zawsze, ujął
wszystkich swoimi opowieściami o Lwowie i Kresach.

http://www.kuriergalicyjski.com/kultura/wydarzenia/5404-dni-lwowa-w-warszawie [12.12.2016]
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Eugeniusz Sało

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
POZIOM OŚWIATY POLSKIEJ NA UKRAINIE

Podsumowanie kolejnego roku działania projektu „Biało-czerwone ABC”, wspieranie rozwoju edukacji
polskiej na Ukrainie oraz intelektualne spotkanie z Kresami były głównymi tematami, które zostały poruszone
podczas konferencji oświatowej zorganizowanej przez
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Fundację Wolność i Demokracja w dniach 10-11 grudnia
w „Domu Pielgrzyma” w Brzuchowicach.
W konferencji udział wzięli prof. Jan Żaryn, senator RP, Magdalena Pszczółkowska, zastępca dyrektora
departamentu współpracy z Polonią i Polakami za Gra-
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nicą MSZ RP, Rafał Dzięciołowski, członek Narodowej
Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, prof. Beata Obsulewicz–Niewińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, konsul Marian Orlikowski, kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego
RP we Lwowie, nauczyciele ze szkół z polskim językiem
nau-czania oraz sobotnio-niedzielnych placówek edukacyjnych. Uczestników powitał Robert Czyżewski, prezes
Fundacji Wolność i Demokracja.
– Projekt „Biało-czerwone ABC” jest połączeniem
materialnego wsparcia szkół sobotnio-niedzielnych, szkolenia dla nauczycieli, wydania podręcznika „Raz, dwa,
trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka
polskiego dla dzieci na Ukrainie”, kursy certyfikacyjne czy
wymiana młodzieży – zaznaczył Robert Czyżewski, prezes Fundacji Wolność i Demokracja.
Prof. Jan Żaryn wziął udział w konferencji jako
przedstawiciel Senatu RP oraz jako historyk, który opowiedział o polskich dziejach w kontekście dziedzictwa
kresowego. W czasie wykładu senator podzielił się refleksjami na temat związku między polskością i kresowością
oraz świadomości roli kresowości w tworzeniu polskiej
kultury i tożsamości narodowej.
Jan Żaryn podzielił się informacją na temat
wsparcia przez Senat RP szkolnictwa polskiego na Ukrainie. – Priorytetem komisji senackiej jest, przede wszystkim, wsparcie oświaty polskiej zarówno na Wschodzie,
jak i na szeroko pojętym Zachodzie. To nie są pieniądze
stracone. Wręcz odwrotnie, to są pieniądze, które są inwestycją w młode pokolenie, które ma szansę tutaj wzrastać w kulturze polskiej – podkreślił senator.
Prof. Żaryn również zaznaczył, że komisja senacka będzie rozpatrywała wnioski finansowania polskich
szkół na Ukrainie na okres jednego roku, ale z myślą
o ciągłości ich wsparcia na kolejne lata. – Jesteśmy przekonani, że finansowanie z budżetów rocznych, przekazywane poszczególnym podmiotom, muszą mieć w sobie
zjawisko ciągłości. Będziemy wspierać te dzieła, które
rokują nadzieję, że przetrwają burzę tej rzeczywistości
początku. A ci, którzy już trwają i mają swoje osiągnięcia,
będą finansowane w ramach kontynuacji – powiedział
Jan Żaryn.
Magdalena Pszczółkowska, zastępca dyrektora
departamentu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP zaakcentowała na wzroście zainteresowania
nauką języka polskiego na Ukrainie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. – Mamy świadomość tego,
że nauka języka polskiego często jest kontynuacją nauki
języka wyniesionego z domu. Jest również odkrywaniem
swoich polskich korzeni oraz zainteresowanie Polską,
które jest obecne na Ukrainie – powiedziała przedstawicielka MSZ RP.
Konsul Marian Orlikowski apelował, aby wykorzystać zainteresowanie nauką języka polskiego przez Ukraińców, by mogli poznać również polską historię, kulturę
i tradycję.
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W imieniu ministra Adama Kwiatkowskiego podziękował nauczycielom Rafał Dzięciołowski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Wspomniał
on o wizycie i spotkaniu szefa gabinetu prezydenta RP
z Polakami, którzy walczyli na Wschodzie Ukrainy. – To
co nas najbardziej uderzyło wtedy, to był stan świadomości. To było to, co wydaje się na Kresach najcenniejsze
w tradycji i kulturze polskiej – umiłowanie wolności, poczucie własnej godności i honoru oraz głębokie przekonanie o tej tożsamości, która wiąże ich z miejscem ich
urodzenia – powiedział Rafał Dzięciołowski.

Fot. Aleksander Kuśnierz

Z prelekcją o polskich poetach na Kresach wystąpiła prof. Beata Obsulewicz–Niewińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Chciałam opowiedzieć
zgromadzonym tutaj na konferencji nauczycielom i miłośnikom języka polskiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego, który związany był ze Lwowem i napisał książkę
"Uśmiech Lwowa". Przez pryzmat tej książki chciałam,
żebyśmy popatrzyli na historię polskiego Lwowa – powiedziała.
W ramach konferencji odbyła się prezentacja
najlepszych praktyk w ramach współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców przez szkoły stacjonarne i szkoły
sobotnio-niedzielne. Również Fundacja Wolność i Demokracja wręczyła wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom
szkół za rozwój i sprawną działalność polskich placówek
edukacyjnych na Ukrainie.
Na zakończenie miało miejsce spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie z zespołem Galicja Folk Band.
http://www.kuriergalicyjski.com/spolechenstwo/polacyukr/5398konferencja-podsumowujaca-oswiate-polska-na-ukrainie [13.12.2016]
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Hanna Widacka

MATKA BOSKA BERDYCZOWSKA
W posiadaniu rodu Tyszkiewiczów od dawna
znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej, malowany
na płótnie naklejonym na cyprysową deskę i będący wierną kopią rzymskiego wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej.
W XVII w. obraz należał do wojewody kijowskiego Janusza
Tyszkiewicza, który w 1630 r. ufundował w Berdyczowie
jako wotum kościół i klasztor karmelitów. W części dolnej
świątyni umieścił podobiznę Madonny – tyleż piękną, co
głęboko czczoną. Otoczona niesłabnącym kultem ikona,
określana przez ówczesnych kaznodziejów i poetów jako
„Ozdoba Berdyczowa”, „Ozdoba Ukrainy, Wołynia i Podola” bądź „Obrona polskiej Korony od granic ukraińskich”,
przechodziła burzliwe, nieraz dramatyczne dzieje, co nie
wpłynęło bynajmniej na liczbę „cudownych łask”, notowanych w skrupulatnie prowadzonym Summaryuszu. 16
lipca 1756 r. wizerunek uroczyście ukoronowano ufundowanymi przez papieża Benedykta XIV szczerozłotymi koronami, ozdobionymi dziesięcioma szmaragdami; niestety, precjoza złupiono już w 1820 r., a sporządzone w ich
miejsce następne padły również ofiarą kradzieży (1830,
1844). Powtórnego aktu koronacji dokonano 6 czerwca
1857 r. przysłanymi przez Piusa IX koronami. Sam obraz
istniał do 1941 r., kiedy to zaginął po pożarze świątyni
berdyczowskiej.

szości niedatowanych miedziorytów) cudownego obrazu,
z których blisko połowa znana jest już tylko z literatury.

Jego wygląd przekazała grafika, wykonana
w XVIII i XIX w. przez artystów polskich i obcych. Niewątpliwie największą rolę odegrał tu Teodor Rakowiecki,
rytownik związany z karmelitami i drukarską oficyną berdyczowską, działający tam w latach ok. 1761 – ok. 1790.
W jego spuściźnie (w której przeważa grafika dewocyjna)
tak dalece dominuje ikonografia Madonny Berdyczowskiej, iż artystę można uznać za pewnego rodzaju monopolistę. Ogółem Rakowiecki wykonał ok. 20 rycin (w więk-

W XIX w. powstawanie i rozpowszechnianie graficznych podobizn ikony berdyczowskiej przeniosło się na
Zachód Europy, lokalizując się głównie w Paryżu – centrum polskiej emigracji. Działał tam nasz najlepszy stalorytnik, Antoni Oleszczyński, który do Albumu de Wilna
wykonał dwie odmiennie zakomponowane ryciny – kopie
obrazu.
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Do jednego z najpiękniejszych należy miedzioryt,
utrwalający wizerunek berdyczowskiej Madonny w otoczeniu papieża i anioła, jakby powiększony przez promienistą glorię. Wieńczą ją Bóg Ojciec, Gołębica, anioł z lirą
i główka anielska, wreszcie korona z gwiazd. Rycina ta,
jak i większość prac artysty, jest niedatowana (a przez
to niełatwa do chronologicznego uszeregowania) i bardzo
dekoracyjna, aczkolwiek zakres użytych przez Rakowieckiego środków formalnych był stosunkowo ograniczony.
Wypada dodać, że na początku XX w. istniało
jeszcze kilka dzieł artysty z ikonografią Matki Boskiej Berdyczowskiej, zachowanych w postaci oryginalnych matryc
miedzianych. Eksponowano je w 1905 r. w Warszawie na
wystawie Ku czci Bogarodzicy. Katalog, wydany w tymże
roku przez księdza Hipolita Skimborowicza, zarejestrował
siedem takich blach znajdujących się ówcześnie w Siedlcach, w posiadaniu J. Rakowieckiego, zapewne potomka rytownika. Losy owych obiektów pozostają nieznane;
można słusznie domniemywać, że zaginęły lub zostały
zniszczone podczas dwóch kolejnych wojen światowych.

http://wilanow-palac.pl/matka_boska_berdyczowska_2.html
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MATKA BOŻA BERDYCZOWSKA
PATRONKA KONFEDERACJI BARSKIEJ

Twórczość o Sienkiewiczu wyrazem wdzięczności
za Jego przesłanie do Narodu:
„Żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności”.

Z inicjatywy Ks. Jubilata Henryka Nowika
powstał:
„Pomnik Matki Ojczyzny w Hołdzie Matce Polce”,
o przesłaniu Gnieźnieńskim Jana Pawła II
i poświęcony (16. X. 1988r.)
w Sanktuarium w Licheniu.

Założyciel Towarzystwa ks. Henryk
Nowik przyjął Premiera RP
Jana Olszewskiego w siedzibie
T.K.N.R. Dostojny Gość w kronice napisał: „Z żalem, że mogłem
być tak krótko, z nadzieją, że
będę mógł tu wkrótce powrócić”.
22.03.1996 r.

Dzięki ks. prob. Henrykowi Nowikowi i Parafianom
powstał na wzgórzu Łężyckim kościół p.w. Matki Bożej Fatimskiej
z monumentalnym Krzyżem Odrodzenia Polski,
u stóp którego zbudowano pomnik Kresowej Golgoty Wschodu
Fot. Agnieszka Żurańska

