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Jeszcze Polska nie zginê³a!
Kwiecieñ 2008 r. zapisze siê ponurymi zg³oskami w historii Polski. Oto najwy¿sze w³adze RP pozbawi³y
Polskê suwerennoœci pañstwowej i wcieli³y j¹ do superpañstwa unijnego. Jest to wydarzenie zupe³nie bezprecedensowe w naszych dziejach. Co prawda, nie brakowa³o w nich wielu jawnych aktów zdrady narodowej, a tym
bardziej dzia³añ o tak¹ zdradê siê ocieraj¹cych, w sposób oczywisty sprzecznych z interesem polskiego pañstwa
i narodu. Wystarczy tu wspomnieæ choæby Sejm rozbiorowy z 1773 r., który, pod naciskiem wojskowym pañstw
zaborczych, zalegalizowa³ pierwszy rozbiór Polski, odstêpuj¹c zaborcom od strony formalno-prawnej zaw³aszczone przez nich ju¿ wczeœniej ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ju¿ znacznie wczeœniej, w siedemnastym, a zw³aszcza w osiemnastym wieku, zerwano, przy pomocy os³awionego „liberum veto", ca³y szereg sejmów, uniemo¿liwiaj¹c w ten sposób przeprowadzenie reform ustrojowych, wojskowych i skarbowych, koniecznych dla uzdrowienia, wzmocnienia i w konsekwencji utrzymania przy ¿yciu pañstwa polsko-litewskiego. Choæ
formalnie dokonywa³y tych niszczycielskich aktów zwyk³e p³otki tj. jeden, nieznany nikomu szerzej pose³, to tak
naprawdê w ka¿dym wypadku sta³y za nimi si³y o wiele potê¿niejsze – przewa¿nie antynarodowe kliki magnackie
znosz¹ce siê po cichu z pañstwami oœciennymi, szczególnie z Prusami i bez najmniejszych skrupu³ów pobieraj¹ce od nich za t¹ niecn¹ dzia³alnoœæ olbrzymie sumy pieniê¿ne, a niekiedy nawet sam dwór królewski. W ogóle,
Rzeczypospolita by³a krajem, gdzie zdrada i konszachty magnatów z obcymi dworami, równie¿ tymi otwarcie
wrogimi Polsce, by³y na porz¹dku dziennym i praktycznie zawsze uchodzi³y winowajcom bezkarnie. Taki zbiorowy akt zdrady mia³ miejsce podczas Potopu Szwedzkiego, kiedy to wiêkszoœæ magnaterii litewskiej, a nastêpnie
tak¿e znaczna czeœæ koronnej, ba, nawet czêœæ szlachty, przesz³a na stronê Karola Gustawa, a rozmiary tej
zdrady doprowadzi³y do nag³ego za³amania siê jednego z najpotê¿niejszych pañstw europejskich. Za symbol
zdrady narodowej uchodzi jednak u nas, bêd¹ca równie¿ dzie³em najwy¿szych dygnitarzy pañstwowych, Konfederacja Targowicka z 1793 r. Obok uskutecznionych aktów zdrady, mo¿na siê te¿ doszukaæ w naszej historii
œladów ró¿nych zdradzieckich knowañ, które jednak szczêœliwie nie dosz³y do skutku. Sztandarowym ich przyk³adem mo¿e byæ stosunkowo ma³o znany tzw. „grand dessein" czyli dos³ownie „wielki plan" Augusta II Mocnego,
który przewija³ siê przez ca³e jego panowanie, a który mia³ polegaæ na wykrojeniu z czêœci Rzeczypospolitej
dziedzicznego pañstwa absolutystycznego, po³¹czonego œciœle z Saksoni¹, które by³oby Polsk¹ co najwy¿ej
tylko z nazwy, co wi¹za³oby siê z oddaniem czêœci le¿¹cych w jej dotychczasowych granicach ziem s¹siadom:
Prusom i Rosji, a wiêc z czêœciowym rozbiorem Polski. Trzeba jednak bardzo mocno podkreœliæ, ¿e wszystkie te
zamachy na suwerennoœæ i integralnoœæ terytorialn¹ pañstwa polskiego by³y dzie³em stosunkowo w¹skich, choæ
niezmiernie potê¿nych i wp³ywowych, a przy tym czêsto etnicznie wcale nie polskich klik, albo te¿ dochodzi³o do
nich pod bezpoœrednim fizycznym naciskiem wroga. Zawsze te¿ wywo³ywa³y one zdecydowan¹ reakcjê, wstrz¹s
moralny i zdecydowany sprzeciw wiêkszoœci narodu.
Tym razem jednak zlikwidowanie polskiego suwerennego pañstwa i przekszta³cenie go w jedn¹ z unijnych
prowincji posz³o g³adko, bez wiêkszej dramaturgii. Nie tylko nie znalaz³ siê ¿aden Rejtan z prawdziwego zdarzenia, ale wprost przeciwnie, – nawet ci pos³owie, którzy formalnie glosowali przeciw, ju¿ nastêpnego dnia wygl¹dali
na ca³kowicie pogodzonych z utrat¹ niepodleg³oœci. Co gorsza, tak¿e i znaczna czêœæ naszych rodaków przyjê³a
wobec tego faktu postawê ca³kowicie obojêtn¹, zachowuj¹c siê, jakby nic wa¿nego siê nie sta³o. Jednym, a jest
ich niema³o, jest ju¿ w istocie obojêtne, w jakim pañstwie ¿yj¹; inni, zapewne wiêkszoœæ, nie maj¹ najmniejszego
wprost pojêcia, do czego Polska zmierza. Ta w³aœnie uderzaj¹ca obojêtnoœæ i zagubienie polskiego spo³eczeñstwa jest jedn¹ z najbardziej niepokoj¹cych okolicznoœci narzucenia Polsce Traktatu Lizboñskiego. Kolejn¹ jest
spotykana na ka¿dym kroku naiwnoœæ i ³atwowiernoœæ, by nie powiedzieæ, g³upota polityczna, która wyrazi³a siê
chocia¿by w dosyæ powszechnym zaskoczeniu rozwojem wypadków, a zw³aszcza postaw¹ PiS. A przecie¿ zanosi³o siê na to od dawna. W szczególnoœci, jakim prawem mo¿na by³o liczyæ na to, ¿e partia, która w swoim czasie
w sposób bardzo istotny przyczyni³a siê wcielenia Polski do UE, bêdzie teraz szczerze broniæ resztek suwerennoœci pañstwowej. Za tak wielk¹ naiwnoœæ i ³atwowiernoœæ w polityce trzeba niestety s³ono p³aciæ. Miejmy wiêc tak¿e
pretensje do samych siebie, po przecie¿, id¹c na lep pustych, patriotycznych hase³, samiœmy sobie taki a nie inny
Sejm wybrali. W sposób szczególny uwaga ta musi dotyczyæ tych, którzy chc¹ byæ politycznymi przewodnikami
narodu, a którzy przez swoja naiwnoœæ, lekkomyœlnoœæ, krótkowzrocznoœæ i nieznajomoœæ podstawowych pojêæ
politycznych zaprowadzili go na manowce, a nastêpnie w zasadzie umyli rêce. Najgorsz¹ jednak rzecz¹, która
nam w tej niezmiernie trudnej sytuacji grozi, by³aby ostentacyjna rozpacz. Nasi wrogowie wrêcz na to czekaj¹,
byœmy za³amali rêce i powiedzieli sobie, ¿e to ju¿ koniec, ¿e Polska ju¿ przepad³a. Bo Polska wcale jeszcze nie
przepad³a, co wiêcej, to w³aœnie od nas bêd¹ g³ównie zale¿eæ jej dalsze losy. Narodu, który posiada niez³omn¹
wolê ¿ycia i potrafi t¹ wolê prze³o¿yæ na czyny, na d³u¿sz¹ metê ¿adna, nawet najwiêksza si³a, nie jest w stanie
pokonaæ. Bierzmy siê wiêc do zdwojonej pracy, z w³asnej inicjatywy, nie ogl¹daj¹c siê na innych, s³u¿my OjczyŸnie, a przede wszystkimi zachowujmy niez³omn¹ wiarê, ¿e „Jeszcze Polska nie zginê³a”.
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Dziedzictwo Testamentowe
Jana Paw³a II

“Przecie¿ nieca³y umieram. — To, co we mnie niezniszczalne, trwa”
“TRYPTYK RZYMSKI”

Rozwa¿aj¹c jak wielkie dziedzictwo pozostawi³ po sobie Koœcio³owi
Powszechnemu nasz ukochany Papie¿ Jan Pawe³ II, dotyka nas olœnienie, ¿e
zrealizowa³o siê ono w osobie wykonawcy papieskiego przes³ania zawartego w Jego
testamencie.
Dziedzicem - W³odarzem ca³ego dorobku Koœcio³a Powszechnego, ubogaconego
przez naszego Papie¿a Jana Paw³a II, autentycznie Wielkiego na miarê naszych
czasów, zosta³ Jego bliski wspó³pracownik w Winnicy Pañskiej Kardyna³ Joseph
Ratzinger i ma On spe³niæ to, czego Jan Pawe³ II nie zd¹¿y³ wykonaæ.
To za wstawiennictwem Jana Paw³a II Duch Œwiêty natchn¹³ kardyna³ów w dniu
Konklawe, by dziedzictwo to zosta³o przekazane w rêce tego w³aœnie Kardyna³a.
W tej wiêzi bêdziemy uczestniczyæ przez pryzmat poczynañ Papie¿a
Benedykta XVI-ego i staraæ siê przybli¿aæ, wed³ug naszych skromnych mo¿liwoœci,
Jego nauczanie, jako Wykonawcy Testamentu Jana Paw³a II-go.
J.N.
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O PRAWA NARODÓW
Wyst¹pienie Jana Paw³a II w 50. rocznicê utworzenia
Organizacji Narodów Zjednoczonych
Panie Prezydencie ! Panie i Panowie!
l. Jest dla mnie zaszczytem mieæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia przed tym miêdzynarodowym
Zgromadzeniem i przy³¹czyæ siê do mê¿czyzn i kobiet ze wszystkich narodów, ras, jêzyków
i kultur, œwiêtuj¹cych 50. rocznicê utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stoj¹c
przed tym szanownym zgromadzeniem, jestem bardzo wyraŸnie œwiadomy, ¿e przez Was
zwracam siê w pewien sposób do ca³ej rodziny ludów ¿yj¹cych na ziemi. Moje s³owa maj¹
w zamierzeniu stanowiæ znak zainteresowania i szacunku Stolicy Apostolskiej, Koœcio³a katolickiego dla tej instytucji. S³owa te s¹ echem s³ów wszystkich, którzy postrzegaj¹ w ONZ nadziejê na lepsz¹ przysz³oœæ ludzkiej spo³ecznoœci.
Po pierwsze pragnê wyraziæ swoj¹ serdeczn¹ wdziêcznoœæ panu Sekretarzowi Generalnemu - dr Boutros Ghali za ciep³e zaproszenie mnie do z³o¿enia tej wizyty. I dziêkujê Panu,
Panie Prezydencie, za serdeczne przyjêcie. Pozdrawiam wszystkich cz³onków Zgromadzenia
Ogólnego. Jestem wdziêczny za Pañstwa obecnoœæ i uprzejme poœwiêcenie mi uwagi.
Stojê dziœ przed Pañstwem, pragn¹c wnieœæ wk³ad w zadumê i rozwa¿ania na temat
historii i roli Organizacji Narodów Zjednoczonych, które powinny towarzyszyæ uroczystoœciom
rocznicowym i stanowiæ ich podstawê. Stolica Œwiêta, ze wzglêdu na swoj¹ duchow¹ misjê,
jest zainteresowana integralnym dobrem ka¿dej istoty ludzkiej i od samego pocz¹tku popiera³a idea³y i cele ONZ. Jakkolwiek konkretne zadania i praktyczne sposoby podejœcia s¹ w sposób oczywisty ró¿ne, Koœció³ i Narody Zjednoczone ca³y czas znajduj¹ szerokie pole wspó³pracy opartej na wspólnym zainteresowaniu rodzin¹ ludzk¹. Z tej w³aœnie œwiadomoœci czerpiê dziœ inspiracje dla moich rozwa¿añ. Nie bêd¹ siê one zatrzymywa³y na ¿adnym konkretnym zagadnieniu spo³ecznym, politycznym czy gospodarczym, raczej chcia³bym podzieliæ siê
z Pañstwem refleksj¹ na temat nadzwyczajnych zmian, jakie zasz³y w ci¹gu ostatnich kilku lat
i s¹ wa¿ne nie tylko dla obecnego pokolenia, ale dla przysz³oœci ca³ej rodziny ludzkiej.
Wspólne dziedzictwo ludzkoœci
2. Panie i Panowie! Na progu nowego tysi¹clecia jesteœmy œwiadkami nadzwyczajnego,
globalnego przyœpieszenia w d¹¿eniu do wolnoœci. Jest ono jednym z donios³ych czynników
dynamiki ludzkiej historii. Zjawisko to nie ogranicza siê do jednej czêœci œwiata ani nie jest
wyrazem poszczególnej kultury. Kobiety i mê¿czyŸni na ca³ym œwiecie, nawet w obliczu zagro¿enia przemoc¹, podejmuj¹ ryzyko, domagaj¹c siê miejsca w ¿yciu spo³ecznym, politycznym i gospodarczym na miarê swojej godnoœci wolnych istot ludzkich. Ta powszechna têsknota za wolnoœci¹ jest naprawdê jednym z wyró¿niaj¹cych znaków naszych czasów.
Podczas mojej poprzedniej wizyty w ONZ, 2 paŸdziernika 1979 r., zwróci³em uwagê, ¿e
d¹¿enie do wolnoœci w naszych czasach ma swoj¹ podstawê w powszechnych prawach cz³owieka, którymi ludzie ciesz¹ siê przez sam fakt bycia cz³owiekiem. To w³aœnie zamachy na
ludzk¹ godnoœæ sprawi³y, ¿e Organizacja Narodów Zjednoczonych ju¿ w trzy lata po swoim
powstaniu sformu³owa³a Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka, która pozostaje jednym
z najwy¿szych przejawów ludzkiego sumienia w naszych czasach. W Azji i Afryce, w obu
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Amerykach, w Oceanii i Europie, ludzie zdecydowani i odwa¿ni odwo³ywali siê do tej Deklaracji, opieraj¹c na niej swoje ¿¹dania pe³niejszego udzia³u w ¿yciu spo³eczeñstwa.
3. Wa¿ne jest, byœmy uchwycili coœ, co mo¿na nazwaæ wewnêtrzn¹ struktur¹ tego wszechœwiatowego ruchu. Przede wszystkim jego globalny charakter dostarcza nam podstawowy
„klucz", potwierdzaj¹c istnienie powszechnych praw ludzkich, maj¹cych korzenie w naturze
osoby, praw odzwierciedlaj¹cych obiektywnie nienaruszalne ¿¹dania powszechnego prawa
moralnego. Nie s¹ to kwestie abstrakcyjne. Przeciwnie, prawa te mówi¹ nam coœ wa¿nego
o rzeczywistym ¿yciu ka¿dej jednostki i ka¿dej spo³ecznoœci ludzkiej. Przypominaj¹ nam jednoczeœnie, ¿e nie ¿yjemy w œwiecie irracjonalnym i pozbawionym sensu. Przeciwnie, istnieje
moralna logika wbudowana w ludzkie ¿ycie, umo¿liwiaj¹ca dialog pomiêdzy jednostkami i grupami. Jeœli chcemy, aby po stuleciu wymuszania przemoc¹ nast¹pi³o stulecie przekonywania,
musimy znaleŸæ sposób zrozumia³ego dyskutowania o ludzkiej przysz³oœci. Uniwersalne prawo moralne wpisane w ludzkie serce jest w³aœnie tego rodzaju „gramatyk¹", jakiej potrzeba
jeœli œwiat ma podj¹æ tê dyskusjê o przysz³oœci. Z tego wzglêdu fakt, i¿ niektórzy ludzie zaprzeczaj¹ dziœ powszechnoœci praw ludzkich tak samo, jak zaprzeczaj¹ istnieniu natury ludzkiej, w której uczestniczy ka¿dy z nas, musi byæ Ÿród³em powa¿nej troski. Pewne jest, ¿e nie
ma jednego modelu zorganizowania politycznych i ekonomicznych aspektów ludzkiej wolnoœci. Ró¿ne kultury i ró¿ne doœwiadczenia historyczne doprowadzi³y do powstania rozmaitych instytucjonalnych form ¿ycia publicznego w wolnym i odpowiedzialnym spo³eczeñstwie.
Co innego jednak aprobowaæ uzasadniony pluralizm „form wolnoœci", a co innego zaprzeczaæ jakiejkolwiek powszechnoœci i poznawalnoœci natury cz³owieka lub ludzkiego doœwiadczenia. Ta druga postawa wyj¹tkowo utrudnia b¹dŸ w ogóle uniemo¿liwia miêdzynarodow¹
politykê perswazji.
Podejmowanie ryzyka wolnoœci
4. Moralna dynamika powszechnego d¹¿enia do wolnoœci wyraŸnie objawi³a siê podczas
bezkrwawych rewolucji 1989 r. w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Te historyczne wydarzenia, jakkolwiek dokona³y siê w specyficznym czasie i miejscu, stanowi¹ jednak lekcjê wychodz¹c¹ daleko poza specyfikê geograficznej lokalizacji. Pokojowe rewolucje 1989 r. wykaza³y
bowiem, ¿e d¹¿enia do wolnoœci nie mo¿na powstrzymaæ. Rodzi siê ono z uznania bezcennej
godnoœci i wartoœci osoby ludzkiej. I nie mo¿e mu nie towarzyszyæ zaanga¿owanie po stronie
osoby ludzkiej. Wspó³czesny totalitaryzm by³ przede wszystkim atakiem na godnoœæ cz³owieka i posun¹³ siê nawet do zanegowania nienaruszalnej wartoœci ludzkiego ¿ycia. Rewolucje
1989 r. sta³y siê mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu odwa¿nych ludzi, inspirowanych inn¹ ni¿ totalitarna wizj¹, która w ostatecznoœci okaza³a siê powa¿niejsza i potê¿niejsza. Wizj¹ cz³owieka
jako stworzenia maj¹cego inteligencjê i woln¹ wolê, zag³êbionego w tajemnicy przekraczaj¹cej jego w³asny byt i obdarzonego zdolnoœci¹ refleksji oraz zdolnoœci¹ wyboru, a co za tym
idzie - zdolnego do m¹droœci i cnoty. Decyduj¹cym czynnikiem powodzenia owych bezkrwawych rewolucji by³o doœwiadczenie spo³ecznej solidarnoœci w obliczu re¿imów, maj¹cych za
sob¹ potêgê propagandy i terroru. Owa solidarnoœæ by³a moralnym j¹drem „si³y bezsilnych",
œwiat³em nadziei i trwa³ym przypomnieniem, ¿e w ludzkiej drodze przez historiê mo¿na wybraæ drogê wiernoœci wobec najczêstszych aspiracji ludzkiego ducha.
Spogl¹daj¹c na te wydarzenia z uprzywilejowanego miêdzynarodowego forum, nie mo¿na nie zauwa¿yæ zwi¹zku pomiêdzy wartoœciami, jakie by³y inspiracj¹ ruchów wyzwolenia
narodowego, a wieloma moralnymi zobowi¹zaniami zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych. Mam na myœli na przyk³ad zobowi¹zanie „do potwierdzenia wiary w fundamentalne
prawa ludzkie, godnoœæ oraz wartoœæ osoby ludzkiej'' (Preambu³a). 51 pañstw, które zawi¹za³y tê organizacjê w 1945 r., naprawdê zapali³o lampê, której œwiat³o mo¿e rozproszyæ mroki
tyranii – œwiat³o, mog¹ce ukazaæ drogê ku wolnoœci, pokojowi i solidarnoœci.
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Prawa narodów
5. W drugiej po³owie XX wieku d¹¿enie do wolnoœci porwa³o nie tylko jednostki, ale i ca³e
narody. W 50 lat od zakoñczenia II wojny œwiatowej trzeba pamiêtaæ, ¿e jej przyczyn¹ by³o
pogwa³cenie praw narodów. Wiele z tych narodów ciê¿ko ucierpia³o tylko dlatego, ¿e zosta³y
uznane za „inne". Pope³niono okropne zbrodnie w imiê œmiercionoœnych doktryn, nauczaj¹cych o „ni¿szoœci" niektórych narodów czy kultur. W pewnym sensie ONZ narodzi³a siê z przekonania, ¿e takie doktryny s¹ przeciwne pokojowi. Zobowi¹zanie Karty, aby „zachowaæ przysz³e pokolenia przed plag¹ wojny" (Preambu³a), z pewnoœci¹ nakazuje moralne zaanga¿owanie w obronê ka¿dego narodu i kultury przed niesprawiedliw¹ i gwa³town¹ agresj¹.
Niestety, nawet mimo zakoñczenia II wojny œwiatowej prawa narodów dalej s¹ gwa³cone.
WeŸmy choæby tylko jeden ci¹g przyk³adów: pañstwa ba³tyckie oraz ogromne terytoria na
Ukrainie i Bia³orusi zosta³y wch³oniête przez Zwi¹zek Sowiecki, tak jak siê to sta³o z Armeni¹,
Azerbejd¿anem, Gruzj¹ i Kaukazem. W tym samym czasie tak zwane „demokracje ludowe"
z Europy Œrodkowej i Wschodniej w praktyce straci³y swoj¹ suwerennoœæ i wymagano od nich
podporz¹dkowania siê woli dominuj¹cej nad ca³ym blokiem. Rezultatem tego sztucznego podzia³u Europy by³a „zimna wojna" – sytuacja wewnêtrznego napiêcia, gdy groŸba zag³ady
nuklearnej wisia³a nad ludzkoœci¹. Dopiero kiedy przywrócono wolnoœæ narodom Europy Œrodkowej i Wschodniej, obietnica pokoju, który powinien by³ przyjœæ wraz z koñcem wojny, zaczê³a siê spe³niaæ dla wielu ofiar tamtego konfliktu.
6. Przyjêta w 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka dobitnie mówi³a o prawach
osoby, ale ¿adna podobna umowa miêdzynarodowa nie zosta³a jeszcze poœwiêcona prawom
narodów. Sytuacjê tê nale¿y starannie rozwa¿yæ, bowiem stawia ona pilne kwestie sprawiedliwoœci i wolnoœci w dzisiejszym œwiecie.
W rzeczywistoœci problem pe³nego uznania praw ludzi i narodów wielokrotnie pojawi³ siê
w sumieniu ludzkoœci i doprowadzi³ do powstania znacz¹cych refleksji w dziedzinie etyki i prawa. Pragnê przypomnieæ debatê, która mia³a miejsce na soborze w Konstancji w XV wieku,
kiedy przedstawiciele Akademii Krakowskiej, na czele z Paw³em W³odkowicem, odwa¿nie
bronili prawa niektórych narodów europejskich do istnienia i niezale¿noœci. Jeszcze lepiej znana jest dyskusja, do jakiej dosz³o w tym samym okresie na uniwersytecie w Salamance, odnosz¹ca siê do ludów Nowego Œwiata. Z naszego zaœ wieku, jak móg³bym nie wymieniæ proroczych s³ów mojego poprzednika, papie¿a Benedykta XV, który w okresie I wojny œwiatowej przypomnia³ wszystkim, ¿e „narody nie umieraj¹" i wezwa³ je „do rozwa¿enia w spokoju sumienia
praw i s³usznych aspiracji ludów" (Do walcz¹cych ludów i ich przywódców, 28 lipca 1915).
7. Problem narodowoœci stanowi dziœ czêœæ nowego horyzontu œwiata naznaczonego
wielk¹ „ruchliwoœci¹", która w rezultacie rozmaitych procesów, takich jak migracje, œrodki
masowego przekazu i globalny charakter œwiatowej gospodarki, zaciera granice etniczne i kulturowe pomiêdzy rozmaitymi ludami.
A jednak w³aœnie wbrew temu horyzontowi powszechnoœci widzimy potê¿ne ponowne
wy³anianie siê pewnych œwiadomoœci etnicznych i kulturowych. Jest to niemal eksploduj¹ca
potrzeba identyfikacji i przetrwania, rodzaj przeciwwagi dla tendencji ujednolicenia. Zjawiska
tego nie nale¿y przeceniaæ lub postrzegaæ jako zwyk³ej pozosta³oœci przesz³oœci. Wymaga ono
zró¿nicowanej interpretacji i bli¿szego rozpatrzenia na p³aszczyŸnie antropologii, etyki i prawa.
Napiêcie miêdzy jednostkowym a uniwersalnym mo¿na postrzegaæ jako cechê immanentn¹ natury ludzkiej. Ludzie, maj¹c tê sam¹ naturê ludzk¹, czuj¹ siê automatycznie cz³onkami jednej wielkiej rodziny, co w istocie jest faktem, jednak w wyniku konkretnych uwarunkowañ historycznych s¹ oni w sposób nieunikniony bardziej intensywnie zwi¹zani z poszczególnymi grupami ludzkimi, poczynaj¹c od rodziny, poprzez rozmaite grupy, do których nale¿¹,
a koñcz¹c na tej ca³oœci etnicznej i kulturowej, która nieprzypadkowo nazywa siê narodem
(ang. nation – od ³aciñskiego s³owa „nasci” – rodziæ siê).
8

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

Numer 3-4, 2008

DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW£A II
Termin ten, wraz z jeszcze jednym: „patria" - ojczyzna, przywo³uje rzeczywistoœæ rodziny.
Kondycja ludzka znajduje siê wiêc pomiêdzy dwoma biegunami: uniwersalnoœci i jednostkowoœci. Znajduje siê w o¿ywczym napiêciu pomiêdzy nimi, napiêciu nieuniknionym, ale szczególnie owocnym, je¿eli s¹ one prze¿ywane w spokojny i wywa¿ony sposób.
8. Na takich antropologicznych podstawach opieraj¹ siê „prawa narodów", które s¹ niczym innym, jak „prawami cz³owieka" wyniesionymi na szczególny poziom ¿ycia wspólnotowego. Studium tych praw nie jest z pewnoœci¹ ³atwe, je¿eli rozwa¿amy trudnoœæ w zdefiniowaniu samego pojêcia „narodu", którego nie nale¿y identyfikowaæ a priori i w sposób nieunikniony z pañstwem. Takie studium trzeba jednak podj¹æ, je¿eli chcemy unikn¹æ b³êdów przesz³oœci i zapewniæ œwiatu sprawiedliwy ³ad.
Podstawowym za³o¿eniem praw narodu jest z pewnoœci¹ jego prawo do istnienia: nikt
wiêc – ani pañstwo, ani inny naród, ani organizacja miêdzynarodowa – nikt nigdy nie jest
upowa¿niony do stwierdzenia, ¿e konkretny naród nie zas³uguje na istnienie. To fundamentalne prawo do istnienia niekoniecznie musi poci¹gaæ za sob¹ suwerennoœæ pañstwow¹, poniewa¿ mo¿liwe s¹ rozmaite formy pewnego zjednoczenia ró¿nych narodów, tak jak to siê
dzieje na przyk³ad w przypadku pañstw federalnych, konfederacji czy pañstw charakteryzuj¹cych siê du¿¹ autonomi¹ regionaln¹. W pewnych okolicznoœciach historycznych zjednoczenie narodów mo¿e siê okazaæ godne polecenia, ale tylko pod warunkiem, ¿e dzieje siê to
w klimacie prawdziwej wolnoœci, zagwarantowanej swobod¹ samostanowienia ludów, których
to dotyczy. Prawo narodów do istnienia w sposób naturalny poci¹ga za sob¹ to, ¿e ka¿dy
naród mo¿e siê cieszyæ prawem do w³asnego jêzyka i kultury, za pomoc¹ których ludzie wyra¿aj¹ i przedstawiaj¹ to, co nazwa³bym podstawow¹ duchow¹ suwerennoœci¹. Historia uczy,
¿e w okolicznoœciach ekstremalnych (takich jakie zdarza³y siê na przyk³ad w kraju, w którym
siê urodzi³em) to w³aœnie kultura pomaga narodowi przetrwaæ utratê politycznej i gospodarczej niezale¿noœci. Ka¿dy naród ma wiêc prawo do kszta³towania swego ¿ycia wedle w³asnych tradycji, wykluczaj¹c, oczywiœcie, wszelkie nadu¿ycia wobec podstawowych praw ludzkich, a w szczególnoœci przeœladowanie mniejszoœci. Ka¿dy naród ma prawo do budowania
swojej przysz³oœci, zapewniaj¹c odpowiedni¹ edukacjê m³odemu pokoleniu.
Ale o ile „prawa narodów" wyra¿aj¹ ¿ywotne potrzeby jednostkowe, to nie mniej wa¿ne
jest podkreœlanie potrzeby uniwersalnoœci, wyra¿anej przez jasn¹ œwiadomoœæ zobowi¹zañ,
jakie narody maj¹ wobec siebie nawzajem oraz wobec ca³ej ludzkoœci. Najwa¿niejsze wœród
tych zobowi¹zañ jest z pewnoœci¹ zobowi¹zanie do ¿ycia w duchu pokoju, poszanowania
i solidarnoœci z innymi narodami. Tak wiêc korzystanie z praw narodów, zrównowa¿one – z drugiej strony - uznawaniem i wykonywaniem zobowi¹zañ, zapewnia owocn¹ „wymianê darów",
umacniaj¹c¹ jednoœæ ca³ej ludzkoœci.
Poszanowanie ró¿nic
9. Podczas moich duszpasterskich pielgrzymek do wspólnot Koœcio³a katolickiego w ci¹gu ostatnich 17 lat by³em w stanie nawi¹zaæ dialog z wielk¹ grup¹ narodów i kultur w ka¿dej
czêœci œwiata. Niestety, œwiat musi siê jeszcze uczyæ, jak ¿yæ z ró¿norodnoœci¹, o czym boleœnie przypomnia³y nam niedawne wydarzenia na Ba³kanach i w Afryce Œrodkowej. Fakt „innoœci" i realnoœæ „innego" mog¹ czasami byæ odczuwane jako ciê¿ar lub nawet zagro¿enie. Strach
przed „innoœci¹", powiêkszony za spraw¹ historycznych krzywd i zaogniony z powodu manipulacji ludzi pozbawionych skrupu³ów, mo¿e prowadziæ do odmawiania „innemu" cech ludzkich. W rezultacie ludzie popadaj¹ w spiralê przemocy, w której nikt nie jest oszczêdzony,
nawet dzieci. Wszyscy dziœ dobrze znamy takie sytuacje. W tej chwili moje serce i moje modlitwy zwracaj¹ siê w szczególny sposób ku cierpieniom wielce doœwiadczonej ludnoœci Boœni
i Hercegowiny.
Z gorzkiego doœwiadczenia wiemy, ¿e strach przed „innym", zw³aszcza kiedy wyra¿a siê
w ciasnym nacjonalizmie, wykluczaj¹cym i odmawiaj¹cym wszystkich praw „innemu", mo¿e
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prowadziæ do prawdziwego koszmaru przemocy i terroru. A przecie¿, je¿eli podejmiemy wysi³ek przyjrzenia siê sprawie obiektywnie, mo¿emy dostrzec, i¿ poza wszelkimi ró¿nicami pomiêdzy jednostkami i ludami jest fundamentalna wspólnota. Ró¿ne kultury s¹ bowiem tylko
ró¿nymi sposobami podejmowania zagadnienia sensu egzystencji osoby. To w³aœnie tutaj
znajduje siê Ÿród³o szacunku nale¿nego ka¿dej kulturze i ka¿demu narodowi: ka¿da kultura
jest wysi³kiem zastanowienia nad tajemnic¹ œwiata, a w szczególnoœci nad tajemnic¹ osoby
ludzkiej, jest sposobem wyra¿ania transcendentnego wymiaru ludzkiego ¿ycia. W sercu ka¿dej kultury jest jej stosunek do najwiêkszej ze wszystkich tajemnic: tajemnicy Boga.
10. Nasz szacunek dla kultury innych wyrasta z naszego szacunku dla ka¿dego wysi³ku
wspólnoty, zmierzaj¹cego do odpowiedzi na pytanie o ludzkie ¿ycie. W tym miejscu mo¿emy
dostrzec, jak wa¿na jest ochrona fundamentalnego prawa do wolnoœci religii i wolnoœci sumienia, bêd¹cego kamieniem wêgielnym budowli praw ludzkich, a tak¿e fundamentem prawdziwego wolnego spo³eczeñstwa. Nikomu nie wolno ograniczaæ tych praw przez u¿ywanie
przymusu w celu narzucenia odpowiedzi na pytanie o tajemnicê cz³owieka. Odcinanie siê od
istnienia ró¿nic – lub, co gorsza, usi³owanie ich zlikwidowania – to odcinanie siê od mo¿liwoœci zg³êbienia tajemnicy ludzkiego ¿ycia. Prawda o cz³owieku jest niezmiennym wzorcem,
wed³ug którego okreœlane s¹ wszystkie kultury. Ka¿da jednak kultura mo¿e nas nauczyæ o
tym czy innym wymiarze tej z³o¿onej prawdy. Tak wiêc „innoœæ", któr¹ niektórzy uznaj¹ za tak
zagra¿aj¹c¹, mo¿e przez pe³en szacunku dialog staæ siê Ÿród³em g³êbszego zrozumienia tajemnicy ludzkiej egzystencji.
11. W tym kontekœcie musimy wyjaœniæ zasadnicz¹ ró¿nicê pomiêdzy niezdrow¹ form¹
nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest w³aœciw¹ mi³oœci¹ w³asnego kraju. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara siê d¹¿yæ do dobrobytu
w³asnego narodu kosztem innych. Bowiem ostatecznie dotknê³oby to tak¿e jego w³asnego
narodu: wyrz¹dzanie krzywdy dotyka obu stron – i agresora, i ofiary. Nacjonalizm, szczególnie w swoich najskrajniejszych formach, jest wiêc antytez¹ prawdziwego patriotyzmu. Musimy
dziœ uczyniæ wszystko, aby ekstremalne formy nacjonalizmu nie doprowadza³y nadal do powstawania nowych form szaleñstwa totalitaryzmu. To zobowi¹zanie pozostaje, oczywiœcie,
prawdziwe tak¿e w tych przypadkach, gdy sama religia staje siê podstaw¹ nacjonalizmu, co –
niestety – zdarza siê w niektórych przejawach tak zwanego fundamentalizmu.
Wolnoœæ i prawda moralna
12. Panie i Panowie! Wolnoœæ jest miar¹ ludzkiej godnoœci i wielkoœci. Prze¿ywanie wolnoœci, poszukiwanej przez jednostki i narody, jest wielkim wyzwaniem dla duchowego wzrostu
cz³owieka i moralnej ¿ywotnoœci narodów. Ta podstawowa kwestia przed jak¹ wszyscy musimy stan¹æ, to odpowiedzialne korzystanie z wolnoœci, zarówno w wymiarze osobowym, jak
spo³ecznym. Nasza refleksja musi zwróciæ siê ku kwestii moralnej struktury wolnoœci, która
jest wewnêtrzn¹ architektur¹ kultury wolnoœci.
Wolnoœæ jest nie tylko brakiem tyranii czy swobod¹ robienia tego, co nam siê podoba.
Wolnoœæ ma swoj¹ wewnêtrzn¹ „logikê", wyró¿niaj¹c¹ j¹ i uszlachetniaj¹c¹. Wolnoœæ jest podporz¹dkowana prawdzie i spe³nia siê w ludzkim poszukiwaniu prawdy i ludzkim ¿yciu w prawdzie. Wolnoœæ nie powi¹zana z prawd¹ o osobie ludzkiej przeradza siê w swobodê w ¿yciu
jednostek, a w ¿yciu politycznym staje siê kaprysem najpotê¿niejszych i arogancj¹ w³adzy.
Odniesienie do prawdy, prawdy powszechnie poznawalnej dziêki prawu moralnemu wpisanemu w serca wszystkich ludzi, bêd¹cemu jak najdalej od bycia ograniczeniem czy zagro¿eniem wolnoœci – jest w istocie gwarancj¹ przysz³oœci wolnoœci.
13. W œwietle tego, co zosta³o powiedziane wy¿ej, rozumiemy, jak utylitaryzm, doktryna
okreœlaj¹ca moralnoœæ nie w kategoriach tego, co dobre, ale tego, co korzystne, zagra¿a
wolnoœci jednostek i narodów, uniemo¿liwiaj¹c budowania prawdziwej kultury wolnoœci. Utylitaryzm czêsto ma pustosz¹ce konsekwencje polityczne, poniewa¿ inspiruje agresywny nacjo10
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nalizm, w rozumieniu którego podbicie, na przyk³ad mniejszych lub s³abszych narodów oceniane jest jako dobre tylko na tej podstawie, ¿e odpowiada interesowi narodowemu. Nie mniej
powa¿ne s¹ skutki utylitaryzmu ekonomicznego, który sk³ania silniejsze kraje do manipulowania i eksploatowania s³abszych.
Utylitaryzm nacjonalistyczny i ekonomiczny czasami siê ³¹cz¹. Takie zjawisko zbyt czêsto
charakteryzowa³o stosunki pomiêdzy Pó³noc¹ a Po³udniem. Dla powstaj¹cych krajów osi¹gniêcie niezale¿noœci politycznej zbyt czêsto okazywa³o siê po³¹czone z sytuacj¹ faktycznej
zale¿noœci ekonomicznej od innych krajów. W niektórych przypadkach œwiat rozwijaj¹cy siê
w istocie uleg³ regresji tak wielkiej, ¿e niektóre kraje pozbawione s¹ œrodków na zaspokojenie
najbardziej podstawowych potrzeb swojej ludnoœci. Takie sytuacje s¹ obraz¹ dla sumienia
ludzi i stawiaj¹ przed rodzin¹ ludzk¹ zasadnicz¹ kwestiê wyzwania moralnego. Sprostanie
temu wyzwaniu bêdzie z pewnoœci¹ wymaga³o zmian zarówno w krajach rozwijaj¹cych siê,
jak i w krajach rozwiniêtych. Je¿eli kraje rozwijaj¹ce siê s¹ w stanie przedstawiæ pewne gwarancje w³aœciwego zarz¹dzania zasobami i otrzyman¹ pomoc¹, a tak¿e szacunku dla praw
cz³owieka, dziêki zast¹pieniu, o ile to konieczne, niesprawiedliwych, skorumpowanych lub
autorytarnych form rz¹du przez rz¹dy przedstawicielskie i demokratyczne, to czy¿ nie uwolni¹
w ten sposób najlepszych zasobów energii obywatelskiej i gospodarczej swojej ludnoœci? A czy
kraje rozwiniête ze swej strony nie powinny zarzuciæ œciœle utylitarnego podejœcia i czy nie powinny rozwijaæ nowego podejœcia, opartego na doskonalszej sprawiedliwoœci i solidarnoœci?
Tak, Szanowne Panie i Panowie! Miêdzynarodowa scena gospodarcza potrzebuje etyki
solidarnoœci, je¿eli uczestnictwo, wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podzia³ dóbr maj¹ charakteryzowaæ przysz³oœæ ludzkoœci. Wspó³praca miêdzynarodowa, do której wzywa Karta Narodów Zjednoczonych w celu „rozwi¹zania problemów miêdzynarodowych w aspekcie gospodarczym, spo³ecznym i humanitarnym" (Art. 13), nie mo¿e byæ postrzegana wy³¹cznie w kategoriach pomocy czy te¿ przez pryzmat ostatecznych dochodów z poniesionych nak³adów.
Kiedy miliony ludzi cierpi¹ z powodu ubóstwa oznaczaj¹cego g³ód, niedo¿ywienie, choroby,
analfabetyzm i degradacjê, musimy nie tylko przypomnieæ sobie, ¿e nikt nie ma prawa do
eksploatacji drugiego dla w³asnej korzyœci, ale tak¿e, i przede wszystkim, musimy zaanga¿owaæ siê na rzecz solidarnoœci umo¿liwiaj¹cej innym realizacjê – w konkretnych warunkach
politycznych i gospodarczych – mo¿liwoœci twórczych, które s¹ wyró¿niaj¹cym znakiem osoby ludzkiej i prawdziwym Ÿród³em bogactwa narodów w dzisiejszym œwiecie.
Narody Zjednoczone i przysz³oœæ wolnoœci
14. Stoj¹c przed tak wielkim wyzwaniem, jak moglibyœmy nie uznaæ roli Organizacji Narodów Zjednoczonych? 50 lat po jej za³o¿eniu potrzeba takiej organizacji jest jeszcze bardziej
oczywista. Ale te¿, opieraj¹c siê na doœwiadczeniach, mamy dziœ lepsze rozumienie tego, ¿e
skutecznoœæ wielkiego instrumentu harmonizowania i koordynowania ¿ycia miêdzynarodowego zale¿y od kultury i etyki miêdzynarodowej, jak¹ wyra¿a i wspiera. Organizacja Narodów
Zjednoczonych musi coraz bardziej wykraczaæ ponad status zimnej instytucji administracyjnej i stawaæ siê oœrodkiem moralnym, gdzie narody œwiata czuj¹ siê jak w domu i rozwijaj¹
wspóln¹ œwiadomoœæ bycia niejako rodzin¹ narodów. Idea rodziny natychmiast przywo³uje
wiêcej ni¿ proste stosunki funkcjonalne lub prost¹ zbie¿noœæ interesów. Rodzina jest z natury
wspólnot¹ opart¹ na wzajemnym zaufaniu, wzajemnym wspieraniu siê i szczerym poszanowaniu. W autentycznej rodzinie silny nie dominuje, przeciwnie, s³absi cz³onkowie, w³aœnie ze
wzglêdu na swoj¹ s³aboœæ, s¹ tym bardziej przyci¹gani i wspierani.
Uczucia te, podniesione do poziomu „rodziny narodów" powinny iœæ nawet przed prawem, byæ osnow¹ stosunków pomiêdzy narodami. Narody Zjednoczone maj¹ zwi¹zane z chwil¹
obecn¹, historyczne zadanie promowania skoku jakoœciowego w ¿yciu miêdzynarodowym,
nie tylko przez s³u¿enie jako oœrodek skutecznej mediacji w rozwoju konfliktów, ale tak¿e
przez promowanie wartoœci, postaw i konkretnych inicjatyw solidarnoœciowych, które mog¹
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wydŸwign¹æ stosunki pomiêdzy narodami z poziomu „organizacyjnego" na bardziej „organiczny", od prostej „egzystencji z" do „egzystencji dla" innych w owocnej wymianie darów. Przede
wszystkim dla dobra narodów s³abszych, ale tak¿e dla wyraŸnego zwiastuna wiêkszego dobra wszystkich.
15. Tylko pod tym warunkiem po³o¿ymy kres nie tylko "konfliktom zbrojnym", ale i „zimnym wojnom". Zapewni to nie tylko równouprawnienie wszystkich narodów, ale te¿ czynne
uczestnictwo w budowaniu lepszej przysz³oœci. Nie tylko szacunek dla kulturowych identyfikacji jednostki, ale pe³ne ich poszanowanie jako wspólnego bogactwa, nale¿¹cego do kulturalnego dziedzictwa ludzkoœci.
Czy nie jest to idea³ obecny w Karcie Narodów Zjednoczonych, kiedy przedstawia siê
jako podstawê Organizacji „zasadê równej suwerennoœci wszystkich cz³onków" (Art. 2. 1) lub
kiedy mówi siê o „rozwijaniu przyjaznych stosunków pomiêdzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równych praw i samostanowienia" (Art. 1.2)? To jest w³aœnie najprostsza
droga, któr¹ nale¿y pod¹¿aæ a¿ do koñca, nawet jeœli bêdzie poci¹gaæ za sob¹, w miarê
potrzeby, uzasadnione modyfikacje w modelu dzia³ania Narodów Zjednoczonych, tak, aby
wzi¹æ pod uwagê wszystko, co siê zdarzy³o w ci¹gu tego pó³wiecza, kiedy tyle nowych narodów doœwiadcza wolnoœci i w uprawniony sposób aspiruje do „bycia" kimœ wiêcej i „liczenia"
na wiêcej.
¯adna z tych kwestii nie powinna siê przedstawiaæ jako nieosi¹galna utopia. Teraz jest
czas na now¹ nadziejê, wzywaj¹c¹ do pozbycia siê parali¿uj¹cego ciê¿aru cynizmu w przysz³oœci polityki i ludzkiego ¿ycia. Rocznica, któr¹ obchodzimy, zachêca do przypomnienia
sobie o idei „narodów zjednoczonych", idei oznaczaj¹cej wzajemne zaufanie, bezpieczeñstwo i solidarnoœæ.
Zainspirowani przyk³adem tych wszystkich, którzy podjêli ryzyko wolnoœci, czy¿ mo¿emy
nie podj¹æ na nowo ryzyka solidarnoœci, a co za tym idzie - ryzyka pokoju?
Ponad strachem — cywilizacja mi³oœci
16. jednym z wielkich paradoksów naszych czasów jest to, ¿e cz³owiek, który rozpocz¹³
okres nazywany „wspó³czesnoœci¹" pewnym siebie twierdzeniem o „swoim nadchodz¹cym
wieku" i o „autonomii" zbli¿a siê do koñca XX wieku pe³en obaw o siebie, pe³en obaw o to do
czego sam mo¿e byæ zdolny, pe³en obaw o przysz³oœæ jako tak¹. W istocie druga po³owa XX
wieku by³a œwiadkiem niespotykanego wczeœniej zjawiska wobec zagro¿enia wojn¹ nuklearn¹, ludzkoœæ jest niepewna co do samego nadejœcia przysz³oœci. Niebezpieczeñstwo to, na
szczêœcie – zmala³o i wszystko, co mog³oby przyczyniæ siê do jego powrotu, powinno zostaæ
zdecydowanie i powszechnie odrzucone. Mimo wszystko bowiem strach o przysz³oœæ i strach
przed przysz³oœci¹ pozostaje.
Ludzie musz¹ siê nauczyæ pokonywaæ strach, byæ pewnymi, ¿e zbli¿aj¹ce siê tysi¹clecie
bêdzie œwiadkiem nowego rozkwitu ludzkiego ducha, opartego na autentycznej kulturze i wolnoœci. Musimy siê nauczyæ odwagi, musimy na nowo odkryæ ducha, nadziei i ducha zaufania.
Nadzieja nie jest pustym optymizmem wynikaj¹cym z naiwnego zaufania, ¿e przysz³oœæ nieuchronnie bêdzie lepsza ni¿ przesz³oœæ. Nadzieja i zaufanie s¹ punktem wyjœcia do odpowiedzialnego dzia³ania. S¹ o¿ywiane w tym wewnêtrznym sanktuarium pociechy, gdzie „cz³owiek
jest sam na sam z Bogiem" (Gaudium et spes, 16), i dziêki temu dostrzega, ¿e nie jest sam
poœród zagadek egzystencji, poniewa¿ jest otoczony mi³oœci¹ Stwórcy!
Nadzieja i zaufanie: mo¿e siê wydawaæ, ¿e to kwestie le¿¹ce poza zasiêgiem Narodów
Zjednoczonych. Jednak tak nie jest. Polityka narodów, któr¹ Organizacja Narodów Zjednoczonych zajmuje siê przede wszystkim, nigdy nie powinna pomijaæ transcendentnego, duchowego wymiaru ludzkiego doœwiadczenia. Nie mo¿e go zignorowaæ bez szkody dla sprawy
cz³owieka, dla sprawy ludzkiej wolnoœci. Cokolwiek pomniejsza cz³owieka - cokolwiek skraca
widnokr¹g ludzkich aspiracji do dobra – szkodzi sprawie wolnoœci. W celu odzyskania nadziei
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i naszego zaufania, u kresu tego stulecia smutku musimy odzyskaæ ów transcendentny horyzont mo¿liwoœci, do którego têskni dusza cz³owieka.
17. Moja nadzieja i zaufanie, jako chrzeœcijanina, skoncentrowane s¹ na Jezusie Chrystusie, którego dwutysi¹cletni¹ rocznicê narodzin bêdziemy obchodziæ na progu nowego tysi¹clecia. My chrzeœcijanie, wierzymy, ¿e w Jego œmierci i Zmartwychwstaniu w pe³ni objawi³a
siê Mi³oœæ Boga i Bo¿a troska o stworzenie. Jezus Chrystus jest dla nas Bogiem, który sta³ siê
cz³owiekiem, i sta³ siê czêœci¹ ludzkiej historii. W³aœnie z tego powodu nadzieja chrzeœcijañska co do œwiata i jego przysz³oœci rozci¹ga siê na ka¿d¹ osobê ludzk¹. Ze wzglêdu na ludzk¹
naturê Chrystusa, nic, co naprawdê ludzkie nie omija serc chrzeœcijan. Wiara w Chrystusa nie
sk³ania nas do tolerancji. Przeciwnie, obliguje, ¿eby zachêciæ do dialogu pe³nego szacunku.
Mi³oœæ Chrystusa nie tylko nie odwodzi nas od zainteresowania innymi, ale zachêca do odpowiedzialnoœci za nich, za ka¿dego i za wszystkich bez wyj¹tku, a szczególnie za s³abych i
cierpi¹cych. Tak wiêc zbli¿aj¹c siê do dwutysiêcznej rocznicy narodzin Chrystusa, Koœció³
ubiega siê tylko o to, aby móg³ w sposób pe³en szacunku przedstawiæ swoje orêdzie zbawienia i aby móg³ wspieraæ solidarnoœæ ca³ej ludzkiej rodziny w mi³oœci i s³u¿bie.
Panie i Panowie! Stajê przed Wami tak jak mój poprzednik – papie¿ Pawe³ VI dok³adnie
30 lat temu, nie jako „ktoœ, kto sprawuje doczesn¹ w³adzê" – to s¹ jego s³owa – nie jako
przywódca religijny, ubiegaj¹cy siê o specjalne przywileje dla swojej wspólnoty. Stajê przed
Wami jako œwiadek – œwiadek ludzkiej godnoœci, œwiadek nadziei, œwiadek przeœwiadczenia,
¿e los wszystkich narodów le¿y w rêkach mi³osiernej Opatrznoœci.
18. Musimy pokonaæ strach przed przysz³oœci¹. Ale nie bêdziemy w stanie go pokonaæ
w pe³ni, je¿eli nie bêdziemy szli razem. „Odpowiedzi¹" na strach nie jest ani przymus, ani
represje, ani narzucanie jednego „modelu" spo³ecznego ca³emu œwiatu. Odpowiedzi¹ na strach,
sprowadzaj¹cy ciemnoœæ na ludzk¹ egzystencjê w koñcu XX wieku, jest wspólny wysi³ek zbudowania cywilizacji mi³oœci, opartej na powszechnych wartoœciach pokoju, solidarnoœci, sprawiedliwoœci i wolnoœci. A „dusz¹" cywilizacji mi³oœci jest kultura wolnoœci: wolnoœci jednostek
i wolnoœci narodów, prze¿ywane w ofiarnej solidarnoœci i odpowiedzialnoœci.
Nie mo¿emy siê baæ przysz³oœci. Nie mo¿emy siê baæ cz³owieka. To nie przypadek, ¿e
jesteœmy tutaj. Ka¿da osoba ludzka zosta³a stworzona „na obraz i podobieñstwo" Jedynego,
który jest pocz¹tkiem wszystkiego, co istnieje. Mamy w sobie zdolnoœci do m¹droœci i cnoty.
Dziêki tym darom i z pomoc¹ Bo¿ej ³aski mo¿emy zbudowaæ w przysz³ym stuleciu i w przysz³ym tysi¹cleciu cywilizacjê godn¹ osoby ludzkiej, prawdziw¹ kulturê wolnoœci. Mo¿emy i musimy to uczyniæ! A dokonuj¹c tego, ujrzymy, ¿e ³zy tego stulecia przygotowa³y grunt dla nowej
wiosny ludzkiego ducha.

Numer 3-4, 2008

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

13

DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW£A II
ks. Henryk Nowik

JANA PAW£A II IDEA PRAW NARODÓW
W KONTEKŒCIE
POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZ£OWIEKA
W pierwsz¹ rocznicê swego pontyfikatu Jan Pawe³ II stan¹³ na forum organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 2 paŸdziernika 1979 roku, przypominaj¹c, i¿ „[...] jednostronny postêp techniki skierowany do celów wojny, hegemonii i podboju, do tego, aby cz³owiek zabija³ cz³owieka, aby jeden naród niszczy³ inny, odbieraj¹c mu wolnoœæ i prawo do istnienia [...] mam wci¹¿ na myœli drug¹ wojnê œwiatow¹, która rozpoczê³a siê czterdzieœci lat
temu, l wrzeœnia 1939 roku od napaœci na Polskê, a zakoñczy³a siê 9 maja 1945 roku – w³aœnie wówczas powsta³a Organizacja Narodów Zjednoczonych. W trzy lata póŸniej zrodzi³ siê
[...] prawdziwy s³up milowy na drodze postêpu moralnego ludzkoœci: Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka. Narody i pañstwa ca³ego globu zrozumia³y, ¿e – jeœli nie maj¹ siê
wzajemnie napadaæ i wyniszczaæ - musz¹ siê jednoczyæ. Droga zaœ do tego [...] prowadzi
poprzez ka¿dego cz³owieka [...] uznanie i poszanowanie niezbywalnych praw osób, spo³eczeñstw i narodów" (Przemówienie, j.w, (p.7). Jan Pawe³ II zarysowa³ w ten sposób ideê praw
narodów, g³osz¹c¹ ich zjednoczenie na kanwie Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, podniesionej do rangi miêdzynarodowego ¿ycia ludzkoœci. Dlatego w³aœnie Deklaracja ta zaczyna siê od s³ów wiekopomnej preambu³y: „Zwa¿ywszy, ¿e uznanie godnoœci ka¿dego z cz³onków rodziny ludzkiej, oraz ich równych i nienaruszalnych praw stanowi fundament
wolnoœci, sprawiedliwoœci i pokoju na œwiecie...".
Jeœli siê chce bowiem unikn¹æ nowej wojny, która w swych skutkach mo¿e siê okazaæ
równie barbarzyñska i tym samym niesprawiedliwa, a owa niesprawiedliwoœæ pojawia siê w³aœnie wówczas, gdy odbiera siê innym wolnoœæ
— nale¿y zatem bezwzglêdnie uznaæ wrodzon¹ godnoœæ ka¿dej osoby ludzkiej.Stad te¿
nic dziwnego, ¿e po tej wojnie œwiatowej – podczas której dopuszczono siê powszechnego
ludobójstwa – pojawi³a siê swoista „rewolucja godnoœci ludzkiej" w Karcie Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka oraz w innych dokumentach ONZ, jak np.
w Akcie Koñcowym KBWE (1975) oraz w niektórych konstytucjach pañstwowych, choæ nie
zawsze w sposób pe³ny np. w Polsce podjêto próbê nowelizacji Konstytucji w tym wzglêdzie
(13.04.2007). W Protokole Dodatkowym (1988) do Amerykañskiej Konwencji Praw Cz³owieka
(1869) mówi siê wprost, ze „podstawowe prawa cz³owieka nie wyp³ywaj¹ z faktu bycia obywatelem danego pañstwa, lecz opieraj¹ siê na w³aœciwoœciach osoby ludzkiej [...] na uznaniu
godnoœci osoby ludzkiej". Kategoria godnoœci osoby zosta³a umieszczona tak¿e w „Afrykañskiej Krcie Praw Cz³owieka i ludów (1981), w „Uniwersalnej Deklaracji Islamskiej Praw Cz³owieka" (1981) i w „Deklaracji Fundamentalnych Obowi¹zków, Ludów i Pañstw Azjatyckich
(1983). Obok tego prawniczego nurtu miêdzynarodowego, rozprawia siê równie¿ o godnoœci
osoby ludzkiej w aspekcie filozoficznym, gdzie utrzymuje siê, ¿e osoba jest substancj¹ rozumn¹, konkretn¹ i zarazem doskona³¹, tj. tak¹, której w porz¹dku bytowoœci rozumnej nic nie
brakuje, gdy¿ przys³uguj¹ce jej w³aœciwoœci s¹ wystarczaj¹ce. A z nich najbardziej zasadnicz¹ jest godnoœæ osoby.
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Otó¿ godnoœæ osoby ludzkiej w tym ujêciu, jest to taka w³aœciwoœæ duchowoœci cz³owieka,
która wspó³konstytuuje, z innymi przymiotami jego bytowoœæ. A s¹ one nastêpuj¹ce: a) zdolnoœæ do intelektualnego poznania – abstrahowanie i rozumowanie, b) zdolnoœæ do mi³oœci
ofiarnej, c) ofiarna walka o wolnoœæ i trwanie w niej, d) podmiotowoœæ wobec prawa wrodzonego – ius i stanowionego – lex, e) zupe³noœæ – w³aœciwoœæ ta mówi, ¿e wymienione cechy s¹
konieczne i wystarczaj¹ce do opisu ka¿dej osoby ludzkiej. Razem zaœ wziête ubogacaj¹ sens
terminu „godnoœæ osoby", która jest podstaw¹ praw cz³owieka. Praw tych nie trzeba uchwalaæ, istniej¹ one bowiem realnie i tylko realnie, tzn. w cz³owieku i przez cz³owieka, czyli Ÿród³em ich jest godnoœæ osoby ludzkiej, przez sam fakt narodzin cz³owieka.
Pojêcie osoby i jej godnoœci powsta³o i rozwija siê w bazie paradygmatu metafizycznego,
czyli w obszarze filozofii przedmiotu, gdzie dziedzin¹ poznania jest byt antropiczny, a pocz¹tkiem poznania – zdziwienie, zachwyt nad cz³owiekiem, rodz¹ce pytanie wyjœciowe „co istnieje"?
Co to jest cz³owiek? Natomiast przedmiotem procesu poznania jest jestestwo, jako samoistna
substancja rozumna, konkretna i zarazem doskona³a, czyli kompletna. Na tê doskona³oœæ
sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce atrybuty: a) zdolnoœæ do intelektualnego poznania (abstrakcja i rozumowanie), b) zdolnoœæ do mi³oœci refleksyjnej i ofiarnej, c) wolnoœæ, d) podmiotowoœæ wobec
praw, e) godnoœæ i f) zupe³noœæ. W³aœciwoœci (a,b,c) akcentuj¹ rozumn¹ naturê osoby, podkreœlaj¹c jej odrêbnoœæ i transcendentnoœæ w stosunku do przyrody. Nastêpne zaœ (d,e,f) opisuj¹ osobê jako byt spo³eczny, podkreœlaj¹c relacjê osoby do innych osób, do spo³eczeñstwa.
S¹ ró¿ne definicje osoby. Jest te¿ i taka, gdzie osobê traktuje siê jako byt duchowy, o atrybutach: a) rozumnoœci i b) wolnoœci. I ta w³aœnie duchowoœæ jest rdzeniem godnoœci osoby ludzkiej, tkwi¹cej w duszy cz³owieka (Jacques Maritain). Obok filozoficznej koncepcji osoby i jej
godnoœci istnieje równie¿ ujêcie teologiczno-biblijne. Utrzymuje siê tu, ¿e ostatecznym Ÿród³em godnoœci osoby ludzkiej jest ona obrazem Boga (imago Dei). Wartoœæ osoby ludzkiej, jej
wolnoœæ i prawa maj¹ piêtno Stworzyciela wszystkich bytów. Osoba posiada godnoœæ z tej
racji, ¿e jest ona w bezpoœrednim stosunku do Absolutu i tylko w nim mo¿e siê spe³niæ. Prawa
cz³owieka nie wynikaj¹ z godnoœci osoby ludzkiej, jak chce oœwieceniowo-racjonalna koncepcja prawa albowiem prawa te tkwi¹ w jej ontycznej strukturze i s¹ one powoli odczytywane
wraz z rozwojem ludzkoœci. Od p³aszczyzny ontologicznej prawa naturalnego nale¿y odró¿niæ
porz¹dek poznania prawa naturalnego. Stwierdza siê tu bowiem fakt, i¿ ludzie dochodz¹ zgodnie do podstawowej zasady tego prawa, a mianowicie: dobro nale¿y czyniæ, a z³a nale¿y
unikaæ. Prawa i obowi¹zki w dziedzinie uprawnieñ naturalnych maj¹ charakter dynamiczny,
a ich poznanie jest progresywne w zale¿noœci od rozwoju cywilizacyjnego ludzkoœci. Wskazuje siê, ¿e poznanie pierwszych zasad prawa naturalnego dokonuje siê bezpoœrednio, spontanicznie, bezdyskursywnie – intuicyjnie – i tym samym ró¿ni siê ono od poznania refleksyjnego, jako wtórnego, znanego w filozofii i w nauce. Ta metafizyczna koncepcja osoby i jej godnoœci ró¿ni siê diametralnie od teorii cz³owieka z obrêbu filozofii podmiotu.
Otó¿ w paradygmacie mentalistycznym ca³a procedura poznawcza zaczyna siê i koñczy
w obrêbie podmiotu, czyli w krêgu œwiadomoœci, t.j. w pierœcieniu jaŸni. Dziedzin¹ poznania
jest tu zatem nie byt realnie istniej¹cy, ale œwiadomoœæ. W konsekwencji – przedmiotem badañ jest tu nic innego, jak tylko sama œwiadomoœæ. Natomiast u samego progu poznania
wszechw³adnie panuje w¹tpienie. Pytanie zaœ wyjœciowe w procesie poznania filozoficznego, przybra³o kszta³t co mogê wiedzieæ? Struktura ta paradygmatu mentalistycznego mówi
jedno, ¿e filozofia mentalistyczna zawiera b³¹d antropologiczny, polegaj¹cy na nie uznawaniu
wrodzonej godnoœci osoby ludzkiej – w myœl wrodzonego prawa ius, jako podstawy praw
cz³owieka. Istot¹ tego b³êdu jest subiektywizm, który z definicji niweczy teoriê prawdy, polegaj¹cej g³ównie na zgodnoœci myœli z rzecz¹. Zatem w filozofii podmiotu kategoria opinii zajê³a
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miejsce teorii prawdy. Opinii zaœ jest tyle, ile jest podmiotów myœl¹cych, ale, rzecz jasna,
bez relacji do przedmiotów realnie istniej¹cych. St¹d te¿ w ustrojach politycznych, opartych
na filozofii podmiotu, nieustannie przeg³osowuje siê uchwa³y i ustawy, czyni¹c w ten sposób
anarchiê z sytemu demokracji. Anarchia jest totalnym z³em, st¹d zaprowadza siê rz¹dy globalistyczne typu monistycznego (na wzór pañstwa owadów). Zatem filozofia podmiotu prowadzi
do przemocy i tyranii w ustrojach pañstw, do nihilizmu w obszarze filozofii, do relatywizmu
w teorii poznania i moralnoœci, do pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu (np. pornografia w reklamie handlowej) w ¿yciu codziennym, do agnostycyzmu religijnego, do milcz¹cej
apostazji cz³owieka sytego, który ¿yje tak, jakby Boga nie by³o Wszystko to siê sk³ada, jak
naucza Jan Pawe³ II, na antropologiczny b³¹d, który leg³ u podstaw ideologii z³a.
„W ci¹gu lat – pisze nasz Papie¿ – zrodzi³o siê we mnie przeœwiadczenie, ¿e ideologie z³a
s¹ g³êboko zakorzenione w dziejach europejskiej myœli filozoficznej.[...] trzeba wróciæ do tej
rewolucji, jakiej w myœleniu filozoficznym dokona³ Kartezjusz. Cogito, ergo sum – myœlê, wiêc
jestem" [...] W okresie przedkartezjañskim filozofia, a wiêc cogito (myœlê) czy raczej cognosco
(poznajê), by³a podporz¹dkowana do esse (byæ), które by³o czymœ pierwotnym. [...] Od Kartezjusza filozofia staje siê nauk¹ czystego myœlenia: wszystko to, co jest bytem (esse) – zarówno œwiat stworzony, jak i Stwórca – pozostaje w polu cogito jako treœæ ludzkiej œwiadomoœci"(Pamiêæ i to¿samoœæ, p. 16-17). Dodajmy, ¿e godnoœæ osoby ludzkiej równie¿ pozostaje
w obszarze czystego myœlenia. Prawodawca, stanowi¹c o godnoœci osoby ludzkiej, nie liczy
siê z filozofi¹ przedmiotu, mówi¹c¹ o wrodzonych uprawnieniach cz³owieka, do czego nawo³uje Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka i nauczanie Jana Paw³a II, lecz og³asza Kartê
PP UE w rozdz. I pod tytu³em „Godnoœæ", interpretuj¹c sens tego terminu w p³aszczyŸnie
filozofii podmiotu, czyli cogito bez esse tj. wed³ug w³asnego myœlenia – w³asnej interpretacji,
nie odnosz¹c siê do realnie istniej¹cej osoby ludzkiej o wrodzonej godnoœci w relacji do Boga,
gdy¿ On jest pominiêty w preambule Karty i w koncepcji treœci jej korpusu. Na ten fakt Jan
Pawe³ II zareagowa³ stanowczo: Nie mogê [...] ukryæ rozczarowania faktem, ¿e tekst Karty nie
zawiera ani jednej wzmianki o Bogu, który sk¹din¹d jest pierwotnym Ÿród³em godnoœci cz³owieka i jego fundamentalnych praw" (Przes³anie papieskie z okazji 1200. rocznicy koronacji
Karola Wielkiego).
Jan Pawe³ II, wraz z ca³ym œwiatem, doœwiadczy³ nazizm i komunizm w ich barbarzyñskim ataku na wolnoœæ cz³owieka. Do tej napaœci nawi¹zuje w³aœnie kolejne zdanie „Preambu³y" Deklaracji: „Zwa¿ywszy, ¿e zapoznanie i wzgarda praw cz³owieka doprowadzi³y do
czynów barbarzyñskich wstrz¹saj¹cych sumieniem ludzkoœci, oraz ¿e nadejœcie œwiata, w którym ludzie, uwolnieni od strachu i nêdzy, bêd¹ siê cieszyli wolnoœci¹ s³owa
i przekonañ, zosta³o uznane za najwy¿sze pragnienie cz³owieka..." Zagro¿enia niesprawiedliw¹ wojn¹ i zanegowania wolnoœci, wziê³y siê – w myœl Preambu³y – z faktu zapoznania
i wzgardy praw cz³owieka. Niebezpieczeñstwo to nie zniknê³o z powierzchni ziemi. W Testamencie Jana Paw³a II czytamy bowiem: „Niech bêd¹ dziêki Bo¿ej Opatrznoœci w sposób szczególny za to, ¿e okres tzw. „zimnej wojny" zakoñczy³ siê bez zbrojnego konfliktu nuklearnego,
którego niebezpieczeñstwo w minionym okresie wisia³o nad œwiatem". Nie dosz³o do zbrojnego konfliktu œwiatowego, ale „zimna wojna trwa" i przybiera dziœ na sile w bardzo wyraŸnym
konflikcie miêdzycywilizacyjnym (chrzeœcijañstwo, bizantynizm, mongolizm, judaizm) na stronach
Karty PP UE, gdzie we Wstêpie czytamy: „[...] Unia stawia cz³owieka w centrum swych dzia³añ". W odpowiedzi na taki antropocentryzm manifestu Karty Jan Pawe³ II stwierdzi³ w Ecclesia in Europa: „Taki typ myœlenia doprowadzi³ do tego, ¿e uwa¿a siê cz³owieka za <absolutne
centrum rzeczywistoœci, ka¿¹c mu w ten sposób wbrew naturze zaj¹æ miejsce Boga, zapominaj¹c o tym, ¿e to nie cz³owiek czyni Boga, ale Bóg czyni cz³owieka. Zapomnienie o Bogu
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doprowadzi³o do porzucenia cz³owieka> (p.9), odbieraj¹c mu wolnoœæ s³owa i przekonañ oraz
wolnoœæ od nêdzy i lêku, pozbawiaj¹c równoczeœnie gwarancji ochrony „praw cz³owieka".
St¹d rodzi siê koniecznoœæ: „zagwarantowania ochrony praw cz³owieka przez legaln¹
w³adzê, aby ten nie by³ zmuszony szukaæ w buncie ostatecznego ratunku przeciw
tyranii i uciskowi..." Ka¿dy cz³owiek jest bowiem przekonany o istnieniu swoich wrodzonych
praw (ius) do wolnoœci, sprawiedliwoœci i do pokoju. W imiê tych praw mo¿e rodziæ siê bunt
przeciw pozytywnym prawom, neguj¹cym podstawowe wolnoœci. Dlatego ju¿ od czasów œredniowiecznych istnia³a doktryna o „tyranobójstwie", jako wyjœcie z niesprawiedliwego ustroju.
Niesprawiedliwe prawa ustroju s¹ wtedy, gdy sprzeciwiaj¹ siê albo wspólnemu dobru osobowemu (godnoœæ), albo dobru ofiarowanemu przez Boga (np. powo³anie). Zasadnicz¹ form¹
obwarowania praw cz³owieka jest na pewno przyjaŸñ miêdzy narodami, gdy¿ prawa narodów
s¹ form¹ kontynuowania praw cz³owieka, aczkolwiek na forum wspólnot miêdzypañstwowych.
St¹d kolejne twierdzenie „Preambu³y": Bior¹c pod uwagê, ¿e popieranie przyjacielskich
stosunków miêdzy narodami ma zasadnicze znaczenie..."
Sprzeniewierzenie siê zatem prawom osoby ludzkiej jest tym samym uderzeniem w prawa spo³ecznoœci narodowej, a nawet we wspólnotê miêdzynarodow¹. Ten w³aœnie fakt wyklucza konflikty miêdzynarodami. Zatem bêd¹ sprzeczne z Powszechn¹ Deklaracj¹ Praw Cz³owieka te systemy myœlowe i ideologie, które nie uznaj¹ wrodzonych praw cz³owieka, zakotwiczonych w godnoœci osoby ludzkiej: nienabywalnej, nieutracalnej i nieodwo³ywalnej, a opieraj¹ siê li tylko na prawie stanowionym, czyli pozytywnym w interpretacji prawodawcy, wywodz¹cym siê z tradycji oœwieceniowej, zw³aszcza z nurtu Rewolucji Francuskiej i z paradygmatu mentalistycznego Kartezjusza i Kanta, gdzie za punkt wyjœcia w refleksji filozoficznej przyjêto sam¹ myœl, a za podstawê prawa stanowionego uznano wolê prawodawcy i jego interpretacjê, nie bacz¹c przy tym, ¿e ochrona ludzkiej wolnoœci jest zasadniczym powo³aniem Narodów Zjednoczonych. Mówi w³aœnie o tym kolejne zdanie „Preambu³y": „Bior¹c pod uwagê,
¿e pañstwa bêd¹ce cz³onkami Organizacji Narodów Zjednoczonych zobowi¹za³y siê
zapewniæ, ¿e we wspó³pracy z t¹ organizacj¹, powszechne i skuteczne poszanowanie
praw cz³owieka i jego podstawowych wolnoœæ i ...”
Wolnoœæ cz³owieka tworzy podstawê spo³ecznego ³adu, systemu prawa i powinnoœæ odpowiedzialnoœci. Pozbawienie wolnoœci, która panuje w globaliŸmie pluralistycznym, czyli solidarnoœciowym, jest uderzeniem w same podstawy ¿ycia osób ludzkich, jest budowaniem
globalistycznego pañstwa, które jest zaprzeczeniem demokracji, ruin¹ pañstwa narodowego,
zniewoleniem Koœcio³a i upadkiem kultury na rzecz folkloru, tworz¹c tym samym tyraniê i ucisk.
Ostatnia wreszcie czêœæ „Preambu³y" jest zwieñczeniem dotychczasowych myœli, apeluj¹c zarazem o rozumn¹ i o odpowiedzialn¹ akceptacjê og³oszonych w Deklaracji Praw Cz³owieka:
„Przeto, uœwiadomienie sobie przez wszystkich, czym s¹ te prawa i wolnoœci, ma
zasadnicze znaczenie dla pe³nego wykonania powy¿szego zobowi¹zania, Zgromadzenie Ogólne proklamuje Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka jako wspólny idea³ dla
wszystkich ludów i wszystkich narodów, tak aby ka¿da jednostka i wszystkie spo³eczne instytucje, maj¹c ustawicznie w pamiêci tê Deklaracjê, podejmowa³y wysi³ki - poprzez nauczanie i kszta³cenie - w celu wzmo¿enia szacunku dla tych praw i wolnoœci,
zarówno wœród ludów pañstw bêd¹cych cz³onkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i tych, które zamieszkuj¹ terytoria podleg³e ich zarz¹dowi".
Preambu³a w ostatniej swej czêœci apeluje do ludów i narodów œwiata o powszechn¹
œwiadomoœæ praw tej Deklaracji, o uznanie jej wartoœci prawnej, politycznej i narodowo-religijnej dla dobra ca³ej ludzkoœci. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, jako deklaracja uprawnieñ (ius) ka¿dego cz³owieka i narodów, bêd¹cych wspólnot¹ osób, o wrodzonej godnoœci,
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domaga siê realizacji osobowego dobra wspólnego dla realizacji rozwoju osobowoœci ka¿dego... Na stra¿y tych praw stoj¹ normy stanowione (lex), „aby ten (cz³owiek – H.N.) nie by³
zmuszony szukaæ w buncie ostatecznego ratunku przeciw tyranii i uciskowi..." Autorzy Preambu³y og³osili te s³owa po doœwiadczeniach buntów w zbiorowoœci ludzkiej przeciw tyranii
globalizmów monistycznych typu: faszystowskich Niemiec i komunistycznych Republik Radzieckich, z myœl¹ o wszystkich globalizmach monistycznych œwiata, ¿¹daj¹c „zagwarantowania ochrony praw cz³owieka przez legaln¹ w³adzê". Apel Deklaracji odnosi siê równie¿ do
wszystkich pañstw, podpisuj¹cych Traktat Reformuj¹cy Uniê Europejsk¹, bacz¹c, i¿ Unia
Europejska zmierza do globalizmu monistycznego w postaci super pañstwa Europejskiego
o ideologii neo-lewicy, kosztem narodów i Koœcio³ów. Ze wzglêdów historycznych mo¿na mniemaæ, i¿ stan ten w krótkim czasie przybierze fazy: 1) zaniepokojenia losem narodu, 2) gniewu
za odebranie maj¹tku narodowego, 3) ¿alu ,¿e upada oœwiata, ginie kultura, nikczemnieje
pokolenie 4) lamentu duszy, ¿e medialnie atomizuje siê spo³ecznoœæ wierz¹cych, skazuj¹c na
œmieræ cywiln¹ duchowieñstwo, 5) rozpaczy z powodu wymierania substancji biotycznej spo³eczeñstwa.
– Europa, która odesz³a od idei „Unii" (o czym by³a mowa przed akcesj¹), zmierza szybkimi krokami ku super-pañstwu - bez Boga - a Jan Pawe³ II s³owami Apokalipsy poucza³ Europê, ¿e nale¿y odrzucaæ „stale powracaj¹c¹ pokusê budowania miasta ludzi bez Boga czy
wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego dosz³o, ludzka spo³ecznoœæ wczeœniej czy póŸniej dozna³aby ostatecznej klêski" (Ecclesia in Europa, p.5).
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Ja, Benedykt XVI, nastêpca Papie¿a Jana Paw³a II,
— proszê was, byœcie stoj¹c na ziemi, wpatrywali siê w niebo – w Tego, za którym od dwóch
tysiêcy lat pod¹¿aj¹ kolejne pokolenia ¿yj¹ce na naszej ziemi, odnajduj¹c w Nim ostateczny
sens istnienia;
— proszê was, byœcie umocnieni wiar¹ w Boga, anga¿owali siê ¿arliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwoœci, solidarnoœci i mi³osierdzia;
— proszê was, byœcie odwa¿nie sk³adali œwiadectwo Ewangelii przed dzisiejszym œwiatem, nios¹c nadziejê ubogim, cierpi¹cym, opuszczonym, zrozpaczonym, ³akn¹cym wolnoœci, prawdy i pokoju;
— proszê was, byœcie czyni¹c dobro bliŸniemu i troszcz¹c siê o dobro wspólne, œwiadczyli, ¿e Bóg
jest mi³oœci¹;
— proszê was w koñcu, byœcie skarbem wiary dzielili siê z innymi narodami Europy i œwiata,
równie¿ przez pamiêæ o waszym Rodaku, który jako Nastêpca Œwiêtego Piotra czyni³ to
z niezwyk³¹ moc¹ i skutecznoœci¹;
— proszê was tak¿e, byœcie pamiêtali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiêtaliœcie o moim wielkim Poprzedniku, bym wype³ni³ misjê powierzon¹ mi przez Chrystusa.
Proszê was:
Trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w mi³oœci!
(Homilia na krakowskich B³oniach, 28 maja 2006 )
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ENCYKLIKA
DEUS CARITAS EST
OJCA ŒWIÊTEGO BENEDYKTA XVI
DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW
DO OSÓB KONSEKROWANYCH
I WSZYSTKICH WIERNYCH ŒWIECKICH
O MI£OŒCI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ
CZÊŒÆ DRUGA
CARITAS DZIE£O MI£OŒCI DOKONYWANE PRZEZ KOŒCIÓ£
JAKO « WSPÓLNOTÊ MI£OŒCI »
Caritas Koœcio³a jako przejaw mi³oœci trynitarnej
19. « Jeœli widzisz mi³oœæ, widzisz Trójcê » pisa³ œw. Augustyn.[11] W dotychczasowej refleksji mogliœmy patrzeæ na Tego, którego przebili (por. J 19, 37; Za 12, 10), rozpoznaj¹c zamys³ Ojca, który poruszony
mi³oœci¹ (por. J 3, 16) pos³a³ swojego jednorodzonego Syna na œwiat, aby odkupi³ cz³owieka. Umieraj¹c na
krzy¿u — jak relacjonuje Ewangelista — Jezus « odda³ Ducha » (por. J 19, 30), zadatek tego daru Ducha
Œwiêtego, którego mia³ udzieliæ po zmartwychwstaniu (por. J 20, 22). W ten sposób mia³a siê zrealizowaæ
obietnica o strumieniach wody ¿ywej, które — dziêki wylaniu Ducha Œwiêtego — wyp³ywaj¹ z serc wierz¹cych (por. J 7, 38-39). Duch bowiem objawia siê jako wewnêtrzna moc, która harmonizuje ich serca z Sercem Chrystusa i uzdalnia ich do mi³owania braci, tak jak On ich mi³owa³, kiedy pochyla³ siê, aby umywaæ
nogi uczniom (por. J 13, 1-13), a zw³aszcza, gdy odda³ za nas ¿ycie (por. J 13, 1; 15, 13).
Duch jest tak¿e moc¹, która przemienia serce wspólnoty koœcielnej, aby by³a w œwiecie œwiadkiem
mi³oœci Ojca, który chce uczyniæ z ludzkoœci jedn¹ rodzinê w swoim Synu. Ca³a dzia³alnoœæ Koœcio³a jest
wyrazem mi³oœci, która pragnie ca³kowitego dobra cz³owieka: pragnie jego ewangelizacji przez S³owo i Sakramenty, co jest dzie³em czêsto heroicznym w jego historycznej realizacji; pragnie jego promocji w ró¿nych wymiarach ¿ycia i ludzkiej aktywnoœci. Mi³oœæ jest zatem s³u¿b¹, któr¹ Koœció³ pe³ni, aby nieustannie
wychodziæ naprzeciw cierpieniom i potrzebom, równie¿ materialnym, ludzi. W³aœnie na tym aspekcie, na
pos³udze mi³oœci pragnê zatrzymaæ siê w tej drugiej czêœci Encykliki.

Caritas zadaniem Koœcio³a
20. Mi³oœæ bliŸniego zakorzeniona w mi³oœci Boga jest przede wszystkim powinnoœci¹ ka¿dego poszczególnego wierz¹cego, ale jest tak¿e zadaniem ca³ej wspólnoty koœcielnej, i to na ka¿dym jej poziomie:
od wspólnoty lokalnej, przez Koœció³ partykularny, a¿ po Koœció³ powszechny w jego wymiarze globalnym.
Równie¿ Koœció³, jako wspólnota, winien wprowadzaæ mi³oœæ w czyn. Konsekwencj¹ tego jest fakt, ¿e
mi³oœæ potrzebuje równie¿ organizacji, aby w sposób uporz¹dkowany mog³a s³u¿yæ wspólnocie. Œwiadomoœæ tego zadania odgrywa³a w Koœciele rolê konstytutywn¹ od samych jego pocz¹tków. « Ci wszyscy,
którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali maj¹tki i dobra i rozdzielali je
ka¿demu wed³ug potrzeby » (Dz 2, 44-45). Œw. £ukasz mówi o tym w kontekœcie swego rodzaju definicji
Koœcio³a, którego elementy konstytutywne stanowi¹: trwanie w « nauce Aposto³ów », we « wspólnocie »
(koinonia), w « ³amaniu chleba » i w « modlitwach » (por. Dz 2, 42). Element « wspólnoty » (koinonia),
z pocz¹tku nieokreœlony, jest wyra¿any konkretnie w wy¿ej cytowanych wersetach: polega ona mianowicie
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na tym, ¿e wierz¹cy maj¹ wszystko wspólne i ¿e nie istnieje ju¿ miêdzy nimi zró¿nicowanie na bogatych
i ubogich (por. równie¿ Dz 4, 32-37). Ta radykalna forma wspólnoty materialnej nie mog³a byæ wprawdzie
utrzymana, gdy Koœció³ zacz¹³ siê rozrastaæ, pozosta³a jednak istotna idea: we wspólnocie wierz¹cych nie
mo¿e byæ takiej formy ubóstwa, by komuœ odmówiono dóbr koniecznych do godnego ¿ycia.
21. Decyduj¹cym krokiem w trudnym poszukiwaniu rozwi¹zañ dla realizacji tej podstawowej zasady
eklezjalnej by³ wybór siedmiu mê¿czyzn, co da³o pocz¹tek pos³udze diakoñskiej (por. Dz 6, 5-6). W pierwotnym Koœciele wytworzy³a siê nierównoœæ w codziennym rozdawnictwie ja³mu¿ny dla wdów, pomiêdzy
grupami mówi¹cymi po hebrajsku i po grecku. Aposto³owie, którym przede wszystkim zosta³a powierzona
« modlitwa » (Eucharystia i Liturgia) oraz « pos³uga S³owa », poczuli siê nadmiernie obci¹¿eni « obs³ugiwaniem sto³ów »; zdecydowali zatem, ¿e skoncentruj¹ siê na swej zasadniczej pos³udze, a dla nowego zadania, równie koniecznego w Koœciele, stworz¹ kolegium siedmiu osób. I ta grupa jednak nie mia³a spe³niaæ
tylko praktycznej pos³ugi rozdawnictwa: mieli to byæ mê¿czyŸni « pe³ni Ducha i m¹droœci » (por. Dz 6, 1-6).
Oznacza to, ¿e s³u¿ba spo³eczna, jak¹ mieli wype³niaæ by³a bardzo konkretna, ale równoczeœnie by³a to
s³u¿ba duchowa; ich rola zatem by³a prawdziwie duchowa i realizowa³o siê w niej podstawowe zadanie
Koœcio³a, którym jest w³aœnie uporz¹dkowana mi³oœæ bliŸniego. Wraz z utworzeniem tego kolegium Siedmiu, « diakonia » — pos³uga mi³oœci bliŸniego, spe³niana zbiorowo w sposób zorganizowany — zosta³a ju¿
wprowadzona do fundamentalnej struktury Koœcio³a.
22. Z up³ywem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem siê Koœcio³a, dzia³alnoœæ charytatywna
utwierdzi³a siê jako jeden z istotnych jego sektorów, obok udzielania Sakramentów i g³oszenia S³owa:
praktyka mi³oœci wobec wdów i sierot, wobec wiêŸniów, chorych i wszystkich potrzebuj¹cych nale¿y do
jego istoty w równej mierze, jak pos³uga Sakramentów i g³oszenie Ewangelii. Koœció³ nie mo¿e zaniedbaæ
pos³ugi mi³oœci, tak jak nie mo¿e zaniedbaæ Sakramentów i S³owa. Wystarczy kilka przyk³adów, aby to
zilustrowaæ. Mêczennik Justyn († ok. 155) opisuje w kontekœcie niedzielnej celebracji chrzeœcijañskiej równie¿ dzia³alnoœæ charytatywn¹, zwi¹zan¹ z Eucharysti¹. Zamo¿ni sk³adaj¹ ofiary biskupowi w miarê swych
mo¿liwoœci, ka¿dy wed³ug w³asnej woli; z tych ofiar utrzymuje on sieroty i wdowy oraz tych, którzy z powodu choroby lub z innych przyczyn znaleŸli siê w potrzebie, jak równie¿ wiêŸniów i cudzoziemców.[12] Wielki
pisarz chrzeœcijañski Tertulian († po 220) opowiada, jak budzi³a zdumienie wœród pogan troska chrzeœcijan
o wszystkich potrzebuj¹cych, równie¿ o niechrzeœcijan.[13] Mo¿na uwa¿aæ, ¿e kiedy Ignacy Antiocheñski
(† ok. 117) okreœla³ Koœció³ rzymski jako ten, który « przewodzi w mi³oœci (agape) »,[14] w tej definicji chcia³
wyraziæ w jakiœ sposób równie¿ jego konkretn¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹.
23. W tym kontekœcie mo¿e siê wydawaæ po¿yteczne odniesienie do pierwotnych struktur prawnych
dotycz¹cych dzia³alnoœci charytatywnej Koœcio³a. Oko³o po³owy IV wieku w Egipcie formuje siê tak zwana
diaconia; jest to w poszczególnych monasterach instytucja odpowiedzialna za ca³oœæ aktywnoœci opiekuñczej, czyli pos³ugi charytatywnej. Z tych zacz¹tków rozwinê³a siê w Egipcie, a¿ do VI wieku, korporacja
w pe³ni umocowana prawnie, której w³adze cywilne powierzaj¹ nawet jak¹œ czêœæ zbo¿a do publicznego
rozdawnictwa. W Egipcie nie tylko ka¿dy monaster, ale równie¿ ka¿da diecezja mia³a w koñcu swoj¹ diakoniê – instytucjê, która póŸniej rozwinê³a siê zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Papie¿ Grzegorz
Wielki († 604) mówi o diakonii Neapolu. Istnienie diakonii w Rzymie jest udokumentowane dopiero pocz¹wszy od VII i VIII wieku. Oczywiœcie jednak ju¿ wczeœniej, od samych pocz¹tków, opieka nad ubogimi
i cierpi¹cymi, zgodnie z zasadami ¿ycia chrzeœcijañskiego zawartymi w Dziejach Apostolskich, nale¿a³a do
dzia³alnoœci Koœcio³a w Rzymie. ¯ywym tego przyk³adem jest postaæ diakona Wawrzyñca († 258). Dramatyczny opis jego mêczeñstwa by³ znany ju¿ œw. Ambro¿emu († 397) i w istocie przedstawia nam z pewnoœci¹ autentyczn¹ postaæ œwiêtego. Jako odpowiedzialnemu za troskê o biednych, po uwiêzieniu jego wspó³braci i papie¿a, dano mu czas, aby zebra³ skarby Koœcio³a i przekaza³ je w³adzom pañstwowym. Wawrzyniec rozdzieli³ pieni¹dze, które mia³, pomiêdzy ubogich, a potem z nimi — jako prawdziwym skarbem Koœcio³a — stawi³ siê przed obliczem w³adz pañstwowych.[15] Niezale¿nie od tego, jak siê ocenia historyczn¹
autentycznoœæ tych szczegó³ów, Wawrzyniec pozosta³ w pamiêci Koœcio³a jako wybitny przedstawiciel koœcielnej caritas.
24. Wspomnienie postaci cesarza Juliana Apostaty († 363) mo¿e raz jeszcze pokazaæ, jak bardzo
istotna dla Koœcio³a pierwszych wieków by³a zorganizowana i praktykowana caritas. Jako szeœcioletnie
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dziecko, Julian by³ œwiadkiem zabójstwa swego ojca, brata i innych cz³onków rodziny, dokonanego przez
stra¿e cesarskiego pa³acu; odpowiedzialnoœci¹ za tê brutalnoœæ — s³usznie czy nie — obci¹¿y³ imperatora
Konstancjusza, który uwa¿a³ siê za wielkiego chrzeœcijanina. Z tego powodu wiara chrzeœcijañska by³a dla
niego raz na zawsze zdyskredytowana. Gdy zosta³ imperatorem, zdecydowa³ odnowiæ pogañstwo, antyczn¹ religiê rzymsk¹, reformuj¹c j¹ jednoczeœnie w taki sposób, aby mog³a staæ siê si³¹ napêdow¹ imperium. W tej perspektywie obficie czerpa³ inspiracjê z chrzeœcijañstwa. Ustanowi³ hierarchiê metropolitów i
kap³anów. Kap³ani musieli troszczyæ siê o mi³oœæ bogów i bliŸniego. W jednym ze swoich listów [16] napisa³,
¿e jedyn¹ rzecz¹, która trafia³a mu do przekonania w chrzeœcijañstwie, by³a dzia³alnoœæ charytatywna Koœcio³a. Dla jego nowego pogañstwa by³o zatem spraw¹ decyduj¹c¹ przeciwstawiæ systemowi dzia³alnoœci
charytatywnej Koœcio³a, podobn¹ dzia³alnoœæ w ramach jego religii. « Galilejczycy » — mówi³ — tak zdobyli
œwiat. Trzeba by³o z nimi rywalizowaæ, a nawet ich przewy¿szyæ. W ten sposób imperator potwierdza³, ¿e
caritas by³a decyduj¹c¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ chrzeœcijañsk¹ wspólnotê Koœcio³a.
25. Dotar³szy do tego miejsca, zwróæmy w naszej refleksji uwagê na dwa istotne elementy:
a) Wewnêtrzna natura Koœcio³a wyra¿a siê w troistym zadaniu: g³oszenie S³owa Bo¿ego (kerygmamartyria), sprawowanie Sakramentów (leiturgia), pos³uga mi³oœci (diaconia). S¹ to zadania œciœle ze sob¹
zwi¹zane i nie mog¹ byæ od siebie oddzielone. Caritas nie jest dla Koœcio³a rodzajem opieki spo³ecznej,
któr¹ mo¿na by powierzyæ komu innemu, ale nale¿y do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego
istoty[17].
b) Koœció³ jest rodzin¹ Bo¿¹ w œwiecie. W tej rodzinie nie powinno byæ nikogo, kto cierpia³by z powodu
braku tego, co konieczne. Jednoczeœnie jednak caritas-agape wykracza poza granice Koœcio³a; przypowieœæ o dobrym Samarytaninie pozostaje kryterium miary, nak³ada powszechnoœæ mi³oœci, która kieruje siê
ku potrzebuj¹cemu, spotkanemu « przypadkiem » (por. £k 10, 31), kimkolwiek jest. Obok tego uniwersalnego przykazania mi³oœci, istnieje równie¿ koniecznoœæ specyficznie eklezjalna — mianowicie, by w Koœciele jako rodzinie ¿aden z jej cz³onków nie cierpia³, gdy jest w potrzebie. Taki jest sens s³ów Listu do
Galatów: « A zatem, dopóki mamy czas, czyñmy dobrze wszystkim, a zw³aszcza naszym braciom
w wierze » (6, 10).

Sprawiedliwoœæ i mi³oœæ
26. Pocz¹wszy od dziewiêtnastego wieku wysuwane by³y zastrze¿enia przeciw dzia³alnoœci charytatywnej Koœcio³a, rozwijane potem z naciskiem przez myœl marksistowsk¹. Ubodzy, mówi siê, nie potrzebuj¹ dzie³ charytatywnych, ale sprawiedliwoœci. Dzie³a charytatywne — ja³mu¿na — w rzeczywistoœci s¹
dla bogatych sposobem pozwalaj¹cym unikn¹æ zaprowadzenia sprawiedliwoœci i uspokoiæ sumienia, by
zachowaæ ich pozycje, które pozbawiaj¹ ubogich ich praw. Zamiast popieraæ przez poszczególne dzie³a
mi³osierdzia istniej¹cy stan rzeczy, nale¿a³oby stworzyæ porz¹dek prawny, w którym wszyscy otrzymywaliby swoj¹ czêœæ œwiatowych dóbr, a zatem nie potrzebowaliby ju¿ dzie³ mi³osierdzia. W tej argumentacji,
trzeba przyznaæ, jest coœ z prawdy, ale te¿ nie jest wolna od b³êdu. To prawda, ¿e podstawow¹ zasad¹
pañstwa powinno byæ usilne d¹¿enie do sprawiedliwoœci i ¿e celem sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego
jest zagwarantowanie ka¿demu jego udzia³u w czêœci dóbr wspólnych, z zachowaniem zasady pomocniczoœci. Zawsze by³o to podkreœlane przez chrzeœcijañsk¹ naukê o pañstwie i spo³eczn¹ naukê Koœcio³a.
Zagadnienie sprawiedliwego porz¹dku we wspólnocie, z historycznego punktu widzenia, wesz³o w now¹
fazê, gdy uformowa³o siê spo³eczeñstwo przemys³owe XIX wieku. Powstanie nowoczesnego przemys³u
zburzy³o stare struktury spo³eczne, a wzrost liczby otrzymuj¹cych wynagrodzenie spowodowa³ radykalne
zmiany w uk³adzie stosunków spo³ecznych, w których decyduj¹c¹ kwesti¹ sta³ siê stosunek miêdzy kapita³em i prac¹ — kwestia ta w takiej formie wczeœniej nie by³a znana. Struktury produkcyjne i kapita³ by³y now¹
w³adz¹, która, z³o¿ona w rêce niewielu, prowadzi³a masy pracownicze do utraty praw, przeciw czemu trzeba by³o protestowaæ.
27. Nale¿y przyznaæ, ¿e przedstawiciele Koœcio³a bardzo powoli przyjmowali do œwiadomoœci, ¿e
problem sprawiedliwej struktury spo³eczeñstwa jawi³ siê w nowy sposób. Nie brak by³o pionierów: jednym
z nich by³ na przyk³ad biskup Ketteler z Moguncji († 1877). W odpowiedzi na konkretne potrzeby powsta-
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wa³y równie¿ ko³a, stowarzyszenia, zwi¹zki, federacje, a przede wszystkim nowe zgromadzenia zakonne,
które w dziewiêtnastym wieku wysz³y naprzeciw ubóstwu, chorobom i sytuacjom zwi¹zanym z brakami
w sektorze edukacji. W roku 1891, wraz z Encyklik¹ Rerum novarum Leona XIII, problem ten znalaz³ odzwierciedlenie w magisterium papieskim. Nastêpnie, w 1931 roku, ukaza³a siê Encyklika Piusa XI Quadragesimo anno. B³ogos³awiony Papie¿ Jan XXIII opublikowa³ w 1961 roku Encyklikê Mater et Magistra, zaœ
Pawe³ VI w Encyklice Populorum progressio (1967) i w Liœcie apostolskim Octogesima adveniens (1971)
podj¹³ z moc¹ problematykê socjaln¹, która w miêdzyczasie nabrzmia³a przede wszystkim w Ameryce
£aciñskiej. Mój wielki Poprzednik Jan Pawe³ II pozostawi³ nam trylogiê Encyklik spo³ecznych: Laborem
exercens (1981), Sollicitudo rei socialis (1987) i w koñcu Centesimus annus (1991). W ten sposób, w zderzeniu z wci¹¿ nowymi sytuacjami i problemami, rozwija³a siê katolicka doktryna spo³eczna, która w 2004
roku zosta³a zaprezentowana w sposób ca³oœciowy w Kompendium nauki spo³ecznej Koœcio³a zredagowanym przez Papiesk¹ Radê Iustitia et Pax. Marksizm wskaza³ w rewolucji œwiatowej i w przygotowaniu do
niej panaceum na problemy spo³eczne: przez rewolucjê i nastêpuj¹c¹ po niej kolektywizacjê œrodków produkcji — twierdzi³a ta doktryna — wszystko nagle mia³o funkcjonowaæ w inny i lepszy sposób. Ten sen
rozwia³ siê. W trudnej sytuacji, w jakiej dziœ siê znajdujemy równie¿ z powodu globalizacji ekonomii, nauka
spo³eczna Koœcio³a sta³a siê podstawowym wskazaniem proponuj¹cym s³uszne kierunki równie¿ poza
jego granicami: kierunki te — w obliczu postêpuj¹cego rozwoju — powinny byæ podejmowane w dialogu ze
wszystkimi, którzy prawdziwie troszcz¹ siê o cz³owieka i jego œwiat.
28. Aby dok³adniej zdefiniowaæ relacjê pomiêdzy koniecznym zaanga¿owaniem na rzecz sprawiedliwoœci i pos³ug¹ charytatywn¹, trzeba wzi¹æ po uwagê dwie podstawowe, istniej¹ce sytuacje:
a) Sprawiedliwy porz¹dek spo³eczeñstwa i pañstwa jest centralnym zadaniem polityki. Pañstwo, które
nie kierowa³oby siê sprawiedliwoœci¹, zredukowa³oby siê do wielkiej bandy z³odziei, jak powiedzia³ kiedyœ
œw. Augustyn: « Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? »[18]. Do podstawowej struktury chrzeœcijañstwa nale¿y rozró¿nienie tego, co nale¿y do Cezara, od tego co nale¿y do Boga (por. Mt 22,
21), to znaczy rozró¿nienie pomiêdzy pañstwem i Koœcio³em, albo, jak mówi Sobór Watykañski II, autonomia rzeczywistoœci doczesnych[19]. Pañstwo nie mo¿e narzucaæ religii, ale musi zagwarantowaæ jej wolnoœæ i pokój pomiêdzy wyznawcami ró¿norakich religii; Koœció³ jako spo³eczny wyraz wiary chrzeœcijañskiej, ze swej strony, ma swoj¹ niezale¿noœæ i na bazie wiary ¿yje w formie wspólnotowej, któr¹ pañstwo
powinno respektowaæ. Obie sfery s¹ rozdzielone, ale pozostaj¹ zawsze we wzajemnej relacji.
Sprawiedliwoœæ jest celem, a wiêc równie¿ wewnêtrzn¹ miar¹ ka¿dej polityki. Polityka jest czymœ
wiêcej ni¿ prost¹ technik¹ dla zdefiniowania porz¹dków publicznych: jej Ÿród³o i cel znajduj¹ siê w³aœnie w
sprawiedliwoœci, a ta ma naturê etyczn¹. Tak wiêc pañstwo nieuchronnie staje wobec pytania: jak realizowaæ sprawiedliwoœæ tu i teraz? To zaœ pytanie zak³ada inne, bardziej radykalne: co to jest sprawiedliwoœæ?
Jest to problem, który dotyczy rozumu praktycznego; aby jednak rozum móg³ funkcjonowaæ uczciwie, musi
byæ stale oczyszczany, gdy¿ jego zaœlepienie etyczne, wynikaj¹ce z przewagi interesu i w³adzy, która go
zaœlepia, jest zagro¿eniem, którego nigdy nie mo¿na ca³kowicie wyeliminowaæ.
W tym punkcie stykaj¹ siê polityka i wiara. Oczywiœcie wiara ma swoj¹ specyficzn¹ naturê jako spotkanie z ¿yj¹cym Bogiem — spotkanie, które otwiera przed nami nowe horyzonty bardzo dalekie od zakresu w³aœciwego rozumowi. Równoczeœnie jednak jest ona dla tego rozumu si³¹ oczyszczaj¹c¹. Wychodz¹c
od Bo¿ej perspektywy, uwalnia go od zaœlepienia, a tym samym pomaga mu byæ sob¹. Wiara pozwala
rozumowi lepiej spe³niaæ jego zadanie i lepiej widzieæ to, co jest mu w³aœciwe. W tym miejscu nale¿y umieœciæ katolick¹ naukê spo³eczn¹: nie ma ona zamiaru przekazywaæ Koœcio³owi w³adzy pañstwa. Nie chce
równie¿ narzucaæ tym, którzy nie podzielaj¹ wiary, perspektyw i sposobów zachowania, które do niej przynale¿¹. Po prostu chce mieæ udzia³ w oczyszczaniu rozumu i nieœæ pomoc, aby to, co sprawiedliwe mog³o
tu i teraz byæ rozpoznane, a nastêpnie realizowane.
Nauka spo³eczna Koœcio³a argumentuje, wychodz¹c od rozumu i prawa naturalnego, a wiêc od tego,
co jest wspólne naturze ka¿dej istoty ludzkiej. Wie, ¿e nie jest zadaniem Koœcio³a sprawiaæ, aby sama ta
nauka mia³a znaczenie polityczne: ona chce s³u¿yæ formowaniu sumienia w polityce i wp³ywaæ na to, aby
ros³a czujnoœæ na prawdziwe wymagania sprawiedliwoœci i równoczeœnie gotowoœæ do reakcji w oparciu

Numer 3-4, 2008

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

23

DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW£A II
o nie, równie¿ gdy sprzeciwia³oby siê to osobistej korzyœci. Oznacza to, ¿e budowanie sprawiedliwego
porz¹dku spo³ecznego i pañstwowego, dziêki któremu ka¿demu by³oby dane to, co mu siê nale¿y, jest
podstawowym zadaniem, które ka¿de pokolenie musi na nowo podejmowaæ. Poniewa¿ chodzi tu o zadanie polityczne, nie mo¿e byæ ono bezpoœredni¹ misj¹ Koœcio³a. Poniewa¿ jednak jest to równoczeœnie
pierwszorzêdne zadanie ludzkie, Koœció³ ma obowi¹zek wspó³dzia³aæ, przez oczyszczanie rozumu i formacjê etyczn¹, aby wymagania sprawiedliwoœci sta³y siê zrozumia³e i politycznie wykonalne.
Koœció³ nie mo¿e i nie powinien podejmowaæ walki politycznej, aby realizowaæ jak najbardziej sprawiedliwe spo³eczeñstwo. Nie mo¿e i nie powinien stawiaæ siê na miejscu pañstwa. Nie mo¿e te¿ jednak
i nie powinien pozostawaæ na marginesie w walce o sprawiedliwoœæ. Musi w³¹czyæ siê w ni¹ przez argumentacjê rozumow¹ i obudziæ si³y duchowe, bez których sprawiedliwoœæ, domagaj¹ca siê zawsze wyrzeczeñ, nie mo¿e utrwaliæ siê i rozwijaæ. Sprawiedliwa spo³ecznoœæ nie mo¿e byæ dzie³em Koœcio³a, lecz
powinna byæ realizowana przez politykê. Niemniej Koœció³ jest g³êboko zainteresowany budowaniem sprawiedliwoœci przez otwieranie inteligencji i woli na wymagania dobra.
b) Mi³oœæ — caritas — zawsze bêdzie konieczna, równie¿ w najbardziej sprawiedliwej spo³ecznoœci.
Nie ma takiego sprawiedliwego porz¹dku pañstwowego, który móg³by sprawiæ, ¿e pos³uga mi³oœci by³aby
zbêdna. Kto usi³uje uwolniæ siê od mi³oœci, bêdzie gotowy uwolniæ siê od cz³owieka jako cz³owieka. Zawsze
bêdzie istnia³o cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze bêdzie samotnoœæ. Zawsze bêd¹
sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej mi³oœci bliŸniego[20].
Pañstwo, które chce zapewniæ wszystko, które wszystko przyjmuje na siebie, w koñcu staje siê instancj¹
biurokratyczn¹, nie mog¹c¹ zapewniæ najistotniejszych rzeczy, których cz³owiek cierpi¹cy — ka¿dy cz³owiek — potrzebuje: pe³nego mi³oœci osobistego oddania. Nie pañstwo, które ustala i panuje nad wszystkim,
jest tym, którego potrzebujemy, ale pañstwo, które dostrze¿e i wesprze, w duchu pomocniczoœci, inicjatywy podejmowane przez ró¿norakie si³y spo³eczne, ³¹cz¹ce w sobie spontanicznoœæ i bliskoœæ z ludŸmi
potrzebuj¹cymi pomocy. Koœció³ jest jedn¹ z tych ¿ywotnych si³: pulsuje w nim dynamizm mi³oœci wzbudzanej przez Ducha Chrystusa. Ta mi³oœæ daje ludziom nie tylko pomoc materialn¹, ale równie¿ odpoczynek i troskê o duszê, pomoc czêsto bardziej konieczn¹ od wsparcia materialnego. Opinie, wed³ug których sprawiedliwe
struktury czyni³yby zbytecznymi dzie³a charytatywne, faktycznie kryj¹ w sobie równie¿ materialistyczn¹
koncepcjê cz³owieka: za³o¿enie, wed³ug którego cz³owiek mia³by ¿yæ « samym chlebem » (por. Mt 4, 4; por.
Pwt 8, 3) — przekonanie, które upokarza cz³owieka i nie uznaje w³aœnie tego, co jest specyficznie ludzkie.
29. W ten sposób mo¿emy teraz bardziej precyzyjnie okreœliæ w ¿yciu Koœcio³a relacjê pomiêdzy
zaanga¿owaniem na rzecz sprawiedliwej organizacji pañstwa i spo³eczeñstwa z jednej strony, a uporz¹dkowan¹ wspólnotowo dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ z drugiej. Wykazaliœmy, ¿e kszta³towanie sprawiedliwych
struktur nie jest bezpoœrednim zadaniem Koœcio³a, ale przynale¿y do sfery polityki, to znaczy do zakresu
rozumu auto- odpowiedzialnego. Zadanie Koœcio³a w tym zakresie jest poœrednie, polegaj¹ce na udziale
w oczyszczaniu rozumu i budzeniu si³ moralnych, bez których nie mog¹ byæ stworzone sprawiedliwe struktury, ani te¿ nie mog¹ one funkcjonowaæ na d³u¿sz¹ metê.
Bezpoœrednie zadanie dzia³ania na rzecz sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego jest natomiast w³aœciwe wiernym œwieckim. Jako obywatele pañstwa s¹ powo³ani do osobistego uczestnictwa w ¿yciu publicznym. Nie mog¹ zatem rezygnowaæ z udzia³u « w ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej, spo³ecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny s³u¿y wzrastaniu wspólnego dobra »[21]. Misj¹ wiernych
œwieckich jest zatem kszta³towaæ w³aœciwie ¿ycie spo³eczne, respektuj¹c jego uprawnion¹ autonomiê i wspó³pracuj¹c z innymi obywatelami zgodnie z ich kompetencjami i odpowiedzialnoœci¹[22]. Choæ specyficzne
wyrazy koœcielnej caritas nie mog¹ mieszaæ siê z dzia³alnoœci¹ pañstwa, pozostaje prawd¹, ¿e powinna
ona o¿ywiaæ ca³¹ egzystencjê wiernych œwieckich, a wiêc tak¿e ich aktywnoœæ polityczn¹, traktowan¹ jako
« mi³oœæ spo³eczn¹ »[23].
Organizacje charytatywne Koœcio³a stanowi¹ jego opus proprium, zadanie mu w³aœciwe, w którym nie
wspó³pracuje jako dodatkowy partner, ale dzia³a jako podmiot bezpoœrednio odpowiedzialny, robi¹c to, co
przynale¿y do jego natury. Koœció³ nigdy nie mo¿e byæ zwolniony od czynienia caritas jako uporz¹dkowanej dzia³alnoœci wierz¹cych i, z drugiej strony, nigdy nie bêdzie takiej sytuacji, w której caritas poszczegól-
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nych chrzeœcijan nie bêdzie potrzebna, gdy¿ cz³owiek, poza sprawiedliwoœci¹, potrzebuje i zawsze bêdzie
potrzebowa³ mi³oœci.

Ró¿norakie struktury dzia³alnoœci spo³ecznej dzisiaj
30. Zanim spróbujemy zdefiniowaæ specyficzny profil koœcielnej dzia³alnoœci w s³u¿bie cz³owieka, chcia³bym teraz spojrzeæ na ogóln¹ sytuacjê w zmaganiach o sprawiedliwoœæ i o mi³oœæ w œwiecie.
a) Œrodki masowego przekazu uczyni³y dziœ nasz¹ planetê mniejsz¹, w szybkim tempie zbli¿aj¹c ludzi
i g³êboko ró¿ni¹ce siê kultury. Je¿eli to « przebywanie razem » niekiedy rodzi nieporozumienia i napiêcia,
to jednak fakt poznania w sposób bardziej bezpoœredni potrzeb ludzi staje siê apelem o udzia³ w ich sytuacji i trudnoœciach. Ka¿dego dnia stajemy siê œwiadomi, jak wiele jest cierpienia w œwiecie, pomimo wielkiego postêpu na polu nauki i techniki, z powodu ró¿norakiej biedy materialnej i duchowej. Nasze czasy
domagaj¹ siê zatem nowej gotowoœci do wychodzenia naprzeciw potrzebuj¹cemu bliŸniemu. Ju¿ Sobór
Watykañski II podkreœla³ to jasno w s³owach: « Dziœ, gdy zosta³y usprawnione œrodki komunikacji, dziêki
którym w pewnej mierze zosta³o pokonane oddalenie miêdzy ludŸmi [...] dzia³alnoœæ charytatywna mo¿e
i powinna [...] ogarniaæ swym zasiêgiem wszystkich bez wyj¹tku ludzi i wszystkie potrzeby »[24].
Z drugiej strony — a jest to aspekt procesu globalizacji pobudzaj¹cy do dzia³ania, a zarazem dodaj¹cy otuchy — wspó³czesnoœæ dostarcza nam niezliczonych narzêdzi do niesienia pomocy humanitarnej
potrzebuj¹cym siostrom i braciom, nowoczesnych systemów rozdzielania po¿ywienia i odzie¿y, jak równie¿ mo¿liwoœci zaoferowania mieszkania i goœciny. Wykraczaj¹c poza granice wspólnot narodowych, troska o bliŸniego zmierza w ten sposób do rozszerzenia horyzontów na ca³y œwiat. Sobór Watykañski II
s³usznie zauwa¿y³: « Wœród znaków naszych czasów na szczególne podkreœlenie zas³uguje owo nieodwracalnie wzrastaj¹ce poczucie solidarnoœci wszystkich narodów »[25]. Instytucje pañstwowe i organizacje humanitarne wspieraj¹ inicjatywy, których celem jest owa solidarnoœæ, zw³aszcza przez dotacje lub ulgi
podatkowe, albo te¿ uruchamiaj¹c du¿e fundusze. W ten sposób solidarnoœæ wyra¿ana przez spo³eczeñstwo obywatelskie znacz¹co przewy¿sza tê, któr¹ okazuj¹ jednostki.
b) W tej sytuacji pojawi³y siê i rozwinê³y nowe formy wspó³pracy instancji pañstwowych i koœcielnych,
które okaza³y siê owocne. Instancje koœcielne, z przejrzystoœci¹ ich dzia³añ i wiernoœci¹ obowi¹zkowi œwiadczenia o mi³oœci, mog¹ po chrzeœcijañsku animowaæ równie¿ instancje cywilne, sprzyjaj¹c wzajemnej koordynacji, która bêdzie dobrze wp³ywaæ na skutecznoœæ pos³ugi charytatywnej[26]. Podobnie uformowa³y
siê w tym kontekœcie ró¿norakie organizacje, które stawiaj¹ sobie cele charytatywne albo filantropijne,
podejmuj¹ce w obliczu istniej¹cych problemów socjalnych i politycznych wysi³ki, by znaleŸæ zadowalaj¹ce
rozwi¹zania w wymiarze humanitarnym. Wa¿nym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie siê ró¿nych form wolontariatu, które wyra¿aj¹ siê w wielorakich pos³ugach[27]. Pragnê wyraziæ moje
uznanie i wdziêcznoœæ wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestnicz¹ w tej dzia³alnoœci. To szerokie
zaanga¿owanie stanowi dla m³odych szko³ê ¿ycia i uczy solidarnoœci, gotowoœci do dawania nie tylko
czegoœ, ale siebie samych. Anty-kulturze œmierci, która wyra¿a siê na przyk³ad w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób mi³oœæ, która nie szuka siebie samej, ale która w³aœnie w gotowoœci « utracenia siebie »
(por. £k 17, 33 i nn.) dla drugiego jawi siê jako kultura ¿ycia.
Równie¿ w samym Koœciele katolickim i w innych Koœcio³ach i Wspólnotach koœcielnych pojawi³y siê
nowe formy dzia³alnoœci charytatywnej i odnowi³y siê formy dawne, nabieraj¹c nowego rozmachu. S¹ to
formy, w których czêsto mo¿na z powodzeniem ³¹czyæ ewangelizacjê z dzie³em mi³osierdzia. Pragnê wyraŸnie potwierdziæ to, co mój wielki Poprzednik Jan Pawe³ II powiedzia³ w swojej Encyklice Sollicitudo rei
socialis[28], gdy deklarowa³ gotowoœæ Koœcio³a katolickiego do wspó³pracy z Organizacjami charytatywnymi
tych Koœcio³ów i Wspólnot, gdy¿ wszyscy poruszeni jesteœmy t¹ sam¹ podstawow¹ motywacj¹ i mamy przed
oczami ten sam cel: prawdziwy humanizm, który uznaje w cz³owieku obraz Bo¿y i pragnie wspieraæ go w realizacji ¿ycia odpowiadaj¹cego tej godnoœci. Encyklika Ut unum sint jeszcze raz podkreœli³a, ¿e aby œwiat
sta³ siê lepszy, konieczne jest, by chrzeœcijanie przemawiali jednym g³osem i dzia³ali na rzecz « szacunku
dla praw i potrzeb wszystkich, zw³aszcza ubogich, poni¿onych i bezbronnych »[29]. Chcia³bym tu wyraziæ
moj¹ radoœæ z faktu, ¿e to pragnienie znalaz³o w œwiecie szerokie echo w postaci licznych inicjatyw.
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Specyficzny profil dzia³alnoœci charytatywnej Koœcio³a
31. Przyrost liczby ró¿norakich organizacji, które s³u¿¹ cz³owiekowi, odpowiadaj¹c na jego potrzeby,
w gruncie rzeczy t³umaczy siê faktem, ¿e imperatyw mi³oœci bliŸniego zosta³ przez Stwórcê wpisany w sam¹
naturê cz³owieka. Ten przyrost jest równie¿ efektem obecnoœci w œwiecie chrzeœcijañstwa, które wci¹¿ na
nowo budzi i uskutecznia ten imperatyw, czêsto w historii g³êboko zaniedbany. Reforma pogañstwa, któr¹
usi³owa³ przeprowadziæ Julian Apostata, jest jedynie pocz¹tkowym przyk³adem tej skutecznoœci. W tym
sensie si³a chrzeœcijañstwa wykracza daleko poza granice wiary chrzeœcijañskiej. Jest zatem bardzo wa¿ne, aby dzia³alnoœæ charytatywna Koœcio³a jaœnia³a wci¹¿ swym blaskiem i nie rozp³ynê³a siê w zwyczajnej
organizacji asystencjalnej, staj¹c siê po prostu jedn¹ z jej odmian. Jakie jednak s¹ elementy konstytutywne, które stanowi¹ o istocie chrzeœcijañskiej i koœcielnej caritas?
a) Jak pokazuje przyk³ad dobrego Samarytanina z przypowieœci, caritas chrzeœcijañska jest przede
wszystkim odpowiedzi¹ na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpoœredni¹ koniecznoœæ: g³odni musz¹
byæ nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni z nadziej¹ na uzdrowienie, wiêŸniowie odwiedzani itd. Organizacje charytatywne Koœcio³a, pocz¹wszy od Caritas (diecezjalnej, narodowej i miêdzynarodowej) musz¹ zrobiæ
wszystko co mo¿liwe, aby by³y do dyspozycji odpowiednie œrodki i nade wszystko by byli ludzie, którzy
podejm¹ takie zadania. Gdy chodzi o pos³ugê spe³nian¹ wobec cierpi¹cych, potrzeba przede wszystkim
kompetencji profesjonalnych: nios¹cy pomoc powinni byæ przygotowani w taki sposób, aby potrafili robiæ
to, co w³aœciwe we w³aœciwy sposób, podejmuj¹c wysi³ek dalszej troski. Kompetencja zawodowa jest tu
pierwszym, podstawowym wymogiem, ale ona sama nie wystarczy. Chodzi bowiem o istoty ludzkie, a one
zawsze potrzebuj¹ czegoœ wiêcej ni¿ technicznie poprawnej opieki. Potrzebuj¹ cz³owieczeñstwa. Potrzebuj¹
serdecznej uwagi. Ci, którzy dzia³aj¹ w Instytucjach charytatywnych Koœcio³a, powinni odznaczaæ siê tym, ¿e
nie ograniczaj¹ siê do sprawnego wype³nienia, co stosowne w danej chwili, ale z sercem poœwiêcaj¹ siê na
rzecz drugiego, w taki sposób, aby doœwiadczy³ on bogactwa ich cz³owieczeñstwa. Dlatego takim pracownikom, oprócz przygotowania profesjonalnego, potrzeba równie¿ i nade wszystko « formacji serca »: trzeba
ich prowadziæ ku takiemu spotkaniu z Bogiem w Chrystusie, które by budzi³o w nich mi³oœæ i otwiera³o ich
serca na drugiego, tak aby mi³oœæ bliŸniego nie by³a ju¿ dla nich przykazaniem na³o¿onym niejako z zewn¹trz, ale konsekwencj¹ wynikaj¹c¹ z ich wiary, która dzia³a przez mi³oœæ (por. Ga 5, 6).
b) Chrzeœcijañska dzia³alnoœæ charytatywna musi byæ niezale¿na od partii i ideologii. Nie jest œrodkiem do zmieniania œwiata w sposób ideologiczny i nie pozostaje na us³ugach œwiatowych strategii, ale jest
aktualizacj¹ tu i teraz mi³oœci, której cz³owiek potrzebuje zawsze. Czasy obecne, zw³aszcza pocz¹wszy od
XIX wieku, s¹ zdominowane przez ró¿ne nurty filozofii postêpu, której form¹ najbardziej radykaln¹ jest
marksizm. Czêœci¹ strategii marksistowskiej jest teoria zubo¿enia: kto w sytuacji niesprawiedliwej w³adzy
— utrzymuje ona — pomaga cz³owiekowi przez dzie³a charytatywne, faktycznie s³u¿y aktualnemu systemowi niesprawiedliwoœci, sprawiaj¹c, ¿e jawi siê, przynajmniej do pewnego stopnia, jako znoœny. W ten
sposób jest hamowany potencja³ rewolucyjny, a wiêc blokuje siê przemiany ku lepszemu œwiatu. Dlatego
te¿ caritas jest kontestowana i atakowana jako system zachowawczy. W rzeczywistoœci jest to filozofia
nieludzka. Cz³owiek, który ¿yje teraz jest poœwiêcany molochowi przysz³oœci — przysz³oœci, której realne
nadejœcie pozostaje co najmniej w¹tpliwe. W rzeczywistoœci nie mo¿na promowaæ nadawania œwiatu ludzkiego kszta³tu, chwilowo rezygnuj¹c z postêpowania po ludzku. Mo¿emy mieæ udzia³ w kszta³towaniu lepszego œwiata jedynie wtedy, gdy spe³niamy dobro teraz i osobiœcie, z pasj¹ i wszêdzie tam, gdzie mo¿emy,
niezale¿nie od strategii i programów partii. Program chrzeœcijañski — program dobrego Samarytanina,
program Jezusa — to « serce, które widzi ». Takie serce widzi, gdzie potrzeba mi³oœci i dzia³a konsekwentnie. Oczywiœcie, gdy dzia³alnoœæ charytatywna jest podejmowana przez Koœció³ jako inicjatywa wspólnotowa, ze spontanicznoœci¹ jednostki musi byæ po³¹czone równie¿ programowanie, przewidywanie, wspó³praca z innymi podobnymi instytucjami.
c) Ponadto caritas nie mo¿e byæ œrodkiem do tego, co dzisiaj okreœla siê mianem prozelityzmu. Mi³oœæ
jest bezinteresowna; nie praktykuje siê jej dla osi¹gniêcia innych celów[30]. Nie oznacza to jednak, ¿e
dzia³alnoœæ charytatywna powinna, by tak powiedzieæ, zostawiæ Boga i Chrystusa na boku. Znowu chodzi
o ca³ego cz³owieka. Czêsto najg³êbsz¹ przyczyn¹ cierpienia jest w³aœnie brak Boga. Ten, kto praktykuje
caritas w imieniu Koœcio³a nie bêdzie nigdy stara³ siê narzucaæ innym wiary Koœcio³a. On wie, ¿e mi³oœæ
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w jej czystoœci i bezinteresownoœci jest najlepszym œwiadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który zachêca nas do mi³owania. Chrzeœcijanin wie, kiedy jest czas sposobny do mówienia o Bogu, a kiedy jest
s³uszne zamilkn¹æ i pozwoliæ mówiæ jedynie mi³oœci. On wie, ¿e Bóg jest mi³oœci¹ (por. 1 J 4, 8) i staje siê
obecny w³aœnie wtedy, gdy nie robi siê nic innego ponad to, ¿e siê kocha. On wie — wracaj¹c do wczeœniejszych pytañ — ¿e lekcewa¿enie mi³oœci jest lekcewa¿eniem Boga i cz³owieka, jest pokus¹, by nie zwa¿aæ
na Boga. W konsekwencji najlepsza obrona Boga i cz³owieka polega w³aœnie na mi³oœci. Jest zadaniem
organizacji charytatywnych Koœcio³a umacnianie tego przekonania w œwiadomoœci ich cz³onków, tak by
przez ich dzia³anie — tak, jak przez ich mówienie, milczenie i przyk³ad — stawali siê wiarygodnymi œwiadkami Chrystusa.

Odpowiedzialni za dzia³alnoœæ charytatywn¹ Koœcio³a
32. W koñcu musimy zwróciæ uwagê na wspominanych ju¿ odpowiedzialnych za dzia³alnoœæ charytatywn¹ Koœcio³a. Ju¿ we wczeœniejszych rozwa¿aniach sta³o siê jasne, ¿e prawdziwym podmiotem ró¿nych
Organizacji katolickich, które prowadz¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹, jest sam Koœció³ — i to na wszystkich
poziomach, pocz¹wszy od parafii, poprzez Koœcio³y partykularne, a¿ do Koœcio³a powszechnego. Dlatego
jak¿e s³uszne by³o ustanowienie przez mojego czcigodnego Poprzednika Paw³a VI Papieskiej Rady Cor
unum jako instancji Stolicy Apostolskiej odpowiedzialnej za wspieranie wspó³pracy pomiêdzy organizacjami i koordynacjê akcji charytatywnych podejmowanych przez Koœció³ katolicki. Z kolei strukturze episkopalnej Koœcio³a odpowiada fakt, ¿e w Koœcio³ach partykularnych biskupi, jako nastêpcy Aposto³ów, ponosz¹ jako pierwsi odpowiedzialnoœæ za realizacjê, tak¿e dziœ, programu wskazanego w Dziejach Apostolskich (por. 2, 42-44): Koœció³ jako rodzina Bo¿a, powinien byæ dziœ, tak jak wczoraj, miej- scem wzajemnej
pomocy i równoczeœnie miej- scem gotowoœci do s³u¿enia wszystkim potrzebuj¹cym pomocy, nawet tym,
którzy pozostaj¹ poza nim. Podczas liturgii œwiêceñ biskupich, w³aœciwy akt konsekracji jest poprzedzony kilkoma pytaniami do kandydata, w których wyra¿aj¹ siê istotne elementy jego pos³ugi i zostaj¹ przypomniane
zwi¹zane z ni¹ obowi¹zki. W tym kontekœcie przyjmuj¹cy œwiêcenia przyrzeka wyraŸnie, ¿e w imiê Pana
bêdzie goœcinny i mi³osierny dla biednych i wszystkich potrzebuj¹cych pocieszenia i pomocy[31]. Kodeks
Prawa Kanonicznego, w kanonach dotycz¹cych pos³ugi biskupiej, nie traktuje wyraŸnie o caritas jako specyficznym zakresie dzia³alnoœci biskupiej, ale mówi ogólnie o zadaniu biskupa, którym jest koordynacja
ró¿nych dzie³ apostolstwa z poszanowaniem ich w³asnego charakteru[32]. Ostatnio jednak Dyrektorium
o pasterskiej pos³udze Biskupów pog³êbi³o bardziej konkretnie kwestiê obowi¹zku caritas jako istotnego
zadania Koœcio³a i biskupa w jego diecezji [33] i podkreœli³o, ¿e dzia³alnoœæ charytatywna jest aktem w³asnym Koœcio³a i ¿e tak samo jak pos³uga S³owa i Sakramentów przynale¿y do istoty jego pierwotnej misji[34].
33. Jeœli chodzi o wspó³pracowników, którzy praktycznie wykonuj¹ pracê charytatywn¹ w Koœciele, to
co istotne, zosta³o ju¿ powiedziane: nie powinni oni inspirowaæ siê ideologiami poprawiania œwiata, ale
maj¹ kierowaæ siê wiar¹, która dzia³a przez mi³oœæ (por. Ga 5, 6). Powinny to byæ osoby dotkniête przede
wszystkim mi³oœci¹ Chrystusa, osoby, których serce zdoby³ Chrystus sw¹ mi³oœci¹, budz¹c w nich mi³oœæ
bliŸniego. Kryterium inspiruj¹cym ich dzia³anie powinno byæ zdanie z Drugiego Listu do Koryntian: « Mi³oœæ
Chrystusa przynagla nas » (5, 14). Œwiadomoœæ, ¿e w Nim sam Bóg ofiarowa³ siê za nas a¿ do œmierci,
powinna sk³aniaæ nas do tego, byœmy nie ¿yli ju¿ dla siebie samych, ale dla Niego, a wraz z Nim dla innych.
Kto kocha Chrystusa, kocha Koœció³ i pragnie, aby Koœció³ coraz bardziej by³ wyrazem i narzêdziem mi³oœci, która od Niego emanuje. Wspó³pracownik ka¿dej katolickiej Organizacji charytatywnej pragnie pracowaæ z Koœcio³em, a zatem z biskupem, aby mi³oœæ Boga rozszerza³a siê w œwiecie. Przez swój udzia³
w praktykowaniu mi³oœci Koœcio³a, chce byæ œwiadkiem Boga i Chrystusa i dlatego w³aœnie chce bezinteresownie spe³niaæ dobro dla ludzi.
34. Otwarcie wewnêtrzne na katolicki wymiar Koœcio³a ukierunkuje wspó³pracownika na zgodne wspó³dzia³anie z podobnymi Organizacjami w wychodzeniu naprzeciw ró¿norakim potrzebom, winno to jednak
dokonywaæ siê z poszanowaniem specyficznego profilu pos³ugi, jakiej oczekuje Chrystus i Jego uczniowie.
Œw. Pawe³ w swoim hymnie o mi³oœci (por. 1 Kor 13) naucza nas, ¿e caritas jest zawsze czymœ wiêcej, ni¿
zwyczajn¹ dzia³alnoœci¹: « Gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹ majêtnoœæ moj¹, a cia³o wystawi³ na spalenie,
lecz mi³oœci bym nie mia³, nic mi nie pomo¿e » (w. 3). Hymn ten powinien byæ Magna Charta ca³ej pos³ugi
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koœcielnej; s¹ w nim zebrane wszystkie refleksje na temat mi³oœci, które snuliœmy w tej Encyklice. Dzia³anie
praktyczne pozostaje niewystarczaj¹ce, je¿eli nie jest w nim uchwytna mi³oœæ do cz³owieka, mi³oœæ, która
siê karmi spotkaniem z Chrystusem. G³êboki, osobisty udzia³ w potrzebie i cierpieniu drugiego staje siê
w ten sposób dawaniem samego siebie: aby dar nie upokarza³ drugiego, muszê mu daæ nie tylko coœ
mojego, ale siebie samego, muszê byæ obecny w darze jako osoba.
35. Ten w³aœciwy sposób s³u¿enia czyni pos³uguj¹cego pokornym. Nie wynosi siê on nad drugiego,
jakkolwiek nêdzna by³aby w danym momencie jego sytuacja. Chrystus zaj¹³ ostatnie miejsce na œwiecie —
krzy¿ — i w³aœnie z t¹ radykaln¹ pokor¹ odkupi³ nas i nieustannie nam pomaga. Kto pomaga, dostrzega, ¿e
w³aœnie w ten sposób i jemu jest udzielana pomoc; nie jest jego zas³ug¹, ani tytu³em do chluby fakt, ¿e
mo¿e pomagaæ. To zadanie jest ³ask¹. Im bardziej ktoœ anga¿uje siê na rzecz innych, tym bardziej zrozumie i przyjmie s³owo Chrystusa: « S³udzy nieu¿yteczni jesteœmy » (£k 17, 10). Uznaje bowiem, ¿e dzia³a nie
z powodu swojej wy¿szoœci, albo wiêkszej skutecznoœci, ale dlatego, ¿e Pan go obdarowuje. Czasami
nadmiar potrzeb i ograniczone mo¿liwoœci w³asnego dzia³ania mog¹ go wystawiaæ na pokusê zniechêcenia. Ale w³aœnie wtedy bêdzie mu pomocna œwiadomoœæ, ¿e ostatecznie jest on jedynie narzêdziem w rêkach Pana; uwolni siê wówczas od mniemania, ¿e sam i osobiœcie musi realizowaæ konieczne naprawianie
œwiata. W pokorze bêdzie robi³ to, co jest dla niego mo¿liwe i w pokorze zawierzy resztê Panu. To Bóg
w³ada œwiatem, nie my. My s³u¿ymy Mu na tyle, na ile mo¿emy i dopóki On daje nam si³ê. Robiæ jednak
wszystko to, co mo¿emy w oparciu o si³ê, jak¹ dysponujemy, to zadanie dobrego s³ugi Jezusa Chrystusa,
które zawsze jest Ÿród³em jego dynamizmu: « Mi³oœæ Chrystusa przynagla nas » (2 Kor 5, 14).
36. Doœwiadczenie bezmiaru potrzeb mo¿e z jednej strony nas sk³aniaæ ku ideologii, która pretenduje
do wykonania tego, czego, jak siê wydaje, nie osi¹ga Bo¿e w³adanie nad œwiatem: uniwersalne rozwi¹zanie ka¿dego problemu. Z drugiej mo¿e staæ siê pokus¹ biernoœci opart¹ o wra¿enie, ¿e i tak nic nie mo¿e
byæ zrealizowane. W tej sytuacji ¿ywy kontakt z Chrystusem jest decyduj¹c¹ pomoc¹, aby pozostaæ na
w³aœciwej drodze: ani nie popaœæ w pychê, która deprecjonuje cz³owieka i w rzeczywistoœci niczego nie
buduje, ale raczej burzy, ani te¿ nie poddaæ siê rezygnacji, która nie pozwoli³aby, abyœmy dali siê prowadziæ
mi³oœci i w ten sposób s³u¿yæ cz³owiekowi. Modlitwa, jako sposób czerpania wci¹¿ na nowo si³ od Chrystusa, staje siê konkretn¹ koniecznoœci¹. Kto modli siê, nie traci czasu, nawet jeœli wszystko wskazuje na
potrzebê pilnej interwencji i sk³ania nas jedynie do dzia³ania. Pobo¿noœæ nie os³abia walki z ubóstwem czy
nawet bied¹ bliŸniego. B³ogos³awiona Teresa z Kalkuty jest wymownym przyk³adem, ¿e czas poœwiêcony
Bogu na modlitwie nie tylko nie szkodzi skutecznej i operatywnej mi³oœci bliŸniego, ale w rzeczywistoœci
jest jej niewyczerpanym Ÿród³em. W liœcie na Wielki Post 1996 roku B³ogos³awiona pisa³a do swoich œwieckich wspó³pracowników: « Potrzebujemy tej intymnej wiêzi z Bogiem w naszym codziennym ¿yciu. Jak
mo¿emy j¹ nawi¹zaæ? Przez modlitwê ».
37. Nadszed³ moment, aby potwierdziæ wagê modlitwy wobec aktywizmu i groŸnej sekularyzacji wielu
chrzeœcijan zaanga¿owanych w pracê charytatywn¹. Oczywiœcie chrzeœcijanin, który modli siê, nie chce
zmieniaæ planów Bo¿ych, czy korygowaæ tego, co Bóg przewidzia³. Pragnie czegoœ wiêcej, spotkania z Ojcem Jezusa Chrystusa, prosz¹c, aby On by³ obecny z pociech¹ Ducha w nim i w jego pracy. Za¿y³oœæ
z Bogiem osobowym i poddanie siê Jego woli chroni¹ przed degradacj¹ cz³owieka, ratuj¹ go z niewoli
fanatycznych i terrorystycznych doktryn. Autentycznie religijna postawa daleka jest od wynoszenia siê do
roli sêdziego Boga, oskar¿ania Go, ¿e pozwala na biedê, nie maj¹c litoœci dla swoich stworzeñ. Kto usi³uje
walczyæ z Bogiem w imiê dobra cz³owieka, na kogo bêdzie móg³ liczyæ, gdy dzia³anie ludzkie oka¿e siê
bezsilne?
38. Oczywiœcie Hiob mo¿e ¿aliæ siê przed Bogiem z powodu istniej¹cego w œwiecie niezrozumia³ego
cierpienia, jawi¹cego siê jako nieusprawiedliwione. Dlatego tak mówi o swoim bólu: « Obym wiedzia³,
gdzie mo¿na Go znaleŸæ, do Jego bym dotar³ stolicy. Zna³bym s³owa obrony mojej, pojmowa³, co bêdzie
mówi³. Czy z wielk¹ moc¹ ma siê ze mn¹ spieraæ? Wiêc dr¿ê przed Jego obliczem, ze strachem o Nim
rozmyœlam, Bóg groz¹ przenika me serce, Wszechmocny nape³nia mnie lêkiem » (23, 3. 5-6. 15-16).
Czêsto nie jest nam dane poznaæ, dlaczego Bóg powstrzymuje rêkê zamiast interweniowaæ. Zreszt¹ On
nie zabrania nam wo³aæ jak Jezus na krzy¿u: « Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³? » (Mt 27, 46).
Powinniœmy pozostawaæ z tym pytaniem przed Jego obliczem w modlitewnym dialogu: « Jak d³ugo jeszcze
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bêdziesz zwleka³, Panie œwiêty i prawdziwy? » (Ap 6, 10). Œw. Augustyn daje odpowiedŸ wiary na to nasze
cierpienie: « Si comprehendis, non est Deus — jeœli Go pojmujesz, nie jest Bogiem »[35]. Nasz protest nie
jest wyzwaniem rzuconym Bogu, ani insynuacj¹ b³êdu, s³aboœci lub obojêtnoœci w Nim, czy te¿, ¿e « œpi »
(por. 1 Krl 18, 27). Raczej jest prawd¹, ¿e nasze wo³anie jest — jak na ustach ukrzy¿owanego Jezusa —
ostatecznym najg³êbszym wyra¿eniem naszej wiary w Jego wszechmoc. Chrzeœcijanie bowiem, pomimo
wszystkich nieporozumieñ i zamieszania w otaczaj¹cym ich œwiecie, nie przestaj¹ wierzyæ w « dobroæ
i mi³oœæ Boga do ludzi » (por. Tt 3, 4). Choæ jak inni ludzie pogr¹¿eni s¹ w dramatycznej z³o¿onoœci dziejów,
pozostaj¹ utwierdzeni w przekonaniu, ¿e Bóg jest Ojcem i kocha nas, nawet je¿eli jego milczenie pozostaje
dla nas niezrozumia³e.
39. Wiara, nadzieja i mi³oœæ s¹ nierozdzielne. Nadzieja w praktyce wyra¿a siê w cnocie cierpliwoœci,
która nie s³abnie w czynieniu dobra nawet w obliczu pozornej pora¿ki, i w pokorze, która akceptuje misterium Boga i ufa Mu nawet w ciemnoœci. Wiara ukazuje nam Boga, który da³ swojego Syna za nas i budzi
w nas zwyciêsk¹ pewnoœæ, ¿e to prawda: Bóg jest mi³oœci¹! W ten sposób przemienia w nas niecierpliwoœæ
i nasze w¹tpliwoœci w pewn¹ nadziejê, ¿e Bóg trzyma w swoich rêkach œwiat, i ¿e mimo wszelkich ciemnoœci On zwyciê¿a, jak to we wstrz¹saj¹cych obrazach ilustruje w sposób radosny Apokalipsa. Wiara, która
jest œwiadoma mi³oœci Boga objawionej w przebitym na krzy¿u Sercu Jezusa, ze swej strony prowokuje
mi³oœæ. Jest ona œwiat³em — w gruncie rzeczy jedynym — które zawsze na nowo rozprasza mroki ciemnego œwiata i daje nam odwagê do ¿ycia i dzia³ania. Mi³oœæ jest mo¿liwa i mo¿emy j¹ realizowaæ, bo jesteœmy
stworzeni na obraz Boga. ¯yæ mi³oœci¹ i w ten sposób sprawiæ, aby Bo¿e œwiat³o dotar³o do œwiata — do
tego w³aœnie chcia³bym zachêciæ w tej Encyklice.

ZAKOÑCZENIE
40. Spójrzmy na koniec na œwiêtych, na tych, którzy w przyk³adny sposób wype³niali dzie³o caritas.
Myœl biegnie zw³aszcza ku Marcinowi z Tours († 397), najpierw ¿o³nierzowi, a potem mnichowi i biskupowi:
niczym ikona pokazuje niezast¹pion¹ wartoœæ osobistego œwiadectwa mi³oœci. U bram Amiens, Marcin
dzieli siê po³ow¹ swojego p³aszcza z ubogim: sam Jezus ukazuje mu siê w nocy we œnie ubrany w ten
p³aszcz, aby potwierdziæ wieczne znaczenie ewangelicznego s³owa: « By³em nagi, a przyodzialiœcie Mnie...
Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili » (Mt 25, 36. 40)[36].
Ile innych przyk³adów mo¿na by zacytowaæ w historii Koœcio³a! W szczególnoœci ca³y ruch monastyczny, od
jego pocz¹tków ze œw. Antonim opatem († 356), da³ wyraz ogromnej s³u¿by charytatywnej dla bliŸniego.
Staj¹c « twarz¹ w twarz » z Bogiem, który jest Mi³oœci¹, mnich odczuwa nagl¹c¹ potrzebê, by zamieniæ
swoje ¿ycie w s³u¿bê bliŸniemu, obok s³u¿by Bogu. Tym mo¿na t³umaczyæ wielkie oœrodki wyros³e przy
monasterach, w których przyjmowano, leczono i otaczano trosk¹. Mo¿na te¿ t³umaczyæ ogromne inicjatywy maj¹ce na celu promocjê ludzk¹ i formacjê chrzeœcijañsk¹, przeznaczone przede wszystkim dla ubogich, jakie prowadzi³y najpierw zakony monastyczne i ¿ebrz¹ce, a potem ró¿ne instytuty zakonne mêskie
i ¿eñskie, w ci¹gu ca³ej historii Koœcio³a. Postaci œwiêtych jak Franciszek z Asy¿u, Ignacy Loyola, Jan
Bo¿y, Kamil de Lellis, Wincenty de' Paoli, Luisa de Marillac, Józef B. Cottolengo, Jan Bosko, Ludwik Orione, Teresa z Kalkuty — aby wymieniæ tylko niektóre imiona — pozostaj¹ wybitnymi przyk³adami mi³oœci
spo³ecznej dla wszystkich ludzi dobrej woli. Œwiêci s¹ prawdziwymi nosicielami œwiat³a w historii, gdy¿ s¹
ludŸmi wiary, nadziei i mi³oœci.
41. Pomiêdzy œwiêtymi wyró¿nia siê Maryja, Matka Pana i odzwierciedlenie wszelkiej œwiêtoœci.
W Ewangelii œw. £ukasza znajdujemy J¹ zaanga¿owan¹ w pos³ugê mi³oœci wobec krewnej El¿biety, u której pozostaje « oko³o trzech miesiêcy » (1, 56), aby jej towarzyszyæ w ostatnim okresie ci¹¿y. « Magnificat
anima mea Dominum » — mówi przy okazji tej wizyty — « Wielbi dusza moja Pana » (£k 1, 46) i wyra¿a
w ten sposób, jaki jest program Jej ¿ycia: nie stawiaæ siebie w centrum, ale zostawiæ miejsce dla Boga
spotkanego zarówno w modlitwie, jak i w pos³udze bliŸniemu — tylko wtedy œwiat staje siê dobry. Maryja
jest wielka dlatego w³aœnie, ¿e zabiega nie o w³asn¹ wielkoœæ, lecz Boga. Jest pokorna: nie chce byæ
niczym innym jak s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ (por. £k 1, 38. 48). Ona wie, ¿e jedynie wtedy, gdy nie wype³nia
swojego dzie³a, ale gdy oddaje siê do pe³nej dyspozycji dzia³aniu Bo¿emu, ma udzia³ w zbawianiu œwiata.
Jest niewiast¹ nadziei: tylko dlatego, ¿e wierzy w obietnice Bo¿e i oczekuje zbawienia Izraela, anio³ mo¿e
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przyjœæ do Niej i wezwaæ J¹ do ostatecznej s³u¿by tym obietnicom. Ona jest kobiet¹ wiary: « B³ogos³awiona
jesteœ, któraœ uwierzy³a », mówi do Niej El¿bieta (£k 1, 45). Magnificat — który mo¿na okreœliæ portretem
Jej duszy — jest w ca³oœci utkany z nici Pisma Œwiêtego, z nici S³owa Bo¿ego. W ten sposób objawia siê,
¿e w S³owie Bo¿ym czuje siê Ona jak u siebie w domu, z naturalnoœci¹ wychodzi i wchodzi z powrotem.
Ona mówi i myœli wed³ug S³owa Bo¿ego; S³owo Bo¿e staje siê Jej s³owem, a Jej s³owo rodzi siê ze S³owa
Bo¿ego. Ponadto w ten sposób objawia siê równie¿, ¿e Jej myœli pozostaj¹ w syntonii z myœlami Bo¿ymi,
¿e Jej wola idzie w parze z wol¹ Boga. Ona, bêd¹c wewnêtrznie przenikniêta S³owem Bo¿ym, mo¿e staæ
siê Matk¹ S³owa Wcielonego. W koñcu: Maryja jest kobiet¹, która kocha. Jak mog³oby byæ inaczej? Jako
wierz¹ca, która w wierze myœli zgodnie z myœl¹ Bo¿¹ i pragnie wed³ug Bo¿ej woli, mo¿e byæ jedynie niewiast¹, która kocha. Wyczuwamy to w cichych gestach, o których mówi¹ ewangeliczne opowiadania o dzieciñstwie. Widzimy to w delikatnoœci, z jak¹ w Kanie dostrzega potrzebê ma³¿onków i przedstawia j¹ Jezusowi. Widzimy to w pokorze, z jak¹ przyjmuje to, ¿e pozostaje w cieniu w okresie publicznego ¿ycia Jezusa, wiedz¹c, ¿e Syn musi teraz za³o¿yæ now¹ rodzinê i ¿e godzina Matki nadejdzie dopiero w chwili krzy¿a,
która bêdzie prawdziw¹ godzin¹ Jezusa (por. J 2, 4; 13, 1). Wówczas, gdy uczniowie uciekn¹, Ona pozostanie u stóp krzy¿a (por. J 19, 25-27); póŸniej, w godzinie Piêædziesi¹tnicy, oni bêd¹ garn¹æ siê do Niej
w oczekiwaniu Ducha Œwiêtego (por. Dz 1, 14).
42. W ¿yciu œwiêtych nie nale¿y braæ pod uwagê jedynie ich ziemskiej biografii, ale tak¿e ich ¿ycie
i dzie³o w Bogu, po œmierci. Jeœli chodzi o œwiêtych jest jasne: kto zmierza ku Bogu, nie oddala siê od ludzi,
ale staje siê im prawdziwie bliski. W nikim innym, jak w Maryi, nie mo¿emy tego dostrzec wyraŸniej. Zdanie
wypowiedziane przez Ukrzy¿owanego do ucznia — do Jana, a przez niego do wszystkich uczniów Jezusa:
« Oto Matka twoja » (J 19, 27) — w ka¿dym kolejnym pokoleniu staje siê wci¹¿ na nowo prawdziwe. Maryja
faktycznie sta³a siê Matk¹ wszystkich wierz¹cych. Do Jej matczynej dobroci, do Jej czystoœci i dziewiczego
piêkna odwo³uj¹ siê ludzie wszystkich czasów i ze wszystkich stron œwiata ze swymi potrzebami i nadziejami, ze swymi radoœciami i cierpieniami, w ich samotnoœci, jak równie¿ w doœwiadczeniach ¿ycia wspólnotowego. Zawsze doœwiadczaj¹ Jej dobroci, Jej niewyczerpanej mi³oœci, która wyp³ywa z g³êbi Jej Serca.
Œwiadectwa wdziêcznoœci p³yn¹ce ze wszystkich kontynentów i ze strony wszelkich kultur s¹ uznaniem dla
tej czystej mi³oœci, która nie szuka siebie samej, ale po prostu chce dobra. Równoczeœnie czeœæ ze strony
wiernych jest wyrazem nieomylnej intuicji, w jaki sposób taka mi³oœæ jest mo¿liwa: rodzi siê dziêki najbardziej intymnej jednoœci z Bogiem, przez któr¹ stajemy siê Nim przenikniêci — to warunek, który pozwala
tym, co zaczerpnêli ze Ÿród³a mi³oœci Bo¿ej, by oni sami stali siê « Ÿród³ami wody ¿ywej » (por. J 7, 38).
Maryja, Dziewica, Matka, ukazuje nam, czym jest mi³oœæ i sk¹d pochodzi, sk¹d czerpie swoj¹ odnawian¹
wci¹¿ na nowo si³ê. Jej zawierzamy Koœció³, jego misjê w s³u¿bie mi³oœci:
Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a,
Ty wyda³aœ na œwiat prawdziwe œwiat³o,
Jezusa, Twojego Syna – Bo¿ego Syna.
Na wezwanie Boga odda³aœ siê ca³a
i tak sta³aœ siê Ÿród³em dobroci,
które z Niego wytryska.
Poka¿ nam Jezusa. ProwadŸ nas ku Niemu.
Naucz nas, jak Go poznawaæ i kochaæ,
abyœmy my równie¿ mogli staæ siê
zdolni do prawdziwej mi³oœci
i byæ Ÿród³ami wody ¿ywej
w spragnionym œwiecie.
W Rzymie, 25 grudnia 2005 r., w uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego,
w pierwszym roku mego Pontyfikatu.
BENEDICTUS PP. XVI

30

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

Numer 3-4, 2008

DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW£A II
[1] Por. Jenseits von Gut und Böse, IV, 168.
[2] X, 69.
[3] Por. R. Descartes, Ouvres, opr. V. Cousin, t. 12, Pary¿ 1824, s. 95 nn.
[4] II, 5: SCh 381, 196.
[5] Tam¿e, 198.
[6] Por. Metafizyka, XII, 7.
[7] Por. Pseudo Dionizy Areopagita, który w swoim O imionach Bo¿ych, IV, 12-14: PG 3, 709-713, nazywa
Boga równoczeœnie eros i agape.
[8] Por. Uczta, XIV-XV, 189c-192d.
[9] Salustiusz, De coniuratione Catilinae, XX, 4.
[10] Por. Œw. Augustyn, Wyznania, III, 6, 11: CCL 27, 32.
[11] De Trinitate, VIII, 8, 12: CCL 50, 287.
[12] Por. I Apologia, 67: PG 6, 429.
[13] Por. Apologeticum 39, 7: PL 1, 468.
[14] Ep. ad Rom., Inscr.: PG 5, 801.
[15] Por. Œw. Ambro¿y, De officiis ministrorum, II, 28, 140: PL 16, 141.
[16] Por. Ep. 83: J. Bidez, L'Empereur Julien. Ouvres compl£tes, Pary¿ 19602, t. I, 2a, s. 145.
[17] Por. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej pos³udze Biskupów (22 lutego 2004), 194, Watykan 2004, 2a, 205-206.
[18] De civitate Dei, IV, 4: CCL 47, 102.
[19] Por. Konst. duszpast. o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym Gaudium et spes, n. 36.
[20] Por. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej pos³udze Biskupów (22 lutego 2004), 197, Watykan, 2004, 2a, 209.
[21] Por. Jan Pawe³ II, Adhort. apost. Christifideles laici [1988], 41 (30 grudnia 1988), 42: AAS 81 (1989),
472.
[22] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna odnoœnie do niektórych kwestii zwi¹zanych z zaanga¿owaniem i udzia³em wiernych œwieckich w ¿yciu politycznym (24 listopada 2002), 1: L'Osservatore Romano, 17 stycznia 2003, s. 6.
[23] Katechizm Koœciola Katolickiego, 1939.
[24] Dekr. o apostolstwie œwieckich Apostolicam actuositatem, 8.
[25] Tam¿e, 14.
[26] Por. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej pos³udze Biskupów (22 lutego 2004), 195, Watykan 2004, 2a, 206-208.
[27] Por. Jan Pawe³ II, Adhort. apost. Christifideles laici (30 grudnia 1988), 41: AAS 81 (1989) 470-472.
[28] Por. n. 32: AAS 80 (1988), 556.
[29] Por. n. 43: AAS 87 (1995), 946.
[30] Por. Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium Apostolorum Successores o pasterskiej pos³udze Biskupów (22 lutego 2004), 196, Watykan 2004, 2a, 208.
[31] Por. Pontificale Romanum, De ordinatione episcopi, 43.
[32] Por. kan. 394; Kodeks Kanonów Koœcio³ów Wschodnich, kan. 203.
[33] Por. nn. 193-198, 204-210.
[34] Por. tam¿e, 194, 205-206.
[35] Sermo 52, 16: PL 38, 360.
[36] Por. Sulpicjusz Sewer, Vita Sancti Martini, 3, 1-3: SCH 133, 256-258.

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana

Numer 3-4, 2008

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

31

TEMAT MIESI¥CA
Andrzej Turek

Oszukañcza gra pozorów.
W zamieszczonym w poprzednim numerze
Nowego Przegl¹du Wszechpolskiego tekœcie pt.
,,Nowa, stara polityka zagraniczna" zwraca³em, po
raz któryœ z rzêdu, uwagê na uderzaj¹c¹ zbie¿noœæ
programow¹ oraz œcis³¹, aczkolwiek, rzecz jasna,
zakulisow¹ wspó³pracê PO i PiS w kluczowych dla
Polski sprawach, przede wszystkim w sprawie tzw.
Traktatu Lizboñskiego, czy te¿ reformuj¹cego. I oto
zupe³nie niespodziewanie, w krótkim czasie, zanim
jeszcze wspomniany artyku³ zdo³a³ ujrzeæ œwiat³o
dzienne, nast¹pi³y wydarzenia, które postawi³y t¹
tezê jakby pod pewnym znakiem zapytania, tak, ¿e
zaczê³a wrêcz nurtowaæ mnie myœl, czy nie bêdzie
czasem potrzebna jakaœ szybka korekta. Te w¹tpliwoœci trwa³y jednak bardzo krótko. Wystarczy³o przez
kilka dni przyjrzeæ siê uwa¿nie poczynaniom przywódców PiS-u, by odzyskaæ ca³kowit¹ pewnoœæ, ¿e
teza ta jak najbardziej pozostaje w mocy, a wszystko to, co zdaje siê jej przeczyæ, jest tylko zwyk³¹ gr¹
pozorów. Ten odruch mojego, pewnego zdziwienia
a nawet zaskoczenia mia³ swe Ÿród³o w tym, ¿e trochê inaczej wyobra¿a³em sobie przebieg zatwierdzania eurotraktatu przez nasz, rodzimy establishment
polityczny. Gdy siê patrzy³o na dotychczasowy bieg
wydarzeñ, szczególnie na g³adkie przeforsowanie
przez Sejm parlamentarnego trybu ratyfikacji; gdy
siê s³ysza³o przepojone nies³ychan¹ arogancj¹ deklaracje wszystkich stronnictw sejmowych, twierdz¹cych zgodnie, ¿e, w sytuacji rzekomo wielkiego zadowolenia przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci polskiego spo³eczeñstwa z rezultatów cz³onkostwa naszego kraju
w UE, nie ma najmniejszego sensu zawracaæ im g³owy zawi³ymi sformu³owaniami prawnymi, które nawet samym pos³om nie s¹ do koñca znane, lecz
nale¿y uznaæ poparcie Polaków dla wszystkiego,
czego ¿yczy sobie Bruksela, za pewnik, to mo¿na
by³o zak³adaæ, ¿e sprawa pójdzie jak po maœle.
I oto nagle Prawo i Sprawiedliwoœæ wykona³o
dziwaczn¹ woltê, zg³aszaj¹c poprawkê do ustawy
ratyfikacyjnej, której istot¹ mia³o byæ uniemo¿liwienie odejœcia w przysz³oœci przez Polskê od tzw. protoko³u brytyjskiego i mechanizmu z Joaniny. Ten
postulat spotka³ siê jednak z miejsca ze stanowczym
sprzeciwem PO, co wywo³a³o kolejny, wielki spór
medialny, w trakcie którego obydwie strony nie przebiera³y w s³owach po adresem oponenta. Szczegól-
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nie wojownicz¹ postawê przyjê³a zw³aszcza Platforma Obywatelska, która w pewnym momencie siêgnê³a wrêcz po straszak ogólnonarodowego referendum po³¹czonego z przedterminowymi wyborami,
dowodz¹c z wielk¹ pewnoœci¹ siebie, ¿e w ten sposób euroentuzjastycznie nastawione polskie spo³eczeñstwo samo za³atwi sprawê, oddaj¹c z ufnoœci¹
swe dalsze losy w rêce Brukseli. W ogóle zreszt¹ w
trakcie tego sporu PO czyli formacja, by³o nie by³o,
uchodz¹ca, a przynajmniej chc¹ca uchodziæ za
uosobienie pragmatyzmu, zdrowego rozs¹dku i wysokiej kultury politycznej, da³a jeden wielki popis prymitywnej, by nie powiedzieæ, siermiê¿nej, a przy tym
niespotykanie agresywnej demagogii. Jak ta formacja traktuje polski interes narodowy i jak g³êboka jest
jej „myœl polityczna”, najlepiej œwiadczy wysuwany
przez ni¹ co i rusz argument, jak na polsk¹ opiesza³oœæ zareaguje Bruksela i w jaki sposób Pan Premier czy Pan Prezydent wyt³umacz¹ siê z przeci¹gaj¹cej siê zw³oki w wykonywaniu jej ¿yczeñ. Z kolei PiS wybra³ dla siebie rolê nieugiêtego obroñcy
Ojczyzny, chrzeœcijañskiej moralnoœci, polskiej rodziny a nawet „Rzymskiego Koœcio³a” i uto¿sami³ siê
z t¹ rol¹ tak dalece, ¿e w pewnym momencie zacz¹³
sugerowaæ, i¿ w razie odrzucenia jego postulatów
jest sk³onny zag³osowaæ nawet przeciw traktatowi
i tym samym doprowadziæ do jego odrzucenia.
Tak to obie strony zaczê³y spieraæ siê o to, czy
wspomniane „gwarancje" protoko³u brytyjskiego i Joaniny maj¹ byæ zawarte w preambule do ustawy czy
te¿ w zwyk³ej uchwale, usi³uj¹c wywo³aæ wra¿enie,
¿e ca³y spór idzie w³aœciwie nie o to, czy Polska ma
zrzec siê suwerennoœci pañstwowej, czy te¿ j¹ zachowaæ; czy ma ona przyj¹æ eurotraktat, czy te¿ go
odrzuciæ; ale wy³¹cznie o to, jak ma byæ on opakowany. A ¿e przeciêtny zjadacz chleba w ¿aden sposób nie potrafi³ tych wszystkich kruczków i wybiegów zrozumieæ, zapanowa³a powszechna dezorientacja i obojêtnoœæ wobec tak niezmiernie kluczowego dla dalszych losów Polski zagadnienia. Tymczasem, jak to ju¿ wczeœniej wiele razy bywa³o, ten rozdmuchany przez media do monstrualnych wrêcz
rozmiarów spór, okaza³ siê przys³owiow¹ burz¹
w szklance wody, zakoñczon¹ w zasadzie ca³kowit¹
kapitulacj¹ PiS w trakcie spotkania Kaczyñski – Tusk
w Juracie i w konsekwencji ekspresowym przeg³o-
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sowaniem wcielenia Polski do superpañstwa unijnego przez Sejm i Senat.
Czemu wiêc mia³o s³u¿yæ to ca³e, kilkutygodniowe zamieszanie? OdpowiedŸ na to pytanie jest dziecinnie prosta – mia³o ono s³u¿yæ przede wszystkim
partyjnym interesom PiS. Wyra¿aj¹c siê œciœlej, chodzi³o o to, by narzuciæ Polsce Traktat Lizboñski, a jednoczeœnie utrzymaæ przy sobie jak najwiêksz¹ czêœæ
patriotycznego elektoratu. Takie wnioski narzucaj¹
siê same ka¿demu, trzeŸwo myœl¹cemu cz³owiekowi, ale, co niezmiernie ciekawe, potwierdzaj¹ je
w pe³ni tak¿e wypowiedzi niektórych eksponowanych
przedstawicieli tej partii, jakie mo¿na znaleŸæ w ogólnodostêpnej prasie. Za tak¹, wysoce reprezentatywn¹ wypowiedŸ mo¿na uznaæ chocia¿by wywiad
z dr Zbigniewem Girzyñskim pt. „O jeden traktat za
daleko'', zamieszczony w „Naszym Dzienniku" z dnia
10. 03. 2008 r. s, 1,4. Na samym pocz¹tku p. pose³
Girzyñski zaskakuj¹co otwarcie i szczerze potwierdza brutaln¹ prawdê o Traktacie Lizboñskim, oznajmiaj¹c, ¿e: „trzeba bardzo mocno i jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e Traktat Lizboñski jest niczym innym
jak w niewielkim zakresie tylko zmienion¹ wersj¹ odrzuconego wczeœniej Traktatu Ustanawiaj¹cego
Konstytucjê dla Europy, potocznie nazwanego konstytucj¹ europejsk¹. Traktat z Lizbony zmieniaj¹cy
Traktat o UE i Traktat Ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, jak sama oficjalna nazwa tego dokumentu
wskazuje, modyfikuje dwa kluczowe dla funkcjonowania Unii akty prawne. Na jego mocy Traktat o Unii
Europejskiej ma zostaæ zast¹piony przez czêœæ odrzuconej wczeœniej konstytucji europejskiej, a pozosta³e przepisy tej¿e konstytucji zostan¹ w³¹czone do
Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,
który od tego momentu bêdzie Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednym s³owem konstytucjê, któr¹ Europejczycy odrzucili w 2005 r. dziœ
próbuje siê wprowadziæ na nowo bocznymi drzwiami. Traktat Lizboñski to nic innego jak taka konstytucja europejska po liftingu". Nie przeszkadza mu to
jednak zupe³nie kategorycznie twierdziæ kilkanaœcie
wierszy dalej, ¿e wynegocjowanie tego traktatu
w obecnej wersji by³o i tak ogromnym sukcesem kierowanej przez PiS polskiej dyplomacji, a zw³aszcza
prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Chc¹c jakoœ uzasadniæ t¹ karko³omn¹ tezê, p. Girzyñski podkreœla
niezmiernie trudn¹ sytuacjê polskiej delegacji w trakcie tzw. konferencji miêdzyrz¹dowej w Brukseli. Przyznaje bez ogródek, ¿e zosta³a ona postawiona pod
œcian¹ przez Niemcy i ich polityczn¹ klientelê, sk³adaj¹c¹ siê z szeregu uzale¿nionych od nich ekonomicznie ma³ych krajów. Przypomina te¿, ¿e jednoczeœnie PiS mia³ przeciwko sobie bardzo siln¹ wewn¹trzkrajow¹ opozycjê w postaci PO i SLD.
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Te œmia³e wywody p. Girzyñskiego najwidoczniej sprowokowa³y prowadz¹cego wywiad red. Wojciecha Wybranowskiego do zadania narzucaj¹cego
siê mimowolnie w tym miejscu pytania: „To mo¿e lepszym rozwi¹zaniem by³oby zablokowanie negocjacji i niepodpisywanie traktatu w ogóle”. P. Girzyñski
odpowiada na to przecz¹co, uciekaj¹c siê do nastêpuj¹cych argumentów: „Taka decyzja oznacza³aby
frontalny atak na nas zarówno ze strony europejskich partnerów, jak i opozycji krajowej, która cynicznie wykorzystywa³a obszar polityki zagranicznej do
walki z rz¹dem tworzonym przez PiS. Histeria, jak¹
wówczas rozpêtanoby w Polsce i w Europie, zmiot³aby PiS ze sceny politycznej albo sprowadzi³a
nasz¹ partiê do co najwy¿ej kilkuprocentowego poparcia i spowodowa³aby ca³kowite opanowanie polskiej sceny politycznej przez formacje bezkrytycznie nastawione do Unii Europejskiej. Do tego nie
mo¿na by³o dopuœciæ. Odpowiedzialnoœæ nakazywa³a wynegocjowanie jak najwiêkszych ustêpstw na
rzecz polskiego stanowiska i to siê uda³o. Co nie
oznacza bynajmniej, ¿e jest to dokument dobry.
W tych warunkach, w których przysz³o nam dzia³aæ,
wiêcej nie mo¿na by³o zrobiæ”. Z pierwszym zdaniem
tego t³umaczenia mo¿na by siê zgodziæ. Rzeczywiœcie, gdyby PiS odmówi³o podpisania traktatu, zosta³oby zaatakowane z ogromn¹ si³¹ ze wszystkich
stron, a histeria eurokratów i rodzimych euroentuzjastów siêgnê³aby zenitu. Ale, gdyby nawet w Brukseli mia³o siê zagotowaæ, to i tak nie usprawiedliwia
to w najmniejszej mierze tak bezprecedensowego
aktu sprzeniewierzenia siê polskiej racji stanu, jakim jest zrzeczenie siê suwerennoœci pañstwowej
na rzecz superpañstwa unijnego. Trudno te¿ poj¹æ,
jakim to konkretnie sposobem wspomniana fala histerii mia³aby zmieœæ ca³kiem PiS ze sceny politycznej albo zepchn¹æ go na jej margines. Jak bowiem
powszechnie wiadomo, jeden z jego b. koalicjantów
czyli LPR wypowiada³ siê bardzo jednoznacznie
przeciwko przyjmowaniu przez Polskê traktatu. Drugi, tzn. Samoobrona zajmowa³ w tej sprawie, co
prawda, postawê chwiejn¹, ale z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na za³o¿yæ, ¿e choæby tylko
w imiê utrzymania rz¹dowych posad, da³by siê szybko nawróciæ na twardy eurosceptycyzm. Tym samym, bêd¹c w stanie ³atwo utrzymaæ koalicyjn¹ wiêkszoœæ w Sejmie, a jednoczeœnie maj¹c wiêkszoœæ
w Senacie i w istocie w³asnego Prezydenta, Prawo
i Sprawiedliwoœæ posiada³o w praktyce wszelkie warunki ku temu, by zablokowaæ traktat, a jednoczeœnie utrzymaæ siê u w³adzy nawet do koñca ustawowej kadencji, a zapewne i d³u¿ej, mimo najzacieklejszych ataków Brukseli i rodzimych eurofilów. Rzecz
jasna, by³oby to mo¿liwe tylko pod warunkiem powiedzenia narodowi, kto tak na prawdê i w jakim celu
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wysma¿y³ ten traktat i jakie bêd¹ ca³oœciowe konsekwencje przyjêcia go przez Polskê. Wystarczy³oby
otwarcie, w pañstwowej telewizji i radiu, powiedzieæ
Polakom to, co by³ ju¿ ³askaw powiedzieæ czytelnikom „Naszego Dziennika” p. pose³ Girzyñski i co rozwija w kolejnym passusie, który pozwolê sobie w tym
miejscu przytoczyæ: „W sferach biurokratycznych UE,
które wywar³y zasadniczy wp³yw na kszta³t tego traktatu, zwyciê¿y³ jednak pogl¹d, ¿e Uniê nale¿y centralizowaæ. Ka¿dy kolejny dokument maj¹cy rzekomo reformowaæ i usprawniaæ funkcjonowanie Unii,
staje siê nastêpnym krokiem na drodze do stworzenia superpañstwa, gdzie rola pañstw cz³onkowskich
– narodowych, zostanie sprowadzona do roli jednostek administracyjnych, takich jak landy w Niemczech. Jeœli wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e jednoczeœnie
wywiera siê na pañstwa cz³onkowskie presjê, aby
na swoim terenie prowadzi³y politykê zmierzaj¹c¹ do
maksymalnej decentralizacji pañstwa, widaæ go³ym
okiem, jakie prawdziwe intencje stoj¹ za dzia³aniami konstytucyjnych euroarchitektów. Te niebezpieczne tendencje dostrzegli w 2005 r. Francuzi i Holendrzy, którzy w referendach odrzucili ten dokument.”
Z przytoczonej wczeœniej argumentacji p. Girzyñskiego mo¿na jednak ³atwo wywnioskowaæ, ¿e wydaje
siê on bardzo mocno pow¹tpiewaæ, czy istnieje jeszcze jakikolwiek polski patriotyzm i raczej sk³onny jest
zak³adaæ, ¿e Polacy s¹ gotowi ostatecznie sprzedaæ Ojczyznê za przys³owiow¹ czapkê gruszek. Jest
to jednak przejaw dziwnej politycznej niekonsekwencji a nawet schizofrenii, ¿e PiS jest w stanie iœæ do
wyborów pod has³ami patriotycznymi, a w pewnym
sensie nawet narodowymi i przy pomocy tych hase³
wygrywaæ te wybory albo przynajmniej osi¹gaæ
w nich bardzo dobre rezultaty, a nastêpnie, czy to
sprawuj¹c w³adzê czy to znajduj¹c siê w mocnej opozycji, nie jest w stanie realizowaæ narodowego programu, rzekomo w³aœnie z uwagi na brak spo³ecznego poparcia dla tego programu i zanikaj¹cy patriotyzm. Jedyne logiczne wyt³umaczenie tego zjawiska mo¿e byæ tylko takie, ¿e czo³owi dzia³acze PiS,
a w tej liczbie i p. Girzyñski, musz¹ byæ w g³êbi duszy kosmopolitami, pozbawionymi duchowej ³¹cznoœci z Narodem Polskim i afiszuj¹cymi siê ze swym
patriotyzmem tylko instrumentalnie, jeœli tego wymaga interes ich formacji politycznej.
To jednak wcale nie koniec kuriozalnych wywodów p. Girzyñskiego. Zapytany, jak w wytworzonej sytuacji powinien zachowaæ siê parlament i klub
PiS podczas g³osowania nad traktatem, odpowiada
¿e: „Parlament powinien odrzuciæ Traktat Lizboñski.
S¹ dwa powody, które podpowiadaj¹ tak¹ decyzjê.
Pierwszy ma charakter fundamentalny i dotyczy samej konstrukcji UE. Drugi zaœ wi¹¿e siê z nasz¹
obecn¹ sytuacj¹ polityczn¹ i niebezpieczeñstwami,
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jakie ona dla Polski niesie.” Ten drugi w¹tek p. Girzyñski rozwija w dalszej czêœci wywiadu: „W sytuacji, gdy w³adzê sprawowa³o PiS, które nie zgodzi³o
siê, aby w Polsce by³y stosowane przepisy Karty
Praw Podstawowych niebezpieczeñstwa z powodu
wejœcia w ¿ycie Traktatu Lizboñskiego zosta³y znacz¹co ograniczone. Rz¹d Donalda Tuska wprawdzie
podtrzyma³ stanowisko poprzedniego gabinetu
w sprawie Karty Praw Podstawowych, przystêpuj¹c
do tzw. protoko³u brytyjskiego, jednak równoczeœnie
politycy PO przy wsparciu PSL i LiD ju¿ zapowiedzieli, i¿ bêd¹ zmierzaæ do tego, aby w niedalekiej
perspektywie przyj¹æ tak¿e Kartê Praw Podstawowych.” Spróbujmy dokonaæ krótkiej analizy tych obu
wypowiedzi. Po pierwsze wiêc uderza, ¿e p. Girzyñski uchyla siê od konkretnej odpowiedzi na pytanie,
jak ma zachowaæ siê jego w³asna, macierzysta partia. W innym miejscu, co prawda, oœwiadcza, ¿e
w PiS trwa w³aœnie o¿ywiona, wewn¹trzpartyjna dyskusja w tej sprawie, ale jak wygl¹da³a ta „dyskusja” i
jakie da³a ostatecznie efekty, wszyscy dobrze ju¿ to
wiemy. Po drugie, z przytoczonych wy¿ej wypowiedzi p. Girzyñskiego wynika jasno, ¿e niezale¿nie od
wzmianki o istnieniu powodu „fundamentalnego”,
kwesti¹ tak naprawdê kluczow¹ dla niego; kwesti¹,
która determinuje ostatecznie przyjêcie b¹dŸ odrzucenie traktatu, s¹ wspominane ju¿ wielokrotnie protokó³ brytyjski i Joanina. W oparciu o te wypowiedzi
mo¿na by wiêc œmia³o postawiæ tezê, ¿e gdyby PiS
pozostawa³ do tej chwili przy w³adzy, to ich autor, jak
i zapewne wszyscy jego partyjni koledzy, opowiedzieliby siê jak jeden m¹¿ za przyjêciem traktatu,
argumentuj¹c, ¿e integralnoœæ kulturowa i terytorialna oraz ³ad moralny w Polsce zosta³y, w³aœnie na
skutek usilnych starañ ich partii, skutecznie zabezpieczone. Innymi s³owy, z tych wypowiedzi mo¿na
by wywnioskowaæ, ¿e to PiS jest w³aœciwie gwarantem polskiego interesu narodowego. Gdy dzier¿ymy w³adzê, byt i rozwój pañstwa polskiego s¹ w³aœciwie zadekretowane, jakby z mocy prawa naturalnego, przed którym musi ust¹piæ nawet prawo unijne. W konsekwencji wiêc wystarczy, ¿e bêdziecie
popieraæ nasz¹ partiê i g³osowaæ na ni¹ niezawodnie w wyborach, a mo¿ecie spaæ spokojnie, bo pod
nasz¹ opiek¹ Polska na pewno siê utrzyma, mimo
wszystkich zakusów Brukseli i Berlina – tak oto zdaje siê nam mówiæ p. pose³, wymachuj¹c na potwierdzenie tej deklaracji dwoma œwistkami papieru o bardzo w¹tpliwej wartoœci prawnej.
Tym, którzy nadal chc¹ wierzyæ w to, ¿e protokó³ brytyjski i Joanina to coœ wiêcej ni¿ tylko zwyk³e
œwistki papieru, nale¿y uzmys³owiæ kilka podstawowych faktów. Jeœli wiêc chodzi o wspomniany protokó³, to zosta³ on, jak sama nazwa wskazuje, wynegocjowany przez Wielk¹ Brytaniê i tak naprawdê sta-
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nowi, ¿e na jej terytorium nie bêd¹ stosowane socjalne zapisy Karty Praw Podstawowych, zawarte
w rozdziale czwartym tego dokumentu. Nie ma w tym
rozdziale jakiejkolwiek wzmianki np. o prawie do
¿ycia, prawach rodziny i prawie do w³asnoœci. W dodatku, zdaniem wielu prawników, moc prawna tego
protoko³u jest w¹tpliwa. Z kolei jednostronna deklaracja do³¹czona przez polsk¹ delegacjê do traktatu
i stwierdzaj¹ca, ¿e: „Karta Praw Podstawowych w ¿aden sposób nie narusza prawa Pañstw Cz³onkowskich do stanowienia prawa w zakresie moralnoœci
publicznej, prawa rodzinnego, a tak¿e ochrony godnoœci ludzkiej oraz poszanowania fizycznej i moralnej integralnoœci cz³owieka” nie ma w œwietle prawa
unijnego jakiegokolwiek znaczenia. Zauwa¿my, ¿e
w tej deklaracji nie jest powiedziane dobitnie, ¿e to
wymieniona z nazwy Polska nie bêdzie stosowaæ
na swoim terytorium KPP, nie ma te¿ jakiegokolwiek
odniesienia do niemieckich roszczeñ maj¹tkowych
wobec polskich ziem zachodnich i pó³nocnych. Nie
wdaj¹c siê tu w szczegó³owe rozwa¿ania prawne,
nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e deklaracja nr 17 Traktatu
Lizboñskiego wyraŸnie mówi o nadrzêdnoœci prawa
unijnego nad prawem krajowym. I w oparciu chocia¿by tylko o t¹ zasadê i przy wsparciu Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu
UE wczeœniej czy póŸniej zmusi Polskê do zaprobowania KPP, ma ona w tym zakresie do dyspozycji
wystarczaj¹co du¿o mo¿liwoœci skutecznego nacisku. Gdy zaœ chodzi o Joaninê, to mechanizm ten,
umo¿liwiaj¹cy blokowanie albo przynajmniej opóŸnianie przed dany kraj niekorzystnych dla niego decyzji UE, istnieje formalnie ju¿ od 1994 r., ale, jak
dot¹d, ¿aden kraj nie zdo³a³ skutecznie nim siê pos³u¿yæ i nie ma ¿adnych realnych podstaw do tego,
¿e bêdzie w stanie uczyniæ to Polska, gdy¿ potrzeba
do tego zbudowania trwa³ej koalicji kilku pañstw.
W tej sytuacji Joanina stanowi tylko symboliczne zrekompensowanie Polsce rezygnacji z nicejskiego
systemu liczenia g³osów i zast¹pienia go niezmiernie korzystn¹ dla Niemiec zasad¹ podwójnej wiêkszoœci. Jeœli protokó³ brytyjski i Joanina maj¹ w zasadzie tylko papierowe znaczenie, to wspominana
ju¿ wczeœniej preambu³a do ustawy czy te¿ uchwa³a, co w tym wypadku tak naprawdê na jedno wychodzi, ma ju¿ charakter zupe³nie groteskowy, choæby w zderzeniu z art. 91 Konstytucji mówi¹cym jednoznacznie o nadrzêdnoœci ratyfikowanych przez
Sejm umów miêdzynarodowych nad ustawami. Nietrudno wywnioskowaæ z tego, ¿e nie jest w praktyce
na dalsz¹ metê rzecz¹ mo¿liw¹ przyj¹æ traktat, a odrzuciæ KPP. A gdyby nawet taka mo¿liwoœæ rzeczywiœcie istnia³a, to i tak nie by³aby ¿adnym usprawiedliwieniem dla tych, którzy dokonali w³aœnie podstêpnej likwidacji polskiej suwerennoœci i jeszcze dora-

Numer 3-4, 2008

biaj¹ do tego ³adnie brzmi¹ce bajki w jaki to heroiczny spssób tej suwerennoœci broni¹.
Swoja drog¹ jestem bardzo ciekaw, co p. Gi¿yñski powiedzia³by czytelnikom Naszego Dziennika teraz, gdy traktat zosta³ ju¿, przy bardzo wydatnej pomocy PiS-u, „przyklepany”. Pewnie przekonywa³by, ¿e w PiS istnieje bardzo silne skrzyd³o pronarodowe, bo przecie¿ niewiele mniej ni¿ po³owa
jego klubowych kolegów w Sejmie a ponad po³owa
w Senacie g³osowa³a przeciw traktatowi b¹dŸ wstrzyma³a siê od g³osu, co stanowi wystarczaj¹ce uzasadnienie dalszego popierania tej partii tak¿e przez
elektorat narodowy. Tak¹ liniê argumentacji nietrudno jednak obaliæ. Uczyni³ to w bardzo rzeczowy sposób b. marsza³ek Sejmu Marek Jurek w artykule pt.
„Poprawki PiS s¹ bez znaczenia”, zamieszczonym
w Naszym Dzienniku z 14.03.2008 r. s. 2: „Sprawdzianem polityki PiS bêdzie ratyfikacja lub odrzucenie tego traktatu przez Sejm. Znaczenie ma w tym
wypadku tylko g³osowanie 154 pos³ów PiS w sposób niepopieraj¹cy tego traktatu: przeciw albo
wstrzymuj¹ce siê. Ka¿de inne glosowanie, na przyk³ad 140 pos³ów przeciwko traktatowi, a 14 za jest
de facto poparciem tego traktatu. Polityków trzeba
oceniaæ za w³adzê, któr¹ dysponuj¹. PiS otrzymuj¹c ponad jedn¹ trzeci¹ mandatów w Sejmie, otrzyma³o w³adzê decyzji w tej sprawie. Je¿eli traktat nie
zostanie przyjêty przez Polskê, bêdzie to niew¹tpliw¹
zas³ug¹ Prawa i Sprawiedliwoœci. Je¿eli zostanie
przyjêty – PiS bêdzie ponosi³o za to odpowiedzialnoœæ niezale¿nie od tego, czy za traktatem zag³osuje 10 czy 100 pos³ów tego ugrupowania. Reszta to
tylko demonstracje wyborcze albo os³adzanie pos³om z³ej polityki, do której popierania czuj¹ siê zmuszeni”. Ten¿e Marek Jurek w innym artykule opublikowanym w Naszym Dzienniku, tym razem z dn. 2930.03.2008 r. s.3, wyra¿a pogl¹d, ¿e poprzedni parlament zosta³ celowo rozwi¹zany, bo ratyfikowanie
w nim Traktatu Lizboñskiego by³oby o wiele trudniejsze. Chwa³a p. Marsza³kowi za t¹ odwa¿n¹ wypowiedŸ, szkoda tylko, i¿ pad³a ona dopiero teraz, gdy,
jak to siê potocznie mówi, jest ju¿ „pozamiatane”,
a nie zaraz po rozwi¹zaniu parlamentu, w momencie, gdy mog³o to w jakimœ stopniu wp³yn¹æ na rezultaty wyborów i zwiêkszyæ szanse na wprowadzenie do parlamentu choæby jednej formacji rzeczywiœcie przeciwnej traktatowi. Pragnê te¿ dodaæ, ¿e
w krêgu Przymierza Ludowo-Narodowego ju¿ wtedy przypuszczaliœmy, ¿e w³aœnie taki jest rzeczywisty powód rozwalenia przez PiS koalicji z LPR i Samoobron¹ i w konsekwencji przedterminowych wyborów. Có¿ z tego, skoro ¿adne medium nie dopuœci³o nas do g³osu.
Na koniec wypada jeszcze zauwa¿yæ, ¿e PiS
móg³ sobie na t¹ ca³¹, ob³udn¹, grubymi niæmi szyt¹
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grê pozwoliæ, gdy¿ tak naprawdê nikt nie chcia³,
wzglêdnie nie by³ w stanie, realnie mu w tym przeszkodziæ. W szczególnoœci nie by³a dla niego
wiêksz¹ przeszkod¹ dzia³alnoœæ Komitetu na Rzecz
Referendum w Sprawie Ratyfikacji Traktatu z Lizbony, zawi¹zanego w Kaliszu. Nie czujê siê uprawniony do oceniania intencji pomys³odawców i przywódców tej inicjatywy, jest jednak rzecz¹ doœæ bezsporn¹, ¿e zosta³a ona poprowadzona w sposób
doœæ nieudolny, chaotyczny i anemiczny, a w ka¿dym b¹dŸ razie by³a mocno opóŸniona. Gdyby natychmiast po podpisaniu traktatu w Lizbonie przyst¹piono do zbierania podpisów pod wnioskiem
o ogólnonarodowe referendum, a nie przez dwa mie-

si¹ce trwoniono czas i spo³eczn¹ energiê na wysy³anie pocztówek do Prezydenta, to byæ mo¿e uda³oby siê zebraæ na czas wymagane pó³ miliona podpisów, co zmieni³oby wyraŸnie sytuacjê, stawiaj¹c
poprzeczkê dla PiS trochê wy¿ej. Z drugiej jednak
strony, czego mo¿na wymagaæ od ludzi licz¹cych
na to, ¿e Pan Prezydent, pod wp³ywem widoku stosu pocztówek z podpisami zwyk³ych, anonimowych
Kowalskich, o ile oczywiœcie nie wyl¹dowa³yby one
wczeœniej w koszu, odst¹pi od tego, do czego zmierza³ ju¿ od dawna i czego oczekiwali od niego mo¿ni
tego œwiata. Przecie¿ to albo typowa manipulacja,
s³u¿¹ca zyskaniu na czasie, albo bezdenna polityczna g³upota.

Kazimierz Murasiewicz

Oblicza zdrady
Na przestrogê Prymasa Tysi¹clecia: „…by
nie ogl¹daæ siê na prawo i lewo, by nie poddaæ siê pokusie nowej Targowicy, sk¹dkolwiek
by ona mia³a przyjœæ” – Sejm RP w dniu 1-go
kwietnia 2008 r. okaza³ siê byæ g³uchy.
Renegaci programowi
Nikt cokolwiek interesuj¹cy siê wspó³czesn¹
polityk¹ polsk¹ nie mia³ z³udzeñ, ¿e s¹ w naszym
kraju si³y za nic maj¹ce suwerennoœæ narodu, jak
i naród polski jako taki. Nie by³o wiêc w¹tpliwoœci,
¿e g³osowanie nad Traktatem Lizboñskim w Sejmie,
a nie w drodze referendum, przyniesie rozwi¹zanie
po¿¹dane przez architektów nowego pañstwa, sowietów nowego typu. Z aprobat¹ wobec eurokonstytucji zwanej Traktatem nie kryli siê politycy SLD,
PO i PSL, i nikt z g³osuj¹cych pos³ów tych ugrupowañ nie zawiód³ pok³adanych w nich nadziei co do
akceptacji zrzeczenia siê suwerennoœci.
Przeciw a nawet za
Tak¹ postawê w trakcie g³osowania przejawili
pos³owie PiS-u których eurosceptycyzm przedzierzgn¹³ siê tego dnia w euroentuzjazm. Po butnych pohukiwaniach o koniecznoœci wprowadzenia
dodatkowych zabezpieczeñ polskiego interesu narodowego dosz³o do cudownego kompromisu miêdzy premierem euroentuzjast¹, a prezydentem eurosceptykiem w wyniku czego wiêkszoœæ pos³ów PiSu opowiedzia³a siê za Traktatem. Utarczki PiS-u
z rz¹dem w kwestii ratyfikacji mia³y zabezpieczyæ
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jeno image tej ponoæ opozycyjnej partii jako jedynego gwaranta naszej suwerennoœci. Taka potrzeba
wynika³a z koniecznoœci utrzymania przy sobie eurosceptycznego elektoratu rodem z LPR, Samoobrony i spoœród s³uchaczy „Radia Maryja”. Liczono, i¿
obecnoœæ prezydenta wywodz¹cego siê z PiS w Lizbonie 13-go grudnia ub. roku przy podpisywaniu
Traktatu przez Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych reprezentuj¹cych PO zostanie na tyle zapomniana, ¿e teraz wystarczy ju¿ tylko odgrywaæ rolê
obroñców polskiej racji stanu pod pozorem optowania za zabezpieczeniami nie maj¹cymi – ani miêdzynarodowych skutków prawnych, ani ¿adnej rangi prawnej w kraju.
Sprawiedliwi poœród euroneofitów
Nawróconych na patriotyzm w pseudo patriotycznym jak siê okaza³o PiS-ie znalaz³o siê podczas
g³osowania 56-ciu pos³ów. Niektórzy publicyœci patriotycznej proweniencji wpadli nad nimi w zachwyt
nie bior¹c pod uwagê, i¿ ich sprzeciw by³ wyre¿yserowany dla zapewnienia PiS-owi wizerunku partii pluralistycznej, znów na u¿ytek przysz³ych wyborów.
Ró¿nice w tak fundamentalnej sprawie jak byæ albo
nie byæ Polski powinny skutkowaæ albo wyrzuceniem
niezdyscyplinowanych pos³ów, albo ich odejœciem.
Nic takiego jednak nie nast¹pi³o. Mo¿na wiêc bez
pope³nienia b³êdu wnioskowaæ, ¿e ta druga ods³ona
(pierwsza to „walka” o tzw. zabezpieczenia interesu
narodowego) przebieg³a zgodnie z oczekiwaniami
prezesa PiS-u. Wszak wiadomo, ¿e w tej partii de-
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cyduje jego zdanie i licz¹ siê g³osy tylko jej wierchuszki. Buntownikom natomiast jakoœ nie przeszkadza
pozostawanie nadal w towarzystwie jawnych renegatów w roli listków figowych. Czêœæ „zbuntowanych”
wype³ni³a powierzone zadanie, czêœæ œwiadoma
posiadanych przez Prezesa nañ haków mog³a sobie pozwoliæ na luksus sprzeciwu, ale ju¿ bez dalszego wierzgania.. Tylko tak mo¿na sobie t³umaczyæ
ich trwanie w gronie renegatów.
Misterne przygotowanie
Aby sprzeciw w Sejmie wobec Traktatu móg³
zawieraæ siê w bezpiecznych granicach, nale¿a³o
odpowiednio przygotowaæ grunt, czyli sk³ad parlamentu. W tym celu konieczne by³y przyspieszone
wybory, które dla elektoratu jawi³y siê jako koniecznoœæ spowodowana awanturnictwem LPR i Samoobrony. Pech chcia³, ¿e akurat owi awanturnicy (?)
reprezentowali pogl¹dy eurosceptyczne i ich obecnoœæ w Sejmie utrudni³aby przepchniêcie Traktatu.
Trzeba by³o wypchn¹æ ich z Sejmu w drodze wyborów, nawet za cenê oddania w³adzy PO. Z t¹ cen¹
musieli liczyæ siê czo³owi politycy PiS-u gdy¿ nie by³o
podstaw do z³udzeñ, ¿e przejm¹ ca³y elektorat LPR
i Samoobrony. Ta cena zosta³a wkalkulowana w imiê
realizacji wy¿szego celu – zdrady skrywanej walk¹
z rz¹dem o polsk¹ racjê stanu.

My, naród
Rozegranie traktatu obliczone by³o na s³ab¹
pamiêæ wyborców i ich niewiedzê. Wyniki dotychczasowych wyborów parlamentarnych œwiadcz¹ i¿
z pamiêci¹ mamy k³opoty (vide uprzednie sukcesy
SLD). Niewiedza natomiast zosta³a zagwarantowana brakiem jakiejkolwiek dyskusji publicznej w tak
kluczowej sprawie. Skoro Premier nie czyta³ podpisanego przez siebie Traktatu, a zapewne i euroentuzjaœci wraz z„eurosceptykami” z PiS równie¿, to
po co jego znajomoœæ narodowi? Pok³adanie nadziei
w wynikach referendum stanowi³o jeno z³udn¹ nadziejê na ratowanie suwerennoœci. Wszak 66% rodaków przyzna³o siê i¿ nie zna jego treœci i – mia³oby g³osowaæ za lub przeciw niemu. Równie¿ 66%
spoœród nas by³o mimo to za jego przyjêciem. Wynik wiêc ³atwy by³by do przewidzenia. Okazuje siê,
¿e nie potrzebujemy znaæ przed³o¿onej nam kwestii
bo i tak wiemy jak wypada g³osowaæ.
* * *
Przestroga zacytowana we wstêpie poprzedzona by³a s³uszn¹ rad¹: „Potrzeba nam potê¿nej woli organizowania wszystkich si³ rodzimych,
ojczystych, by…” Tej woli zabrak³o i gdy przyjdzie opamiêtanie wymagaæ bêdzie o wiele wiêkszego wysi³ku z naszej strony.

Zygmunt Zieliñski

Demokracja bezmózgowia
W ubieg³ym tygodniu, a konkretnie bodaj¿e na
dzieñ przed g³osowaniem w Sejmie RP nad Traktatem Reformuj¹cym UE, us³ysza³em w jakimœ programie, ¿e 80% mieszkañców kraju, stale jeszcze nosz¹cego nazwê Polska, traktat ów popiera, czy mo¿e
te¿ powiedziano, ¿e jest za traktatem. W ka¿dym
razie coœ w tym guœcie. Pierwsze wra¿enie by³o takie, ¿e jednak to spo³eczeñstwo polskie potrafi podejmowaæ œwiadome decyzje w sprawach wielkiej
wagi, a przecie¿ do takich nale¿y z pewnoœci¹ Traktat Lizboñski. Przyznajê, ¿e poczu³em siê trochê nieswojo. Czy¿bym a¿ tak daleko odsta³ od ¿ywotnych
spraw tego kraju? Bowiem, tak miêdzy prawd¹ a Bogiem, o treœci tego traktatu wiem tyle, co pisa³a prasa, o czym dyskutowano w œrodkach przekazu.
A, niestety, nie by³y to informacje ani wyczerpuj¹ce
ani obiektywne, to znaczy takie, których by nie uma-
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jono jakimœ nic nie mówi¹cym ozdobnikiem. Owszem, sporo by³o wypowiedzi publicystów, którzy
traktat ów ocenili jednoznacznie Ÿle. Cokolwiek jednak powiedziano na ten temat, in plus lub in minus,
przeciêtny obywatel, a nawet taki bardziej publicznymi sprawami zainteresowany, musia³ na wiarê
przyj¹æ informacjê na temat tak wa¿nego, mo¿e nawet decyduj¹cego o sytuacji, w jakiej on sam siê
znajdzie, wydarzenia politycznego. Gwoli œcis³oœci,
nie musia³ tego przyj¹æ stricto sensu, bowiem nie
dano mu bezpoœredniego prawa g³osu, nie by³o referendum. Nawiasem mówi¹c, wypad³oby ono na
korzyœæ traktatu. Innymi s³owy, triumf œwiêci³aby demokracja, ale – nale¿y to mocno podkreœliæ – zak³adaj¹ca bezmózgowie. Mieliœmy ju¿ demokracjê socjalistyczn¹, ludow¹, bur¿uazyjn¹. Ka¿da opatrzona
jakimkolwiek przymiotnikiem zbyteczn¹ czyni przydat-
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noœæ mózgu, albo lepiej rozumu. To jest taki absolutyzm oœwiecony, z tym, ¿e wyklucza siê w nim o wiele
radykalniej oœwiecenie przedmiotu poddanego manipulacji, ni¿ to by³o za czasów panuj¹cych domów burboñskich lub innych w³adców oœwieconych. Ludzie
w tym nowym porz¹dku liberalno-absolutystycznym
(jest, podobnie, jak tworzona przezeñ rzeczywistoœæ)
nie powinni myœleæ, bowiem czyni¹ to za nich specjaliœci – czyli dzier¿¹cy w³adzê.
Mo¿na by mówiæ o obrazie spo³eczeñstwa, do
którego siê s³owa te odnosz¹, ale taka obawa nie istnieje, bowiem po radosnej enuncjacji trabantów unijnego raju, i¿ a¿ 80 procent Polaków akceptuje traktat.
W œlad za tym podano jednak zaraz informacjê ku rozweseleniu s³uchaczy. Otó¿ stwierdzono, ¿e ponad 60
procent naszych rodaków w ogóle nie wie o co chodzi
w tym traktacie, oko³o 30% tak¹ wiedzê posiada (sk¹d,
to te¿ zaiste zagadka, mo¿e s³uchaj¹ Wolnej Europy),
natomiast minimalny procent, coœ ko³o 17, to przeciwnicy traktatu. Mniejsza o to, czy jesteœmy tu dok³adni
co do setnej procenta. Powiedzmy, ¿e ja, bêd¹c przeciwnikiem traktatu w takiej postaci, w jakiej go nam
przedstawiono, tak¿e do koñca nie wiem czemu siê
w³aœciwie sprzeciwiam. Owszem, nikomu nie jest tajne, ¿e UE jest tworem ludzi, których œwiatopogl¹d jest
mi na tyle znany, i¿ nie mogê go podzielaæ, ani te¿ akceptowaæ wynikaj¹cych z niego skutków spo³ecznych,
a generalnie polegaj¹ one na zakwestionowaniu Dekalogu w ca³ej rozci¹g³oœci. Bowiem nawet œrodki represyjne stosowane w przypadku niektórych przestêpstw (zabójstwo, kradzie¿) nie nawi¹zuj¹ bynajmniej
do V i VII przykazania, jako ¿e zabójstwo akceptuje
siê, o ile dogadza cz³owiekowi w pewnej jego sytuacji,
przewa¿nie motywowanej egoizmem. Przecie¿ prawo
do aborcji i eutanazji s¹ tego jaskrawym dowodem.
Zatem tylko cz³owiek albo bezgranicznie naiwny,
albo równie ob³udny mo¿e twierdziæ, i¿ godzi siê na
absolutyzm re¿imu UE, a jednoczeœnie trwa na pozycjach Dekalogu i prawa naturalnego. Zakwestionowanie tego ostatniego – co poci¹ga za sob¹ ca³¹ gamê
barbarzyñskich praktyk – wymieñmy choæby dla przyk³adu in¿ynieriê genetyczn¹ – jest w skutkach równie
tragiczne, jak odrzucenie Dekalogu, a mo¿e nawet
znacznie gorsze, gdy¿ odziera cz³owieka bez wzglêdu
na jego opcjê religijn¹ z godnoœci i parasola ochronnego, jaki daje mu jakieœ obiektywne prawo tkwi¹ce
w œwiecie. On nie jest tworem nawet najgenialniejszych
ludzi, zatem zas³uguje na autonomiê wyjêt¹ spod ich
samowoli i bezwzglêdnej ¿¹dzy panowania.
Otó¿ nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e prêdzej czy póŸniej dowie siê Polak, ¿e bêdzie musia³ zaakceptowaæ
jako „zgodnoœæ z natur¹" ma³¿eñstwa homoseksualne. A potem przyjdzie kolej na klonowanie, oczywiœcie
opatrzone uwarunkowaniami, z którymi nikt nie bêdzie
potrzebowa³ siê liczyæ. Co jeszcze nas czeka, a co przewidzieæ mo¿na, podobnie, jak wymienione tu wybryki,
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bowiem inaczej tego nazwaæ nie mo¿na, nawet przy
najwiêkszej sk³onnoœci do kompromisu i dialogu. Tego
ostatniego pojêcia u¿ywa siê dziœ na ogó³ w miejsce
znanego gestu podniesionych nad g³ow¹ r¹k.
O aborcji i eutanazji, jako prawie obowi¹zuj¹cym
w tym nowym gu³agu nie trzeba nawet mówiæ, bowiem
tu zadzia³a magia prawa uchwalonego w gremiach,
które w odró¿nieniu od bezradnej, bowiem wymó¿d¿onej i spreparowanej opinii publicznej, bêd¹ ju¿ w pe³ni
europejskimi, czyli wyznaj¹cymi œwiatopogl¹d materialistyczny, o jakim nie œni³o siê Leninowi i podobnym jemu
uzdrawiaczom œwiata w imiê rozumu, nauki i knuta.
Ale có¿!? Te dwie trzecie Polaków, którzy ponoæ
byli za traktatem – pytanie czy aby tak by³o, bowiem
dane te tak¿e zosta³y podane do wierzenia – ale w decyzjê sw¹ nie mieszali rozumu, mog¹ spaæ spokojnie.
A w przysz³oœci, kiedy totalitaryzm libera³ów nowej generacji da im siê we znaki, bêd¹ mogli powiedzieæ: przecie¿ nie wiedzieliœmy. Znamy to ju¿ z historii. Tak samo
mówiono w Niemczech, kiedy okaza³o siê, ¿e blitzkrieg
nie mo¿e trwaæ wiecznie. Wieczna jest tylko ludzka g³upota i sta³a gotowoœæ wierzenia w to, w co chce siê
wierzyæ. Z lenistwa, oportunizmu, z nadziei na jakiœ
och³ap. Tak, jak kiedyœ, kiedy ogl¹dano siê na gmach
jakiegoœ Komitetu z nadziej¹, ¿e „rzuc¹", „dadz¹", „za³atwi¹". Niewiele siê zmieni³o. Dziœ to samo oczekiwanie przeniesiono na UE. Komitet mo¿e i nieraz dawa³,
ale czego w zamian ¿¹da³? Najczêœciej duszy, sumienia, wszystkiego, co sk³ada³o siê honor i to¿samoœæ
cz³owieka. Teraz nie za¿¹daj¹ mniej. Mo¿e nawet nie
dadz¹ szansy na rezygnacjê z tych cacek kosztem
walki, wyrzeczenia, cierpienia. Po prostu, jeœli nie poddasz siê, pozostañ sobie gdzieœ na poboczu; nie przeszkadzaj. Ze œwiadomoœci¹, ¿e przecie¿ dobrowolnie
g³owê w pêtlê w³o¿y³eœ, boœ zamiast pêtli widzia³ z³oty
³añcuch sukcesu i wolnoœci... Tyle, ze na ³añcuchu.
Problem tu poruszony dotyka sprawy suwerennoœci Polski, podobnie zreszt¹ jak i innych cz³onków
UE, z wyj¹tkiem oczywiœcie rzeczywiste rz¹dy sprawuj¹cych. S³yszy siê czêsto, ¿e w naszych czasach
trudno mówiæ o suwerennoœci w pe³nym wymiarze,
bowiem choæby tylko anonimowoœæ wielu podstawowych czynników decyduj¹cych o stopniu niezale¿noœci danego kraju - dla przyk³adu wymieniæ mo¿na gospodarkê, zale¿noœci w polityce miêdzynarodowej –
sprawia, ¿e nie zawsze interes narodowy mo¿e byæ
wy³¹czn¹ racj¹ dzia³ania. Jedno wszak¿e powinno stanowiæ wartoœæ nienaruszaln¹ – to¿samoœæ w znaczeniu historycznym i moralnym. Ona dot¹d zawsze ratowa³a Polskê przed ostatecznym unicestwieniem, choæ
wiele kosztowa³o to ofiar. Jest ona wiêc, a przynajmniej
powinno byæ, tym cenniejsza. Nasza to¿samoœæ – to
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, katolicyzm, którym
wiêkszoœæ z nas siê chlubi. Oby tylko nie by³a to chluba bez pokrycia.
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Klucz do relatywizmu politycznego
Stymulatorów politycznego relatywizmu jest
wiele. Pocz¹wszy od demokracji któr¹ mo¿na dowolnie naginaæ do potrzeb decydentów nie koniecznie znanych opinii publicznej, poprzez slogany o prawach cz³owieka i spo³eczeñstwie obywatelskim, po jawnoœæ ¿ycia politycznego, tolerancjê, wspólnotê miêdzynarodow¹, miêdzynarodow¹
opiniê publiczn¹ i prawa mniejszoœci rozumiane
jako przyzwolenie do narzucania im swej woli wobec wiêkszoœci.
Czystki etniczne
Jednym z wytrychów umo¿liwiaj¹cych panoszenie siê relatywizmu politycznego jest pojêcie czystek
etnicznych. Termin ten nigdzie nie zosta³ sprecyzowany, dziêki czemu istnieje du¿a swoboda interpretacyjna w zale¿noœci od potrzeby chwili i zapotrzebowania politycznych zleceniodawców. Co prawda
w praktyce jêzyka codziennego sformu³owanie to
u¿ywane jest w odniesieniu do przymusowych przesiedleñ narodów ze sta³ego ich miejsca bytowania
w inne, wyznaczone przez inny naród lub mordowanie na masow¹ skalê ca³ych spo³ecznoœci dla pozbycia siê ich z danego terenu.
Historia ludzkoœci bogata jest w tak rozumiane
czystki etniczne. W minionym wieku doznali ich Ormianie w roku 1915 ze strony Turków, choæ po dziœ
dzieñ mowa o tych wydarzeniach budzi sprzeciw ich
sprawców. Co dziwniejsze niechêtne wspominania
tego problemu i obarczania win¹ Turków s¹ niektóre pañstwa zachodnie. Ta niechêæ do prawdy wynika z silnej pozycji Turcji jako sprzymierzeñca USA.
Nieco póŸniej, w 1923 r. w wyniku ustaleñ traktatu
z Lozanny nast¹pi³a rewizja uprzedniego traktatu, zawartego w Sevres. Wczeœniejsze ustalenia przekszta³cono pod zmieniaj¹cy siê uk³ad si³ w wyniku
wojny grecko-tureckiej. Osi¹gniête w jej wyniku postêpy armii tureckiej spowodowa³y i¿ pañstwa zachodnie poczu³y wolê solidaryzowania siê z silniejszym. Wskutek korekty politycznych sympatyj na
mocy Lozañskiego Traktatu, z Anatolii wysiedlono
2,5 mln Greków, a z Grecji 250 tys. Turków.
Wiêksze mo¿liwoœci do przesiedleñ i mordów
dawa³ system komunistyczny w Zwi¹zku Sowieckim,
zw³aszcza wobec poczucia bezkarnoœci na arenie
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miêdzynarodowej. Na mocy decyzyj Stalina ca³e
narody przesiedlano na obce im miejsca, a obywateli niektórych (jak Polaków) wyrzucano z odwiecznych siedzib poza nowe granice ZSRR. Pañstwa tzw.
wolnego œwiata ani zaj¹knê³y siê wówczas o czystkach etnicznych, a i obecnie dalekie s¹ od okreœlania ówczesnych czystek jako w³aœnie takowe dzia³anie. Dawniej przeszkod¹ dla prawdy by³a potêga
Zwi¹zku Sowieckiego i lewicowe ci¹goty „autorytetów” Zachodu, dziœ przebiæ siê ona nie mo¿e z racji
interesów gospodarczych.
O czystkach etnicznych w Europie mówi¹ chêtnie jedynie Niemcy maj¹c na uwadze jeno przesiedlenie ich obywateli z Polski i Czech po II wojnie
œwiatowej. W tym przypadku skwapliwie pomijaj¹
przyczyny ówczesnego stanu rzeczy, co u³atwia
wymazywanie z europejskiej pamiêci ich roli i poczynañ podczas tej wojny.
Czystki jako pretekst
Zarówno na pocz¹tku XX w. jak i u jego schy³ku pojêcie czystek etnicznych stanowi³o doskona³y
pretekst do realizacji celów politycznych mo¿nych
tego œwiata. Zreszt¹ dowolnoœæ w uznawaniu konfliktów miêdzy narodami za przejaw czystek etnicznych s³u¿y³o interesom nie tylko zwaœnionym stronom. Tak by³o, jest i zapewne bêdzie w przysz³oœci.
W roku 1999 NATO przeprowadzi³o ataki lotnicze na Serbiê pod pretekstem prowadzenia przez
rz¹d tego pañstwa czystek etnicznych wobec Albañczyków, czemu jakoby w poczuciu sprawiedliwoœci
nale¿a³o siê przeciwstawiæ. Dla celów propagandowych wpierw okreœlano ludnoœæ albañsk¹ w Kosowie jako mniejszoœæ narodow¹, aby wkrótce podawaæ tak wysoki procent ich bytnoœci na tym terenie
i¿ stanowi³o to wiêkszoœæ populacji tego regionu.
Zasadnicz¹ wiêc w¹tpliwoœci¹ sta³o siê okreœlenie,
kogo Serbowie uciskaj¹ – mniejszoœæ czy wiêkszoœæ
albañsk¹. Mniejszoœæ okaza³a siê przeistaczaæ
w wiêkszoœæ, a to za spraw¹ historycznych zasz³oœci. Wpierw Turcy pod których panowaniem znajdowa³y siê Ba³kany osadzali na terenach s³owiañskich ludnoœæ muzu³mañsk¹ w celach kolonizacyjnych a zarazem dla uniemo¿liwienia skutecznych
buntów S³owian. Pomys³owoœæ tureck¹ twórczo
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kontynuowali Hitler i Mussolini podczas II wojny œwiatowej. Poniewa¿ historia lubi siê powtarzaæ przeto,
zw³aszcza w dogodnych sytuacjach takich jak demokratyczna anarchia, zasiedlanie Kosowa mog³o
odbywaæ siê za przyzwoleniem USA i UE w czasach
nam ju¿ wspó³czesnych. W tej sytuacji rdzenna ludnoœæ serbska wypierana by³a przez przybyszy i trudno by³o oczekiwaæ aby sytuacja ta nadawa³a siê do
zaakceptowania przez dotychczasowych gospodarzy. Samoobrona jako rzekome czystki etniczne dokonywane przez Serbów stanowi³y dobry pretekst
do uderzenia w tych którzy de facto czystek ze strony albañskiej doznawali. Kolejne czystki w Kosowie
mia³y ju¿ tylko przygotowaæ grunt pod powstanie
„pañstwa” które i tak w przysz³oœci ma staæ siê czêœci¹ wielkiej Albanii. Jednak przepêdzania i mordowania Serbów „spo³ecznoœæ miêdzynarodowa” nie
uzna³a za czystki etniczne.
Slogan u¿ytecznie rozci¹gliwy
Precedens kosowski wskazuje jak bardzo rozci¹gliwy, a zarazem u¿yteczny mo¿e byæ termin –
czystki etniczne. Oto daleki Bhutan postanowili skolonizowaæ Lhotshampowie z Nepalu. Czêœæ nieproszonych goœci, w liczbie 120 tys. (na 500 tys. rdzennych mieszkañców) uda³o siê przepêdziæ z powrotem (pozosta³o 100 tys.). Ten ma³y sukces by³ mo¿liwy m.in. dziêki pamiêci Bhutañczyków o losie s¹siedniego ksiêstwa Sikkim, które przesta³o istnieæ
w roku 1975 dziêki podobnej inwazji. Nepalscy najeŸdŸcy Bhutanu nie tylko ró¿ni¹ siê od gospodarzy
etnicznie, ale i religi¹, zwyczajami oraz pogl¹dami
politycznymi, w których przewodni¹ ideowo si³¹ jest
maoizm reprezentowany przez Ligê M³odych Komunistów z agresywn¹ przybudówk¹ – „Brygady Bhutanu”. Jednak obrona przed inwazj¹ obcych zosta³a
uznana przez nepalskiego politologa Dhurbê Rizala
za… czystkê etniczn¹. £atwo jednak sobie wyobraziæ skutki przyzwolenia na swobodne osadnictwo
w Bhutanie, zw³aszcza po precedensie kosowskim.
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Okazuje siê, ¿e termin ten jest nader u¿yteczny w ró¿nych regionach œwiata i ma zastosowanie
do usprawiedliwienia interesów mocarstw, jak i ca³kiem mizernych a nie daj¹cych sobie rady z w³asnymi problemami krajów.
Niebezpieczna ¿onglerka
Jak widaæ nadu¿ywanie „poprawnych politycznie” zwrotów jest celowe, ale i niebezpieczne. Na
naszym kontynencie ¿onglowanie podatnymi na rozci¹gliwoœæ sformu³owaniami musi w niektórych pañstwach budziæ obawy co do w³asnej przysz³oœci.
Doœwiadczenia historyczne powinny nakazywaæ
ostro¿noœæ Czechom w stosunku do niemieckich
roszczeñ o Sudety, a Polakom co do Œl¹ska, Mazur,
ale i Wielkopolski. Wszak nie ma ju¿ granic i likwidacja tych barier mo¿e nieœæ za sob¹ ró¿ne skutki,
zw³aszcza wobec wprowadzanego Traktatu Lizboñskiego. Nie jest ¿adnym odkryciem, ¿e w ponadnarodowych organizacjach decyduj¹ interesy najsilniejszego partnera. W sprawie niepodleg³oœci Kosowa
Czesi stoj¹ w rozkroku – miêdzy opini¹ m¹drego
prezydenta, a us³u¿nymi wobec obcych ma³ymi politykami z rz¹du. Polska z kolei wyg³upi³a siê z uznaniem tej niepodleg³oœci, choæ casus Kosowa powinien stanowiæ wyraŸne ostrze¿enie, ale zabrak³o
polityka klasy Vaclava Klausa.
*
*
*
Jak na pocz¹tku wspomnia³em, kluczy do relatywizmu politycznego jest wiele. Tzw. spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, czyli faktyczni scenarzyœci i re¿yserzy wydarzeñ politycznych mog¹ ju¿
doœæ swobodnie narzucaæ normy poprawnoœciowe i karaæ za niesubordynacjê. Narodom pragn¹cym ratowaæ resztek swej suwerennoœci pozostaje zachowaæ czujnoœæ i podejmowaæ s³uszne decyzje przy wyborczych urnach, pamiêtaj¹c jednak,
¿e demokracja jest jednym z zasadniczych kluczy
do politycznego relatywizmu.
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Testament Profesora Czes³awa Blocha
Dnia 3 kwietnia 2008 r. mija ósma rocznica œmierci
za³o¿yciela Nowego Przegl¹du Wszechpolskiego, a zarazem twórcy i pierwszego Prezesa Przymierza Ludowo-Narodowego prof. dr hab. Czes³awa Blocha. To niezwykle wa¿na dla nas data, sk³aniaj¹ca do g³êbokiej
zadumy i refleksji nad niezwyk³ym ¿yciem cz³owieka,
który poœwieci³ praktycznie ca³e swoje ¿ycie bezinteresownej s³u¿bie OjczyŸnie. I choæ postaæ œp. prof. Blocha jest stosunkowo dobrze znana, przynajmniej w krêgach narodowych, to jednak czêstokroæ, nawet w tych
krêgach, nadal do koñca nie rozumie siê idei i motywów , którymi kierowa³ siê on w swej dzia³alnoœci publicystycznej i organizacyjnej. Rodzi to potrzebê przypomnienia najwa¿niejszych faktów z ¿ycia Pana Profesora oraz, co jeszcze bardziej wa¿ne i istotne, uwypuklenia jego spuœcizny duchowo – politycznej. Postaram siê uczyniæ to w niniejszym tekœcie.
Czes³aw Bloch urodzi³ siê 1 listopada 1927 r. w Nowej Wsi Wschodniej, niedaleko Ostro³êki, w rodzinie
ch³opskiej. W czerwcu 1941 r., tu¿ przed atakiem hitlerowskich Niemiec na Zwi¹zek Sowiecki, zosta³ wraz
z ca³¹ rodzin¹ wywieziony przez Sowietów do A³tajskiego Kraju na Syberii. Na zes³aniu spêdzi³ piêæ lat, doœwiadczaj¹c ogromnej biedy i ciê¿kiej pracy w syberyjskich lasach. Tak na marginesie, warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e wspominaj¹c niekiedy ten niezwykle trudny okres w swoim ¿yciu, nie ¿ywi³ nigdy jakichkolwiek pretensji do zwyk³ych, przeciêtnych Rosjan;
przeciwnie, nie raz podkreœla³, ¿e gdyby nie ich ¿yczliwoœæ i bezinteresowna pomoc, zapewne nie prze¿y³by zes³ania. Mówi¹c o tym, zawsze bardzo mocno
podkreœla³, ¿e musimy wyraŸnie odró¿niaæ naród rosyjski jako taki od zbrodniczego, totalitarnego systemu
sowieckiego.
Po powrocie do Polski Czes³aw Bloch kontynuowa³ najpierw przerwan¹ naukê w szkole podstawowej, a nastêpnie uczêszcza³ do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Ostro³êce. Po odbyciu s³u¿by wojskowej pracowa³ nastêpnie jako nauczyciel w tym¿e Liceum. Ten
okres w jego ¿yciu trwa³ jednak krótko. W 1953 r. podj¹³
bowiem doœæ zaskakuj¹c¹ decyzjê - rozpocz¹³ studia
historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Rozpoczynaj¹c te studia mia³ ju¿ 26 lat i, jak sam to
podkreœla³, by³ ju¿ wtedy bardzo doœwiadczonym ¿yciowo cz³owiekiem, posiadaj¹cym wyraŸnie ukszta³towany œwiatopogl¹d i pogl¹dy; cz³owiekiem, który dobrze
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wiedzia³ czego chce. Œwiadczy o tym najlepiej jego
kariera naukowa.
Bardzo dobre wyniki osi¹gniête w toku ca³ych
studiów i równie dobra praca magisterska zwróci³y
uwagê jego promotora prof. A. Wojtkowskiego. Na
skutek jego usilnych starañ, popartych skutecznie
przez Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Prymasa
Polski, mgr Czes³aw Bloch zosta³ zatrudniony jako asystent w Katedrze Historii Kultury Polskiej. Tak zaczê³a
siê jego czterdziestosiedmioletnia praca naukowa na
KUL, kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta,
docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Dziêki wybitnym uzdolnieniom i ciê¿kiej pracy z³¹czonej z g³êbok¹ pasj¹ historyczn¹ pi¹³ siê szybko po szczeblach naukowej hierarchii. W roku 1964
uzyska³ stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w dwanaœcie
lat póŸniej habilitacjê, równie¿ na UW. W 1990 r. zosta³ profesorem nadzwyczajnym a w 1996 r. profesorem zwyczajnym.
Dziêki swoim, wieloletnim, usilnym i wytrwa³ym,
staraniom doprowadzi³ do powo³ania w 1984 r. Katedry Historii Najnowszej KUL, któr¹ kierowa³ a¿ do swojej œmierci. Katedra ta prowadzi³a pracê naukowo –
badawcz¹ nad niezwykle istotnymi zagadnieniami z zakresu najnowszej historii Polski i powszechnej, którymi w owym czasie nie mog³y zajmowaæ siê inne placówki naukowe, takimi jak np. dzieje polskiego ruchu
narodowego i ludowego oraz Polonia w œwiecie. By³
te¿ równolegle kierownikiem Zak³adu Duszpasterstwa
i Migracji Polonijnej i redaktorem naczelnym „Studiów
Polonijnych”. Prof. Czes³aw Bloch by³ cz³onkiem wielu
Towarzystw Naukowych, min. Towarzystwa Naukowego KUL, Komitetu Badañ nad Poloni¹ PAN oraz Polish
Genealogical Society w Chicago. Na jego dorobek naukowy sk³ada siê kilka pozycji ksi¹¿kowych i kilkaset
artyku³ów. Do najbardziej znacz¹cych nale¿y monografia
gen. Ignacego Pr¹dzyñskiego oraz napisane pod jego
kierunkiem prace zbiorowe „W³adys³aw Sikorski – Ignacy Paderewski” i „Powrót Polski na mapê Europy”.
W sumie wiêc zdecydowana wiêkszoœæ ¿ycia
up³ynê³a profesorowi na pracy naukowej. W czynn¹
dzia³alnoœæ polityczn¹ zaanga¿owa³ siê na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych ub. wieku. Wczeœniej cz³owiek
o tego rodzaju pogl¹dach nie mia³ po prostu takich
mo¿liwoœci. Jednak, jeszcze za czasów g³êbokiego
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PRL-u, utrzymywa³ bliskie, nieformalne kontakty z narodowcami w kraju i zagranic¹, min z mieszkaj¹cym w
Anglii Jêdrzejem Giertychem. Jak ma³o kto zdawa³
sobie te¿ sprawê ze skali zagro¿eñ politycznych i gospodarczych dla Polski wynikaj¹cych z Magdalenki
i rz¹dów uk³adu Okr¹g³ego Sto³u. Najbardziej martwi³
go zanik œwiadomoœci narodowej u wiêkszoœci czêœci
Polaków. By temu przeciwdzia³aæ, mimo nienajlepszego stanu zdrowia, zacz¹³ wydawaæ w maju 1994 r. Nowy
Przegl¹d Wszechpolski maj¹cy s³u¿yæ pog³êbianiu to¿samoœci narodowej, odk³amywaniu polskiej historii najnowszej, krzewieniu cywilizacji ³aciñskiej oraz odrodzeniu polskich elit politycznych. W oparciu o œrodowisko
skupione wokó³ NPW utworzy³ w 1995 r. Stronnictwo
Ludowo-Narodowe, przemianowane dwa lata póŸniej
na Przymierze Ludowo-Narodowe. By³ jego Prezesem
a¿ do œmierci.
Powo³anie tej organizacji nie by³o decyzj¹ nag³¹,
a tym bardziej przypadkow¹, wprost przeciwnie koncepcja ta dojrzewa³a od wielu lat. W przemówieniu prof.
Czes³awa Blocha, jakie wyg³osi³ w paŸdzierniku 1988 r.,
z okazji ods³oniêcia w jednym z lubelskich koœcio³ów
tablicy upamiêtniaj¹cej siedemdziesiêciolecie podpisania Traktatu Wersalskiego i piêædziesi¹t¹ rocznicê
œmierci Romana Dmowskiego, znajdujemy jak¿e znamienne s³owa: ,,Jakie¿ wiêc nauki i wnioski wyp³ywaj¹
dla nas z przypominania miêdzynarodowego triumfu
Polski w Wersalu. Polsce potrzebne jest dzisiaj silne
stronnictwo ludowo-narodowe jednocz¹ce w sobie trzy
najwa¿niejsze nurty polskiego ¿ycia narodowego: nurt
ludowy, narodowy i katolicki, siêgaj¹ce do g³êbin naszej historii i ca³ej kultury, przyjmuj¹ce za fundament
swego programu sprawdzone przez ¿ycie i historiê
trwa³e osi¹gniêcia trzech wielkich mê¿ów stanu: Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego.”
Nasuwa siê tu jednak zasadnicze pytanie, jaki by³
sens tworzenia kolejnej partii politycznej w sytuacji, gdy
na scenie politycznej funkcjonowa³o ju¿ kilkanaœcie
ugrupowañ odwo³uj¹cych siê do hase³ patriotycznych.
Bez g³êbszej znajomoœci niezmiernie skomplikowanej
sytuacji na polskiej scenie politycznej w tamtym czasie
mo¿na by zarzuciæ wrêcz profesorowi kierowanie siê
wzglêdami ambicjonalnymi. Otó¿, wbrew pozorom,
sprawa przedstawia siê zupe³nie inaczej. Profesor zak³ada³ now¹ partiê w³aœciwie z koniecznoœci, gdy wyczerpa³y siê ju¿ wszelkie inne mo¿liwoœci praktycznej
realizacji g³oszonej przez niego idei ludowo- narodowej. Gdyby by³o bowiem inaczej, uczyni³by to du¿o
wczeœniej, np. ju¿ w roku 1990 albo 1991, a nie zwleka³by z t¹ decyzj¹ ca³e piêæ lat. Tak naprawdê liczy³ on
pocz¹tkowo na porozumienie siê i œcis³¹ wspó³pracê
odradzaj¹cego siê pocz¹tkowo w szybkim tempie niezale¿nego ruchu ludowego ze œrodowiskami stricte
endeckimi, siebie widzia³ natomiast raczej w roli inspi-
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ratora i propagatora tej wspó³pracy i ewentualnie poœrednika pomiêdzy obydwoma œrodowiskami, a nie
przywódcy politycznego. Te rachuby ca³kowicie jednak
zawiod³y. Jeœli chodzi o niezale¿ny nurt ludowy, to, jak
ju¿ wspomnia³em, odradza³ siê on dynamicznie jako
tzw. PSL „wilanowskie”i w przez pewien czas by³ licz¹c¹
siê si³¹ polityczn¹. Niestety, na skutek ra¿¹cych b³êdów swego kierownictwa, a i nie bez podszeptów kilku
wp³ywowych a przy tym s³abo zorientowanych politycznie duchownych, zaprzepaœci³ ca³kowicie swoje szanse, godz¹c siê na po³¹czenie z nomenklaturowym,
postkomunistycznym ZSL-em, przemianowanym w nowej rzeczywistoœci na PSL „Odrodzenie” i w konsekwencji likwidacjê. Z kolei nurt narodowy uleg³ on szybkiemu podzia³owi. I tak, obok Stronnictwa Narodowego tzw. „senioralnego” dzia³a³y równolegle: za³o¿one
z inspiracji kierownictwa SN z Londynu Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, SN „Ojczyzna” oraz SN
,,Szczerbiec.” By³y to jednak formacje niezbyt liczne,
zwalczaj¹ce siê wzajemnie, a przy tym, generalnie
rzecz bior¹c, niechêtnie ustosunkowane do patriotycznych œrodowisk ludowych. Z tego, co mi wiadomo, profesorowi najbli¿ej by³o do SN ,,senioralnego”, nie zdecydowa³ siê jednak, zapewne z tego ostatniego powodu, na wst¹pienie do tego ugrupowania, powo³uj¹c do
¿ycia w³asn¹ organizacjê polityczn¹ – Stronnictwo Ludowo-Narodowe. Ta ca³kowicie nowa inicjatywa polityczna wywo³a³a z miejsca o¿ywion¹ dyskusjê w œrodowiskach narodowych. Echo tej dyskusji znajdujemy
w nr 3-4 NPW z 2005 r. w artykule dr Andrzeja Horodeckiego pt. „Œladami Profesora”. Dr. Horodecki, który
jest bardzo reprezentatywn¹ osob¹ w tym przedmiocie, nale¿a³ bowiem w tamtym czasie do kierownictwa
SN „senioralnego”, a w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych
by³ nawet, do momentu fuzji z SND, jego prezesem,
pisze we wspomnianym artykule: „W rozmowach prywatnych w œrodowiskach narodowców na temat pracy
politycznej Profesora przewija³y siê zawsze dwie myœli: podziw dla Jego charyzmatu i osi¹gniêæ oraz obawa przed „ludowoœci¹” jako elementem klasowoœci,
a wiêc lewicowoœci (!). Ale gdy przychodzi³o do konkretów, nikt nie potrafi³ tej obawy uzasadniæ. A prawda
jest taka . Wed³ug Oceny OECD 80% Polaków mieszka w warunkach wiejskich lub zbli¿onych do wiejskich.
Aby do œwiadomoœci takiego spo³eczeñstwa dotar³a
wiedza o planach likwidacji wsi jako g³ównego elementu
¿ycia wspólnotowego Polaków i zwi¹zanego z tym pozbawienia ziemi i dachu nad g³ow¹ milionów osób, potrzebne jest budz¹ce zaufanie œrodowisko polityczne,
odwo³uj¹ce siê do radycji nie tylko narodowych, ale
tak¿e ludowych. W tej sytuacji myœl narodowa, pozostawiaj¹ca, z ca³ym szacunkiem, jakby na uboczu wieœ
polsk¹, jest skazana na beznadziejn¹ walkê w miastach o utrzymanie siê zaledwie na powierzchni ¿ycia
politycznego. Kto tego nie rozumie, temu nale¿y przy-
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pomnieæ, mo¿e nadu¿ywane, ale tutaj ca³kowicie na
miejscu, znane ostrze¿enie Romana Dmowskiego
przed talmudyzmem w ruchu narodowym”.
Te niezwykle celne uwagi p. Horodockiego,
zreszt¹ naszego redakcyjnego kolegi, s¹ najlepszym
potwierdzeniem tego, ¿e SLN i PLN nie mia³y nigdy
tak naprawdê nic wspólnego z jak¹kolwiek klasowoœci¹, a tym bardziej z lewicowoœci¹. Przeciwnie, jedynymi celami dzia³alnoœci naszego stronnictwa by³y polska racja stanu i dobro ca³ego narodu, k³adliœmy jednak zawsze szczególny nacisk na obronê polskiej wsi
i pozyskanie jej dla idei narodowej, uwa¿aj¹c t¹ sprawê za niezmiernie istotn¹, wrêcz kluczow¹, dla utrzymania suwerennoœci pañstwowej i niezale¿nego bytu
narodowego, a czym nie zajmowa³o siê na szersz¹
skalê ¿adne inne œrodowisko narodowe. Nie by³o wiêc
najmniejszej mowy o tym , by za³atwiaæ klasowe interesy ch³opskie kosztem innych warstw spo³ecznych.
Wrêcz przeciwnie, ka¿dy trzeŸwo myœl¹cy i znaj¹cy
choæ trochê nasz¹ historiê Polak musi przyznaæ, ¿e
praktycznie od zawsze, a szczególnie od 1945 r., obrona polskiej wsi i walka o utrzymanie wzglêdnie odzyskanie suwerennoœci pañstwowej pozostaj¹ ze sob¹
w œcis³ym zwi¹zku.
Trzeba jednak w tym miejscu przyznaæ, ¿e pewne obawy co do „ortodoksyjnoœci” nowego stronnictwa
mia³y, ¿e tak siê wyra¿ê, prawo zrodziæ siê, szczególnie wœród najstarszego pokolenia narodowców. Wszak
polski ruch ludowy by³ ju¿ w okresie miêdzywojennym
kierunkiem bardzo niejednolitym ideowo i politycznie.
Obok ¿ywio³ów szczerze patriotycznych i katolickich,
obok ludowców posiadaj¹cych bardzo szerokie horyzonty myœlowe, kieruj¹cych siê rzeczywiœcie dobrem
polskiego narodu i pañstwa, których najlepszym reprezentantem i uosobieniem jest wielki ch³opski m¹¿ stanu – Wincenty Witos, w nurcie tym funkcjonowa³y liczne elementy liberalne, lewicuj¹ce, a niekiedy nawet komunizuj¹ce, podszyte jawn¹ b¹dŸ skrywan¹ wrogoœci¹
do polskich, narodowych tradycji i chrzeœcijañskiego
œwiatopogl¹du. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e wzajemne stosunki narodowców z ludowcami nie zawsze uk³ada³y
siê dobrze. By³y okresy œcis³ej wspó³pracy, zw³aszcza
przed zamachem majowym, kiedy to tworzono wspólne rz¹dy, by³o jednak te¿ i wiele nieporozumieñ, konfliktów i sporów. W koñcu drogi obydwu nurtów w zasadzie siê rozesz³y, gdy Stronnictwo Ludowe zaanga¿owa³o siê najpierw w tzw. Centrolew, a nastêpnie we
wspó³pracê z Frontem Morges. Wielu starszym dzia³aczom narodowym termin ,,ludowy” mo¿e siê wiêc nienajlepiej kojarzyæ. Z drugiej jednak strony, zawi¹zane
w 1945 r. i stanowi¹ce przez kilka lat jedyn¹ legaln¹
opozycjê wobec dyktatury komunistycznej , Polskie
Stronnictwo Ludowe przyjê³o, w jakiejœ mierze w zwi¹zku z niedopuszczeniem przez w³adze re¿imowe do legalizacji SN, wyraŸny charakter partii ogólnonarodo-
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wej, skupiaj¹cej w swych szeregach przedstawicieli
praktycznie wszystkich warstw spo³ecznych. Tak¿e i
powstaj¹ce na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych niezale¿ne œrodowiska ludowe nawi¹zywa³y do tych tradycji. Jeœli wiêc by³y w ³onie SN jakieœ w¹tpliwoœci co
do intencji profesora Blocha i jego otoczenia, to powinny siê one by³y ostatecznie rozwiaæ po zapoznaniu siê
z deklaracj¹ za³o¿ycielsk¹ SLN i po przeprowadzeniu
kilku szczerych rozmów.
W ka¿dym b¹dŸ razie, od strony doktrynalno-ideowej nie by³o jakichkolwiek przeszkód do podjêcia
wspó³pracy. I rzeczywiœcie, wspó³praca z czêœci¹ kierownictwa SN, a szczególnie z kol. Horodeckim, uk³ada³a siê jak najlepiej. Zosta³ nawet zawarty w Wierzchos³awicach polityczny uk³ad miedzy obydwoma ugrupowaniami. To zbli¿enie by³o jednak tylko przejœciowe.
Ju¿ przed wyborami parlamentarnymi 1997 r. PLN i SN
znalaz³y siê w ró¿nych blokach. Próbuj¹c zaistnieæ
w tych wyborach, SN przyst¹pi³o do Bloku dla Polski,
którego start wyborczy zakoñczy³ siê ca³kowitym fiaskiem. SLN usi³owa³o z kolei stworzyæ zupe³nie inn¹
koalicjê wyborcz¹ pod nazw¹ Przymierza Wszechpolskiego, jednak ta konstrukcja rozsypa³a siê jeszcze
przed wyborami. Musimy sobie w tym miejscu zupe³nie otwarcie powiedzieæ, ¿e ten brak trwa³ego porozumienia i wspó³pracy pomiêdzy dwoma, zdawa³oby siê
tak bliskimi sobie podmiotami politycznymi bardzo negatywnie zawa¿y³ na dalszych losach ruchu narodowego, a mo¿na te¿ bez wiêkszej przesady powiedzieæ,
¿e i samej Polski. Wyra¿aj¹c t¹ opiniê, nie chcê przez
to wcale automatycznie przypisywaæ ca³¹ winê drugiej
stronie. Byæ mo¿e przeszkodzi³y temu porozumieniu
w jakiejœ mierze tak¿e pewne b³êdy, czy niedoci¹gniêcia ze strony SLN i PLN. Poniewa¿ nie mia³em jednak
osobistego udzia³u w tych wydarzeniach i nie s¹ mi
znane jakiekolwiek konkretne zarzuty pod naszym
adresem, nie widzê specjalnych powodów do bicia siê
w piersi, tym bardziej, ¿e z kilku wiarygodnych Ÿróde³
wiadomo mi, i¿ stosunek niektórych bardzo wp³ywowych cz³onków kierownictwa SN do naszego œrodowiska politycznego nie mia³ zgo³a nic wspólnego z bratersk¹ czy te¿ partnersk¹ wspó³prac¹. Ich faktyczn¹,
specjalnie nawet nie skrywan¹ intencj¹ by³o pozbawiæ
SLN a nastêpnie PLN politycznej samodzielnoœci przez
jego wch³oniêcie do SN, co by³o dla prof. Blocha absolutnie nie do przyjêcia.
Inna rzecz, ¿e zapewne trochê inaczej wyobra¿a³ on sobie dalsze losy za³o¿onej przez siebie partii.
Niestety, g³oszona przez profesora idea, jakkolwiek
ca³kowicie s³uszna i mog¹ca staæ siê ratunkiem dla
Polski, rozbi³a siê, jak to czêsto w polityce bywa, o twarde realia ¿ycia. Pocz¹tkowo by³a ona po prostu ma³o
zrozumia³a dla wiêkszoœci Polaków jako zbyt nowatorska, zbyt wybiegaj¹ca myœl¹ w przysz³oœæ. Przyk³adowo, ju¿ w swoim programie z 1997 r. Przymierze Ludo-
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wo-Narodowe jednoznacznie wypowiedzia³o siê przeciwko wchodzeniu Polski do Unii Europejskiej ,a tak¿e
NATO. Kto w tamtym czasie, gdy ogó³ Polaków mia³
jeszcze bardzo mgliste wyobra¿enie, czym jest nie tak
dawno utworzona UE, a tym bardziej nie zdawa³ sobie
sprawy z nadchodz¹cych z jej strony zagro¿eñ, myœla³
tymi kategoriami. Myœla³a wtedy tymi kategoriami bardzo ma³a czêœæ, dos³ownie garstka, najbardziej œwiadomych Polaków. Co prawda, ju¿ od kilku lat sz³y niszczycielskie tzw. procesy dostosowawcze, jednak przebiega³y one w sposób na tyle dyskretny a nawet utajony, ¿e przeciêtny cz³owiek nie by³ w stanie po³apaæ siê
w tym. W dodatku narasta³a fascynacja Zachodem, jego
kultur¹ materialn¹, jego zaawansowaniem technologicznym i poziomem ¿ycia, spotêgowana œwiadomym
i podœwiadomym odreagowaniem pó³wiecznego okresu podporz¹dkowania Wschodowi. W tych warunkach
spór polityczny przebiega³ pomiêdzy tzw. obozem solidarnoœciowym, zgrupowanym g³ównie w AWS-ie
i ROP-ie – ugrupowaniach stanowi¹cych nominaln¹
prawicê i obozem postkomunistycznym, obejmuj¹cym
SLD, a jakiejœ mierze tak¿e wyraŸnie ci¹¿¹ce ku niemu PSL. UD, a potem UW odgrywa³a rolê jêzyczka
uwagi. Trudno by³o uwierzyæ ludziom ,¿e i jedni i drudzy pozostaj¹ w zakulisowym porozumieniu i zmierzaj¹
w istocie do tego samego celu. Ponadto na scenie
politycznej funkcjonowa³o te¿ kilka mniejszych stronnictw, które odwo³ywa³y siê oficjalnie na ró¿ny sposób
do programu narodowego, ale tak naprawdê, dziœ wiemy to ju¿ bardzo dobrze, by³y tylko i wy³¹cznie atrapami ruchu narodowego. Te atrapy, a nawet, nazywaj¹c
rzecz po imieniu, agentury skutecznie kanalizowa³y
elektorat patriotyczny, co , w sytuacji braku dostêpu do
mediów, ogranicza³o do minimum mo¿liwoœæ rozwoju
polskiej, niezale¿nej inicjatywy politycznej. Patrz¹c
z dzisiejszej perspektywy nie jest wiêc niczym zaskakuj¹cym, ¿e w tych warunkach próba stworzenia szerszego bloku ludowo-narodowego do wyborów 1997 r.
spali³a na panewce. Dopiero realizowana pod dyktando Brukseli polityka rz¹du Buzka, wyra¿aj¹ca siê
w czterech niszczycielskich, a przy tym bardzo kosztownych reformach zaczê³a otwieraæ nieco Polakom
oczy. Do tego wzrostu œwiadomoœci przyczyni³ siê
w niema³ym stopniu tak¿e prof. Bloch, wyg³aszaj¹c
w 1998 r. cykl wyk³adów w Radio Maryja, w których
bardzo jasno i czytelnie zobrazowa³ konsekwencje
ewentualnego akcesu Polski do UE. Niestety, dalsz¹
aktywnoœæ zahamowa³a ciê¿ka choroba profesora,
która zakoñczy³a siê po kilkunastu miesi¹cach jego
œmierci¹.
Do wyborów w 2001 r. Przymierze Ludowo-Narodowe stawa³o ju¿ pod kierownictwem jego nastêpcy
– in¿. Jana Piwowarskiego. Trzeba dodaæ, ¿e w ci¹gu
tych kilku lat znacznie siê umocni³o, a w ka¿dym b¹dŸ
razie, dziêki wspomnianym wyst¹pieniom prof. Blocha
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a nastêpnie tak¿e innych cz³onków w RM, przesta³o
byæ anonimowe. By³o jednak wci¹¿ zdecydowanie zbyt
s³abe, by kusiæ siê na samodzielny start w wyborach.
W dodatku sytuacja na prawej czêœci strony politycznej by³a niezwykle skomplikowana. Opcja antyunijna
dopiero siê krystalizowa³a, obejmowa³a ona ca³y szereg
ró¿nych, zazwyczaj niewielkich, œrodowisk i grup, które
aktywizowa³y siê w obliczu kompromitacji AWS-u, korzystaj¹c z ¿yczliwej postawy toruñskiej rozg³oœni. By³o rzecz¹
oczywist¹, ¿e chc¹c zaistnieæ w wyborach , œrodowiska te
musz¹ siê porozumieæ. Przez d³u¿szy czas sz³a jednak
rozgrywka o to, który z dzia³aj¹cych równolegle oœrodków stanie siê si³¹ wiod¹c¹. Byliœmy gotowi na to i z ca³ych si³ zabiegaliœmy, by iœæ do tych wyborów pod szyldem PLN, ewentualnie utworzyæ szerszy komitet ludowo-narodowy, w ramach którego wszystkie podmioty
bêd¹ traktowane na warunkach partnerskich. Nasza
koncepcja jednak upad³a. Czynniki, które mia³y w istocie decyduj¹cy, choæ zakulisowy wp³yw na t¹ rozgrywkê zdecydowa³y siê bowiem poprzeæ i wypromowaæ
ca³kowicie nowy twór polityczny, mianowicie utworzon¹
w ekspresowym tempie, w bardzo niejasnych zreszt¹
okolicznoœciach, partiê polityczn¹ – Ligê Polskich Rodzin. Tym to sposobem, chc¹c nie chc¹c, zostaliœmy
wci¹gniêci w orbitê LPR. Niestety, potraktowano nas
jak trêdowatych. Zawi¹za³a siê mianowicie przeciwko
nam cicha koalicja prawie wszystkich wchodz¹cych
w sk³ad LPR œrodowisk, zarówno tych bêd¹cych odpryskami z AWS-u i ROP-u jak i znajduj¹cych siê dot¹d poza parlamentem. W rezultacie zg³oszeni przez
PLN kandydaci na pos³ów zostali zes³ani na dalsze
miejsca i praktycznie ,,wyciêci” jeszcze przed wyborami. Dalszy ci¹g historii LPR wszyscy dobrze znamy.
Plon jej blisko siedmioletniej dzia³alnoœci jest, obiektywnie patrz¹c, mizerny. Nie potrafi³a ona przeciwstawiæ siê skutecznie aneksji Polski do UE, ani nawet
wytworzyæ silniejszego sprzeciwu spo³ecznego wobec
procesów globalizacyjnych. Potrafi³a jednak w kluczowym momencie zagospodarowaæ najbardziej patriotyczn¹ czêœæ narodu i tym samym uniemo¿liwiæ wy³onienie siê polskiej partii narodowej z prawdziwego znaczenia. W koñcu, w du¿ej mierze na skutek ca³ej serii
ra¿¹cych b³êdów w³asnych, zesz³a ze sceny politycznej. Po drodze jej szefowie zdo³ali jeszcze dokonaæ
w podstêpny sposób likwidacji samego SN.
Przymierze Ludowo-Narodowe zosta³o zaœ skazane przez nich ju¿ wczeœniej na polityczny niebyt
i rzeczywiœcie znalaz³o siê na marginesie sceny politycznej. Zdo³a³o jednak w tych skrajnie niesprzyjaj¹cych warunkach utrzymaæ siê przy ¿yciu, przetrwaæ
a tak¿e zachowaæ pion ideowy i programowy. Wyci¹gamy dziœ rêkê do wspó³pracy do wszystkich si³
patriotycznych, a szczególnie do autentycznych narodowców, chc¹c w ten sposób zrealizowaæ testament Prof. Czes³awa Blocha.
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Jan Ludwik Pop³awski – ojciec polskiej myœli narodowej
Przypadaj¹ca 12 marca br. setna rocznica œmierci Jana Ludwika Pop³awskiego stanowi doskona³¹ okazjê do przybli¿enia czytelnikom Nowego Przegl¹du
Wszechpolskiego sylwetki tego wielkiego Polaka. Jest
to tym bardziej potrzebne, ¿e rola dziejowa J. L. Pop³awskiego oraz jego dokonania i zas³ugi dla Polski s¹
stosunkowo ma³o znane, nawet we wspó³czesnych
œrodowiskach narodowych. A przecie¿ Pop³awski nale¿a³, obok Romana Dmowskiego i Zygmunta Balickiego, do wielkiej trójki przywódców polskiego obozu
narodowego. Co wiêcej, to w³aœnie on by³ w³aœciwie
prekursorem polskiej idei narodowej. A jednak pozostaje, podobnie zreszt¹ jak i Balicki, wyraŸnie w cieniu
Dmowskiego, na co sk³ada siê kilka doœæ oczywistych
przyczyn. Przede wszystkim, w odró¿nieniu do Dmowskiego, Pop³awski, pomimo zajmowania eksponowanych pozycji w strukturach organizacyjnych obozu narodowego, nie by³ nigdy typem organizatora ani praktycznego dzia³acza politycznego; s³owem, nie by³ cz³owiekiem dzia³aj¹cym wprost. By³ przede wszystkim
myœlicielem politycznym, ideologiem, publicyst¹ i wychowawc¹ narodu. Po wtóre, przyczyni³a siê do tego
z ca³¹ pewnoœci¹ jego przedwczesna œmieræ. Pop³awski odchodzi³ bowiem z tego œwiata w momencie, gdy
prowadzona przez obóz narodowy polityka polska zaczyna³a dopiero nabieraæ rozmachu. Apogeum swego
powodzenia mia³a ona osi¹gn¹æ za ponad dziesiêæ lat,
w chwili, gdy Roman Dmowski k³ad³ swój podpis pod
Traktatem Wersalskim, przywracaj¹cym do istnienia
niepodleg³¹ Polskê jako du¿e pañstwo œrodkowoeuropejskie, posiadaj¹ce dostêp do morza i granice daj¹ce
mu rzeczywist¹ niezale¿noœæ polityczn¹ i gospodarcz¹.
To Dmowski kierowa³ d³ugoletni¹, czynn¹ akcj¹ polityczn¹, która doprowadzi³a do tego ogromnego sukcesu dyplomatycznego, byæ mo¿e najwiêkszego w ca³ej
historii Polski, i to w³aœnie z jego imieniem wi¹¿emy
odbudowanie pañstwa polskiego po stu dwudziestu
trzech latach niewoli. Z tych to wzglêdów postaæ Pop³awskiego jest du¿o mniej znana, a nawet trochê zapomniana, mimo, ¿e to w³aœnie on by³ tak naprawdê
ojcem polskiej, nowoczesnej myœli narodowej, a zarazem pierwszym, politycznym nauczycielem Dmowskiego, który potrafi³ nastêpnie wspaniale rozwin¹æ i wcieliæ w ¿ycie myœl swego mistrza. Jak donios³a by³a rola
Pop³awskiego w tym wzglêdzie, œwiadczy najlepiej
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znamienne zdanie wypowiedziane przez samego
Dmowskiego w czasie mowy po¿egnalnej na jego pogrzebie : My wszyscy z niego. Tak wiêc najwy¿szy ju¿
czas, by wydobyæ postaæ Jana Ludwika Pop³awskiego
z mroków zapomnienia.
Jan Ludwik Pop³awski urodzi³ siê 17 stycznia
1854 r. w miejscowoœci Bystrzejowice na LubelszczyŸnie w patriotycznej rodzinie ziemiañskiej. Ju¿ w dzieciñstwie ujawnia³ niepospolite zdolnoœci i g³êbokie zainteresowanie dziejami ojczystymi. Po ukoñczeniu gimnazjum w Lublinie rozpocz¹³ w 1874 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie szybko
wszed³ w wir potajemnej dzia³alnoœci politycznej. Mianowicie w 1877 r. wst¹pi³ do tajnej, patriotycznej organizacji pod nazw¹ ,,Zwi¹zek Synów Ojczyzny” i szybko zosta³ jednym z jej przywódców. Utworzenie tej organizacji by³o reakcj¹ patriotycznie nastawionych studentów warszawskich na pr¹dy socjalistyczne, które
zaczê³y w³aœnie przenikaæ do Warszawy z uniwersytetów rosyjskich. Zdaniem za³o¿yciela „Zwi¹zku Synów
Ojczyzny” Adama Szymañskiego i jego otoczenia socjalizm ewidentnie szkodzi³ polskim interesom narodowym, nale¿a³o zatem z ca³ych si³ zwalczaæ go nie tylko
wœród studentów i inteligencji ale tak¿e robotników. Taki
by³ te¿ g³ówny cel dzia³ania tej organizacji. Zosta³a ona
jednak szybko rozbita przez carsk¹ policjê, a jej przywódcy, w tym i Pop³awski, aresztowani. Po rocznym
uwiêzieniu w Cytadeli Warszawskiej zosta³ Pop³awski
skazany na 4 lata zes³ania w guberni wiackiej. Dziêki
usilnym staraniom rodziny zosta³ u³askawiony przez
cara po odbyciu po³owy kary. Po powrocie do kraju, co
mia³o miejsce 1882 r., przyst¹pi³ natychmiast do pracy
publicystycznej. Pisywa³ pocz¹tkowo do organu pozytywistów warszawskich „Prawda”. Nale¿y jednak w tym
miejscu z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e mimo doœæ d³ugiej
wspó³pracy z tym pismem, Pop³awski nie by³ nigdy
zadeklarowanym pozytywist¹, lecz ca³y czas pozostawa³ w pe³ni samodzielnym, poszukuj¹cym w³asnej formu³y ideowej i programowej myœlicielem. Jakkolwiek,
przynajmniej z pocz¹tku, docenia³ pozytywne strony
tego nurtu, to jednak pozytywizm by³ dla niego kierunkiem zbyt ograniczonym, min. z powodu g³oszonego
przez pozytywistów postulatu ograniczenia siê tylko do
pracy na polu materialnym, gospodarczym, a tym samym rezygnacji z jakichkolwiek aspiracji politycznych,
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co musia³o prowadziæ do trwa³ego pogodzenia siê z brakiem suwerennoœci pañstwowej. Nie odpowiada³ mu
te¿ w³aœciwy dla pozytywizmu materialistyczny pogl¹d
na œwiat. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e okres wspó³pracy z „Prawd¹” by³ dla Pop³awskiego czasem doskonalenia warsztatu publicystycznego, a zarazem swoistych
poszukiwañ ideowych.
W ich rezultacie wy³oni³a siê wœród m³odzie¿y
warszawskiej grupa tzw. ludowców na czele z Pop³awskim i Józefem Karolem Potockim. Poszukuj¹c mo¿liwoœci w miarê swobodnego formu³owania swoich pogl¹dów, grupa ta przyst¹pi³a w 1887 r. do wydawania
tygodnika ,,G³os”. By³o to pismo spo³eczno – polityczne, a po czêœci równie¿ literackie, do którego pisywali
ludzie o ró¿nych pogl¹dach politycznych, obok narodowców tak¿e i socjaliœci, a tak¿e wielcy, polscy pisarze : W³adys³aw Reymont i Stefan ¯eromski. Wiod¹c¹
postaci¹ w tym gronie by³ jednak Pop³awski. Z powstaniem „G³osu” zbieg³o siê w czasie za³o¿enie na terenie
tzw. Kongresówki tajnej, patriotycznej organizacji Liga
Polska. Organizacja ta zosta³a powo³ana do ¿ycia na
emigracji, w Szwajcarii, przez powieœciopisarza Zygmunta Mi³kowskiego, znanego bardziej pod pseudonimem Tomasz Teodor Je¿. Liga Polska, nawi¹zuj¹ca
pocz¹tkowo wyraŸnie do tradycji powstañczej, zajê³a
bardzo krytyczne stanowisko wobec pozytywizmu,
a zw³aszcza wobec g³oszonego przezeñ has³a tzw.
obrony biernej, czyli skupienia siê wy³¹cznie na pracy
gospodarczej, co w jej ocenie uniemo¿liwia³o odrodzenie siê patriotyzmu w narodzie i konsekwencji odbudowanie w sprzyjaj¹cych warunkach pañstwa polskiego. W swej odezwie programowej z 1887 r. g³osi³a ona
program „Przysposobienia i skupienia wszystkich si³
narodowych do skutecznej obrony praw ca³ej narodowoœci polskiej i stworzenia warunków dla jej politycznego i spo³ecznego rozwoju”. W praktyce mia³o to oznaczaæ propagowanie patriotyzmu, walkê z biernoœci¹ i
uleg³oœci¹ wobec zaborców oraz konsekwentne przygotowywanie si³ do nastêpnego powstania, które mia³o wybuchn¹æ w korzystnej sytuacji miêdzynarodowej.
Liga Polska zosta³a szybko przeniesiona na teren zaboru rosyjskiego, a œrodowisko „G³osu” sta³o siê dla
niej g³ównym punktem oparcia na tym terenie. M³odzie¿ow¹ przybudówk¹ Ligi Polskiej by³ Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej „Zet”, którego g³ównym przywódc¹ na terenie Kongresówki by³ pocz¹tkowo Zygmunt Balicki, a od
1889 r. Roman Dmowski. W tym w³aœnie czasie Dmowski zosta³ te¿ przyjêty do Ligi Polskiej, a jednoczeœnie
zacz¹³ publikowaæ w ,,G³osie”. Tak oto zaczê³a siê œcis³a wspó³praca Pop³awskiego z Dmowskim, która mia³a
trwaæ a¿ do œmierci tego pierwszego.
„G³os”, pomimo niejednorodnoœci g³oszonych
w nim pogl¹dów, dokona³, i to g³ownie piórem Pop³awskiego, wielkiego przewrotu umys³owego wœród pol-

46

skich sfer inteligentnych zaboru rosyjskiego. By doceniæ wagê i znaczenie tego przewrotu musimy uœwiadomiæ sobie jak wygl¹da³a sytuacja polityczna Kongresówki w omawianym czasie. Po upadku powstania
styczniowego rz¹d carski skasowa³ wszystkie, istniej¹ce dot¹d na tym obszarze i œwiadcz¹ce o jego pewnej politycznej odrêbnoœci polskie instytucje i przyst¹pi³ do szeroko zakrojonej akcji rusyfikacyjnej, narzucaj¹c min, jêzyk rosyjski w szkolnictwie, administracji i s¹downictwie. Kongresówka zosta³a oficjalnie przemianowana na ,,Prywislañski Kraj”. W spo³eczeñstwie zapanowa³y depresja i za³amanie, zamar³y nadzieje na
odzyskanie politycznej wolnoœci. W tych warunkach nie
by³o miejsca na jak¹kolwiek patriotyczn¹ dzia³alnoœæ
polityczn¹ i narodow¹ myœl polsk¹. Znaczna, mo¿e
nawet przewa¿aj¹ca, czêœæ ¿yj¹cych tu Polaków sk³onna by³a, choæby w imiê œwiêtego spokoju, zrezygnowaæ z samej idei niepodleg³oœci. Na tym podatnym
gruncie zaczê³y szerzyæ siê pr¹dy umys³owe i kierunki
polityczne, gro¿¹ce pog³êbieniem siê antagonizmów
klasowych i spo³ecznych oraz trwa³ym rozszczepieniem
siê Narodu Polskiego na trzy odrêbne czêœci, który to
proces, pod wp³ywem odmiennych warunków ¿ycia
spo³eczno-politycznego i gospodarczego oraz ró¿nych
systemów prawnych w poszczególnych zaborach, toczy³ siê zreszt¹ samorzutnie. Pierwszym z tych kierunków by³ kierunek ugodowy, wyznawany szczególnie
przez znaczn¹ czêœæ warstw posiadaj¹cych, zw³aszcza arystokracjê i ziemiañstwo, a z biegiem czasu tak¿e przez rodz¹ce siê sfery przemys³owe. Przywódcy
tego kierunku, uznaj¹c, ¿e walka zbrojna z zaborcami
jest beznadziejna i nie bêd¹c w stanie wypracowaæ
¿adnego, innego programu racjonalnego programu
politycznego, a w dodatku boj¹c siê o swój stan posiadania, g³osili postulat trwa³ej ugody z pañstwami zaborczymi. Ugoda ta mia³a polegaæ nie tylko na ca³kowitym wyrzeczeniu siê d¹¿eñ niepodleg³oœciowych, ale
tak¿e na jak najdalej posuniêtej lojalnoœci wzglêdem
zaborców i skoncentrowaniu siê na utrzymaniu jêzyka
i w³asnej, narodowej kultury. Najdalej w tym wzglêdzie
posunêli siê krakowscy „stañczycy”, podobn¹ postawê zajê³o jednak tak¿e wielu konserwatystów z zaboru rosyjskiego. Nastêpnym kierunkiem, który zwraca³
siê przeciwko czynnemu patriotyzmowi i tym samym
sta³ na drodze rodz¹cemu siê polskiemu ruchowi narodowemu, by³ wzmiankowany ju¿ pozytywizm. Punktem wyjœcia tego kierunku by³o, podobnie jak w przypadku ugodowców, przekonanie o beznadziejnoœci
walki zbrojnej. To dyktowa³o jego kierownikom potrzebê zajêcia siê prac¹ do podstaw, szczególnie prac¹
nad podniesieniem dobrobytu materialnego. Pozytywizm, trzeba to uczciwie przyznaæ, nie by³ kierunkiem
ca³kowicie szkodliwym, mia³ on bowiem równie¿ swoje, dobre strony; przede wszystkim istotnie przyczyni³
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siê do rozbudowy fundamentów polskiego ¿ycia gospodarczego w zaborze rosyjskim i do przekszta³cenia siê ¿yj¹cych tu Polaków w spo³eczeñstwo o znacznie bardziej nowoczesnej strukturze spo³eczno-gospodarczej. Brak szerszej myœli politycznej spowodowa³
jednak, i¿ zatrzyma³ siê na postêpie gospodarczym i
spo³ecznym, szerzy³ te¿ obcy narodowej tradycji i duszy polskiej materialistyczny pogl¹d na œwiat a nawet
wrêcz agnostycyzm. Na domiar z³ego, w tym samym
czasie zacz¹³ siê szybko rozwijaæ, zw³aszcza wœród
robotników i czêœci inteligencji, socjalizm, który, g³osz¹c
zasadê walki klas, jeszcze bardziej rozsadza³ wiêzy
narodowe, antagonizuj¹c poszczególne warstwy spo³eczne miêdzy sob¹.
Jan Ludwik Pop³awski wyst¹pi³ na ³amach „G³osu” przeciwko wymienionym pr¹dom, przeciwstawiaj¹c im has³o odbudowy jednoœci politycznej i kulturalnej wszystkich Polaków, rozwiniête nastêpnie w ideê
wszechpolsk¹. Dostrzegaj¹c zachodz¹ce szybko przemiany spo³eczne, zdawa³ sobie doskonale sprawê z tego, ¿e rozwój i upowszechnienie siê tej idei, bêdzie
w ogromnej mierze zale¿a³ od pozyskania dlañ szerokich warstw ludowych. Dlatego te¿ przyk³ada³ wielk¹
wagê do kompleksowej pracy nad uœwiadomieniem
narodowym i obywatelskim polskiej wsi. Ma³o tego,
œmia³o g³osi³ pogl¹d o wielkich wartoœciach tkwi¹cych
w polskim ludzie, dopominaj¹c siê zarazem o jego pe³n¹
podmiotowoœæ w ramach ca³ego narodu. W czasie pracy publicystycznej w ,,G³osie” sformu³owa³ te¿ Pop³awski podstawy orientacji geopolitycznej obozu narodowego, g³osz¹c zupe³nie nowatorskie w tamtym czasie
has³o skupienia siê na walce nie z Rosj¹, ale z Niemcami, z myœl¹ odzyskania w przysz³oœci ziem zaboru
pruskiego, a nawet tych ziem zachodnich i pó³nocnych,
które ju¿ wczeœniej odpad³y od pañstwa polskiego, min.
Œl¹ska i Pomorza. Spraw¹ najbardziej dra¿liw¹ a zarazem skomplikowan¹ by³ spór ideowy Pop³awskiego,
Dmowskiego i ich otoczenia z kierunkiem socjalistycznym. Przez pewien czas oba te œrodowiska wspó³istnia³y zarówno w ramach „G³osu” jak i Ligi Polskiej oraz
„Zetu”. Wraz z krystalizowaniem siê idei wszechpolskiej zaczê³y jednak narastaæ tarcia pomiêdzy nimi, co
prowadzi³o do coraz to wiêkszego fermentu wewnêtrznego w tych organizacjach.
Ferment ten zosta³ ostatecznie przezwyciê¿ony
w 1893 r., kiedy to, z inicjatywy Romana Dmowskiego,
przy ca³kowitej aprobacie Pop³awskiego, które by³ jej
komisarzem w Kongresówce, Liga Polska zosta³a rozwi¹zana, a na jej miejsce powo³ano now¹, tajn¹ organizacjê – Ligê Narodow¹. Wypowiedziano jednoczeœnie pos³uszeñstwo zagranicznej centrali. W odró¿nieniu od Ligi Polskiej Liga Narodowa by³a organizacj¹ na
wskroœ narodow¹, bez ¿adnych ubocznych wp³ywów
zewnêtrznych, zw³aszcza socjalistycznych czy masoñ-
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skich. Mo¿na wiêc uznaæ jej powstanie za ostateczne
skrystalizowanie siê organizacyjne polskiego ruchu
narodowego.
Niebawem nast¹pi³y dalsze, istotne zmiany
w dzia³alnoœci tego ruchu i zarazem wielkie zmiany
w ¿yciu Pop³awskiego. Mianowicie w kwietniu 1894 r.
przypada³a setna rocznica insurekcji warszawskiej. Z tej
okazji kierownictwo Ligi Narodowej zorganizowa³o
manifestacjê dla pobudzenia uczuæ patriotycznych.
Z powodu zatrzymania na ulicy, w czasie manifestacji,
cz³onków redakcji „G³osu” jego wydawanie zosta³o zawieszone. Pop³awski pocz¹tkowo unikn¹³ aresztowania, gdy¿ wyjecha³ na wystawê krajow¹ do Lwowa.
Po powrocie do Warszawy zosta³ jednak natychmiast
aresztowany i osadzony w Cytadeli. Po odsiedzeniu
tam trzynastu miesiêcy zosta³ zwolniony za kaucj¹ i mia³
odpowiadaæ z wolnej stopy. Tak siê z³o¿y³o, ¿e rok wczeœniej zosta³ aresztowany równie¿ Dmowski, zreszt¹
tak¿e za zorganizowanie w 1891 r. podobnej demonstracji w setn¹ rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
i zes³any na piêcioletni przymusowy pobyt do Mitawy
na £otwie. W tej sytuacji nie by³o mo¿liwoœci dalszego
kontynuowania polityki narodowej na terenie zaboru
rosyjskiego, tym bardziej, ¿e w redakcji „G³osu” utrzymywa³y siê dalej ró¿nice ideowe i programowe. Ponadto dalsze rozwijanie myœli narodowej wymaga³o
pola wypowiedzi nie skrêpowanego carsk¹ cenzur¹.
W tej sytuacji powsta³a koncepcja przeniesienia centrum dyspozycyjnego ruchu narodowego do zaboru
austriackiego i za³o¿enia tam organu prasowego oddzia³ywuj¹cego na wszystkie zabory.
Realizuj¹c t¹ koncepcjê, zakupiono wychodz¹ce we Lwowie pismo „Przegl¹d Emigracyjny” i zmieniono jego nazwê na „Przegl¹d Wszechpolski”. Nowe
pismo zaczê³o siê ukazywaæ od 1 stycznia 1895 r..
Wkrótce potem, w lutym tego¿ roku, Dmowski opuœci³
nielegalnie Mitawê i uda³ siê do Lwowa, przejmuj¹c jego
redakcjê. Wkrótce, za namow¹ przyjació³, przeniós³ siê
do Lwowa tak¿e i Pop³awski. Od tej chwili razem redagowali pismo, przy czym w latach 1898-1902, w zwi¹zku z podró¿ami zagranicznymi Dmowskiego, wy³¹cznym redaktorem Przegl¹du Wszechpolskiego by³ w³aœnie Pop³awski. Pop³awski czu³ siê zreszt¹ w Galicji
znakomicie. Jak sam stwierdzi³, spêdzi³ tu najlepszych
dziesiêæ lat swego ¿ycia. Dodajmy, ¿e spêdzi³ je niezwykle pracowicie. Wspó³redagowany przez niego
Przegl¹d Wszechpolski by³, jak powszechnie wiadomo, g³ównym organem Ligi Narodowej, a potem tak¿e
Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Rozchodzi³
siê on nie tylko w zaborze austriackim, by³ te¿, dziêki
rozga³êzionej, tajnej sieci kolporta¿u, przerzucany za
granicê i szeroko rozpowszechniany tak¿e w zaborze
rosyjskim, a nawet pruskim. Za g³ówny cel swej pracy
publicystycznej Pop³awski stawia³ sobie propagowa-
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nie jednolitej, polskiej myœli narodowej we wszystkich
trzech zaborach i nauczenie polskiej inteligencji racjonalnego myœlenia politycznego. Ale „Przegl¹d Wszechpolski” by³ tylko jednym z obszarów jego aktywnoœci.
Od paŸdziernika 1896 r. redagowa³ równoczeœnie przeznaczone dla ch³opów polskich z zaboru rosyjskiego
pismo „Polak”. Podobnie jak Przegl¹d Wszechpolski,
by³o ono równie¿ przemycane do zaboru rosyjskiego
i rozprowadzane w du¿ych iloœciach w Kongresówce.
Wkrótce zaczê³o wychodziæ podobne pismo dla ch³opów galicyjskich pod nazw¹ „Ojczyzna”. Jakby tego
by³o ma³o, od marca 1902 r. zacz¹³ te¿ Pop³awski redagowaæ, wspólnie ze starym wspó³pracownikiem
z „G³osu” Józefem H³ask¹, wychodz¹cy w Krakowie
dziennik „S³owo Polskie”. Dziennik ten, bardzo znany
i poczytny, znalaz³ siê w posiadaniu obozu narodowego w podobnych okolicznoœciach jak Przegl¹d Wszechpolski, czyli na drodze zakupu, co wi¹za³o siê, rzecz
jasna, z daleko id¹c¹ zmian¹ jego politycznego profilu.
Oznacza³o to pójœcie pod pr¹d dominuj¹cym dot¹d
w Galicji opiniom, co by³o wysoce ryzykowne. Pop³awski i w tym przypadku osi¹gn¹³ jednak pe³ne powodzenie. „S³owo Polskie” pod jego redakcj¹ nie tylko siê
utrzyma³o, ale zyska³o jeszcze na popularnoœci
i w znacznej mierze zaczê³o kszta³towaæ opiniê spo³eczn¹ Galicji.
Niezwykle szeroko zakrojona akcja wydawania
i rozpowszechniania narodowej prasy zaowocowa³a
szybkim rozwojem struktur organizacyjnych obozu
narodowego. Liga Narodowa, która w pocz¹tkach swego istnienia by³a niewielk¹, skupiaj¹c¹ ledwie kilkuset
cz³onków organizacj¹, w b³yskawicznym tempie powiêksza³a swoje wp³ywy. Ju¿ w 1897 r. na zjeŸdzie
w Budapeszcie za³o¿ono jej legalne ramiê w Galicji:
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, które nastêpnie, gdy tylko pojawi³y siê takie mo¿liwoœci, zosta³o rozszerzone na dwa pozosta³e zabory, gdzie zreszt¹ bar-
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dzo szybko uzyska³o dominuj¹ce wp³ywy wœród ludnoœci polskiej. Warto zwróciæ uwagê, ¿e g³ównymi has³ami Ligi Narodowej i SND by³y „Jednoœæ i samoistnoœæ narodu polskiego” oraz „Odrodzenie siê polityczne narodu polskiego poprzez postêp kulturalny, uœwiadomienie narodowe i uobywatelnienie warstw ludowych”. Zadaniem ruchu narodowego, sprecyzowanym
w programie z 1903 r., mia³o byæ „Wydobycie ze swego narodu jak najwiêkszych si³ i wyrobienie w nim zdolnoœci i cnót politycznych niezbêdnych do zapewnienia
sobie lepszej przysz³oœci w wy¿szych formach samoistnego bytu pañstwowego.” Nie wysuwano wiêc otwarcie has³a niepodleg³oœci, zdaj¹c sobie doskonale sprawê z tego, ¿e spowodowa³oby to natychmiastow¹, ostr¹
kontrakcjê zaborców, jednak pisano o niej miêdzy wierszami i, co najwa¿niejsze, d¹¿ono praktycznie do niej.
Ponad dziesiêcioletni okres pobytu Pop³awskiego we Lwowie i Krakowie dobieg³ kresu w koñcu 1905 r.
W œlad za Dmowskim uda³ siê do Warszawy, gdy¿ w zaborze rosyjskim dosz³o do istotnych zmian politycznych.
W tej nowej sytuacji nale¿a³o na miejscu pokierowaæ
walk¹ z wznieconym przez socjalistów i komunistów
na terenie Kongresówki ruchem rewolucyjnym i sposobiæ siê do wyborów do rosyjskiej Dumy Pañstwowej.
Niestety zbieg³o siê to w czasie z gwa³townym pogorszeniem siê jego stanu zdrowia. Szybko rozwijaj¹cy
siê nowotwór ¿o³¹dka coraz bardziej ogranicza³ jego
aktywnoœæ.
Jan Ludwik Pop³awski zmar³ w nocy z 11 na 12
marca 1908 r. i zosta³ pochowany trzy dni póŸniej na
warszawskich Pow¹zkach. Jego pogrzeb sta³ siê wielk¹
demonstracj¹ narodow¹, a ca³a Polska na wieœæ o jego
œmierci okry³a siê ¿a³ob¹. Postaæ Jana Ludwika Pop³awskiego jest dla nas, wspó³czesnych Polaków, najlepszym przyk³adem tego, ¿e mo¿na ofiarnie i zarazem owocnie pracowaæ dla Ojczyzny nawet w najtrudniejszych warunkach spo³eczno-politycznych.
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Jan Piwowarski

Czterdziesta rocznica marca 1968
¯ydowski marzec – tak publikatory nazwa³y
czterdziest¹ rocznice wydarzeñ marcowych z 1968
roku. Wielokrotnie pada pytanie co w³aœciwie obchodzimy? Odpowiedzi s¹ ró¿ne i ró¿ne jest ich zabarwienie, w zale¿noœci kto na nie odpowiada. Niektóre im œrodowiska kreuj¹ „Komandosów” na bohaterów. Prawda o tamtych czasach jest prawie ca³kiem
przemilczana.
¯eby uczciwie na to odpowiedzieæ, nale¿y siê
cofn¹æ do czasów II wojny œwiatowej i w skrócie
przedstawiæ lewicowe si³y polityczne dzia³aj¹ce
w Polsce po II wojnie œwiatowej. Po wyjœciu Andersa i ujawnieniu mordu katyñskiego na terenie ZSRR,
ju¿ wiadomo by³o, ¿e Hitler wojnê przegra i Niemcy
z terenów Polski wypierani bêd¹ przez Armiê Czerwon¹. Stalin planuj¹c d³ugofalow¹ strategiê wobec
Polski zadecydowa³ o utworzeniu 1 Dywizji WP. i zadanie to zleci³ Zygmuntowi Berlingowi. Wojsko Polskie Stalinowi by³o potrzebne jako „listek figowy” do
jego oszukañczej gry politycznej. Ostro sprzeciwiali
siê utworzeniu Wojska Polskiego polskojêzyczni
¿ydobolszewicy zorganizowani w Centralnym Biurze Komunistów Polskich i gdyby nie interwencja
Berlinga, za niesubordynacjê pojechaliby „na bia³e
niedŸwiedzie”. Ta tajna organizacja powo³ana zosta³a
decyzj¹ Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii
[bolszewików] w dniu 2 02 1944r, a jej za³o¿enia opracowali: Jakub Berman, Hilary Minc i Stefan Wierb³owski. Stalin, w przyp³ywie humoru powiedzia³, ¿e
Polsce pasuje komunizm, jak krowie siod³o. Zdaj¹c
sobie sprawê, ¿e przy pomocy polskich komunistów
ustroju sowieckiego w Polsce wprowadziæ siê nie da,
postanowi³ wykorzystaæ w tym celu bolszewików
¿ydowskiego pochodzenia. Rozpracowanie i opanowanie przez nich przywództwa PPR, AL. I GL w czasie okupacji Polski, nie do koñca siê powiod³o, na
skutek wzajemnych mordów. Mordu unikn¹³, pomimo kilku prób, Mieczys³aw Moczar, zawdziêczaj¹c
to swojej ostro¿noœci i lojalnemu otoczeniu. Zleceniodawc¹ by³ Leon Kasman cz³onek CBKP. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Lubelszczyznê Berling
traci dowództwo nad Wojskiem Polskim i eliminowani s¹ z kluczowych pozycji w aparacie w³adzy
komuniœci wywodz¹cy siê z PPR i krajowych organizacji partyzanckich. Stalin z Beri¹ zniewalaj¹ Pol-
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skê przysy³aj¹c do rz¹dzenia ni¹ 153 tysi¹ce ¿ydobolszewików. Nimi obsadzany jest zw³aszcza aparat bezpieczeñstwa, s¹downictwo, administracja,
kadry wojskowe i inne. Kierowany przez t¹ nacjê,
aparat w³adzy nienawidzi Polaków, niszczy wszystko co polskie, dopuszczaj¹c siê zbrodni i bestialstw
znanych z czasów okupacji. Wyniszczani s¹ polscy
patrioci i resztki polskiej inteligencji. Blokowaniem
dostêpu do uczelni Polakom ze œrodowisk patriotycznych, uniemo¿liwia siê odrodzenie polskiej inteligencji. Ginie, albo zostaje zes³ane na Sybir, pod sfabrykowanymi zarzutami, kilkadziesi¹t tysiêcy najwartoœciowszych Polaków.
Za obstawanie przy polskiej drodze do socjalizmu do wiêzienia trafia nawet W. Gomu³ka i jego
najbli¿sze otoczenie. 24 lutego 1949 roku sekretariat KC PZPR powo³a³ Komisjê Bezpieczeñstwa, do
której weszli Boles³aw Bierut, Jakub Berman, Hilary
Minc, Stanis³aw Radkiewicz, Roman Romkowski
i Mieczys³aw Mietkowski. Komisja ta okry³a siê ponur¹ s³aw¹.
Arogancja i buta ¿ydobolszewików rz¹dz¹cych
Polsk¹ siêga szczytu, gdy bez jakichkolwiek podstaw decyduj¹ siê na uwiêzienie Prymasa Polski
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Do wiêzienia, pod
sfabrykowanymi zarzutami, wsadzaj¹ kieleckiego
biskupa Kaczmarka i bardzo wielu ksiê¿y. Polakom
ogranicza siê dostêp do wy¿szych studiów, natomiast
kszta³c¹ swoje m³ode pokolenie. Julia Brystigerowa
posy³a³a m³odych pracowników aparatu bezpieczeñstwa do seminariów duchownych i na KUL celem
przysz³ej destrukcji w Koœciele.
Szalej¹cy terror stalinowski skierowany przeciwko Polakom trwa równie¿ po œmierci Stalina. Nie
podlegaj¹ mu tylko ¯ydzi. Oni nie s¹ poci¹gani do
odpowiedzialnoœci, nawet za zbrodnie dokonane
w czasie okupacji niemieckiej, wspó³dzia³aj¹c z niemieckimi nazistami, w dokonywanym ludobójstwie.
Przyk³adem s¹ cz³onkowie agenturalnej grupy
¿ydowskiej, wspó³dzia³aj¹cej z gestapo, której sztab
mieœci³ siê w Warszawie przy ul. Leszno 13 dowodzonej przez Abrahama Gancwajcha. Wymownym
faktem jest, ¿e ¿ydowska grupa pomocników gestapo „¯agiw”, która specjalizowa³a siê w tropieniu Polaków pomagaj¹cych ¯ydom nie zosta³a poci¹gniê-
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ta do odpowiedzialnoœci za swoje zbrodnie. Pomimo heroizmu w ratowaniu ¯ydów przez Polaków
oskar¿ani jesteœmy bezpodstawnie o antysemityzm.
Przyk³adem jest pogrom kielecki zorganizowany
przez ¿ydowskie NKWD i kierowane przez ¯ydów
UB, w wyniku którego nie tylko zginêli ¯ydzi, ale i fa³szywie oskar¿eni os¹dzeni i straceni Polacy. Inny
przyk³ad to aresztowanie i wiêzienie cz³onków Rady
Pomocy ¯ydom „¯egota”.
Terror stalinowski zdecydowanie ograniczony zostaje dopiero po PaŸdzierniku 1956r, który
jest nastêpstwem Robotniczego Czerwca 1956
roku w Poznaniu i póŸniejszych masowych wyst¹pieñ robotniczych.
W paŸdzierniku 1956 roku na czele PZPR staje uprzednio zwolniony przez Bermana z wiêzienia
W³adys³aw Gomu³ka. Trac¹ wtedy stanowiska najokrutniejsi ¿ydobolszewiccy oprawcy, ale na mocy
cichego porozumienia z Gomu³k¹, do odpowiedzialnoœci poci¹gniêci s¹ nieliczni i potraktowani bardzo
³agodnie. Ujawnianie, ¿e zbrodniarze stalinowscy s¹
pochodzenia ¿ydowskiego jest w dalszym ci¹gu traktowane jako antysemityzm. Ró¿nica polega na tym,
¿e po PaŸdzierniku `56 za to nie grozi kara œmierci.
PaŸdziernik `56 roku zmieni³ uk³ad si³ we w³adzach PRL.
W PZPR istnia³y dwie g³ówne frakcje potocznie zwane Natoliñczykami i Pu³awianami. W ksi¹¿ce „Chamy i ¯ydy” wydanej w Pary¿u w 1963 roku
Witold Jedlicki nazywa ich jak w tytule, „Chamy” i „¯ydy”. Jego okreœlenie chyba najprecyzyjniej oddaje
rzeczywistoœæ. Nazwa Natoliñczycy pochodzi od
podwarszawskiej miejscowoœci Natolin gdzie mieœci³ siê pa³ac rz¹dowy, w którym ta grupa siê spotyka³a. Do œmierci w Moskwie na jej czele sta³ Boles³aw Bierut. Do niej nale¿eli: Zenon Nowak, Wiktor
K³osiewicz, Stanis³aw £apot, Boles³aw Rumiñski
Kazimierz Mijal, Stefan Matuszewski, Franciszek
Mazur, Stanis³aw Brodziñski, W³adys³aw Kruczek,
Jan Trusz, Kazimierz Witaszewski, Ryszard Strzelecki i Franciszek JóŸwiak.
Nazwa Pu³awianie wywodzi siê od ulicy Pu³awskiej, na której w mieszkaniu Leona Kasmana, tego,
który próbowa³ zlikwidowaæ Moczara, spotykali siê
cz³onkowie wywodz¹cy siê z CBKP. Na czele tej grupy stali Jakub Berman, Hilary Minc i Jerzy Zambrowki. Ponadto do grupy tej nale¿eli: Leon Kasman, Jerzy Morawski, Jerzy Albrecht, Adam Schaff, W³adys³aw Matwin, Edward Ochab, Adam Rapacki, Antoni Alster, Józef Cyrankiewicz, Artur Starewicz, Mieczys³aw Rakowski, Piotr Jaroszewicz, Roman Werfel, Józef Olszewski, Stefan Staniszewski i inni. Prawie wszyscy nale¿¹cy do tej frakcji byli pochodzenia ¿ydowskiego.
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Miêdzy tymi frakcjami, czyli „Chamami” i „¯ydami” rozgorza³a walka. W tej walce przegra³y ‘”Chamy” poniewa¿ w mediach bêd¹cych w rêkach
”¯ydów” zostali oskar¿eni, ¿e s¹ stalinowcami i antysemitami. Ten drugi zarzut w tamtym czasie by³
politycznie œmiertelny. W ³onie PZPR uaktywni³y siê
dwie nowe si³y. Jedn¹ by³a grupa Gomu³ki, drug¹
Moczar z Partyzantami. Gomu³ka przy pomocy „Chamów” i Partyzantów móg³ rozgromiæ „¯ydów” i rozliczyæ ich zbrodnie stalinowskie. Nie doœæ, ¿e nie zrobi³ tego, to po cichu dogada³ siê z „¯ydami” przeciw
„Chamom”, którzy zostali wyeliminowani, jako znacz¹ca frakcja. Natomiast nie uda³o siê „¯ydom” sk³ócenie Gomu³ki z Moczarem i jego Partyzantami, chocia¿ Gomu³ka pamiêta³, ¿e Moczar siê od niego
odci¹³, gdy on szed³ do wiêzienia. Przeciwnikami
„¯ydów” w strukturach w³adzy PRL by³ nie tylko Moczar z Partyzantami ale i Gomu³ka, poniewa¿ poczynaj¹c od 1956 roku uszczuplali im stan posiadania w strukturach w³adzy. Dla jasnoœci sprawy
w oczach patriotów polskich Moczar nie by³ ¿adnym
bohaterem, tylko aparatczykiem pochodzenia bia³oruskiego, stosuj¹cym jak inni terror. Jego zas³ug¹ jest
tylko zablokowanie wykonania wyroku œmierci na generale Hedzie-Szarym i wprowadzenie do w³adzy Franciszka Szlachcica, który z kolei uratowa³ KUL.
W 1964 Mieczys³aw Moczar nie tylko zosta³
prezesem ZG ZBOWID, ale otrzyma³ nominacjê na
ministra MSW. Pamiêta³, kto na niego wyda³ wyrok
œmierci i kilkakrotnie próbowa³ go zg³adziæ. Maj¹c
tak siln¹ pozycjê postanowi³ siê rozprawiæ z „¯ydami”, którzy w tym czasie kontrolowali MSZ, Handel
Zagraniczny, media, naukê, kulturê, s³u¿by specjalne dzia³aj¹ce za granic¹, s³u¿bê zdrowia, s¹dy i prokuraturê. Zniszczenie Gomu³ki i Moczara „¯ydom”
utrudnia³ Szelepin w KC KPZR, w którym mieli oni
wsparcie. Moczar opieraj¹c siê na swoich Partyzantach, zdobywa³ na swoich przeciwnikach pozycjê po
pozycji. W tym czasie sporz¹dzone zosta³y listy osób
pochodzenia ¿ydowskiego zmieniaj¹cych nazwiska.
Czêœæ tych list wyciek³o z MSW na zewn¹trz.
Na walki wewnêtrzne o w³adzê w Polsce, na³o¿y³y siê zmiany polityczne na zewn¹trz. W latach
czterdziestych ubieg³ego stulecia ZSRR wspiera³
¯ydów w Palestynie, przeciwko Anglikom. W latach
piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku zmieni³ on geopolitykê, wspieraj¹c Arabów i Palestyñczyków przeciwko ¯ydom. Wiod¹cym krajem, w którym ZSRR zaanga¿owa³ siê, tak gospodarczo, jak i militarnie by³
Egipt. Natomiast Izrael wspierany i zbrojony by³ przez
Stany Zjednoczone i NRF. NRF wyp³aci³a Izraelowi
olbrzymie /90 miliardów marek /odszkodowanie za
mienie zrabowane ¯ydom przez III Rzeszê i holo-
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kaust. Ca³oœæ odszkodowania wyp³acona przez NRF
¯ydom za skonfiskowane mienie przez III Rzeszê
i holokaust wynios³a ponad 200 miliardów marek. Od
czasu wyp³aty odszkodowañ ¯ydzi wybielaj¹ Niemców i próbuj¹ zbrodni¹ holokaustu obci¹¿yæ innych,
miêdzy innymi i Polaków. Z tych powodów ¿ydowska marionetka rz¹dz¹ca Polsk¹ po cichu zmienia
orientacjê z wschodniej na zachodni¹.
5 czerwca 1967 roku Izrael napad³ militarnie na
Egipt, Syriê i Jordaniê, pokona³ je w b³yskawicznej
wojnie szeœciodniowej i oskar¿y³ je o wywo³anie tej
wojny. Nasuwa siê tu analogia, z atakiem Niemiec
na Polskê i oskar¿eniem jej przez Hitlera o wywo³anie wojny. Przed wybuchem wojny szeœciodniowej,
z powodu cenzury, Polacy niewiele wiedzieli na temat skomplikowanej sytuacji w Palestynie. Wojna
ta dowiod³a, ¿e technika militarna Zachodu deklasuje technikê Wschodu, a ponadto, wyszkolenie Arabów jest fatalne. Polacy w pierwszej chwili w wiêkszoœci aprobowali dzia³ania Izraela, z uwagi na pora¿kê wroga, jakim dla Polaków by³ ZSRR. W miarê
uzyskiwania obiektywnych informacji, o bestialstwie
Izraelczyków, w stosunku do ludnoœci cywilnej okupowanych terenów arabskich i palestyñskich, nastroje siê zmienia³y. Wœród wiêkszoœci mieszkaj¹cych
w Polsce ¯ydów, b³yskawiczne i totalne zwyciêstwo
Izraela nad Arabami, wywo³a³o szowinistyczny amok
i ataki na Gomu³kê trzymaj¹cego siê linii Moskwy.
Gomu³ka zdecydowanie rozprawi³ siê z imperializmem, militaryzmem, ekspansjonizmem, syjonizmem i szowinizmem izraelskim. Entuzjastów ekspansji Izraela tkwi¹cych we w³adzach PRL na Kongresie Zwi¹zków Zawodowych 19 czerwca 1967 roku
nazwa³ „syjonistyczn¹ pi¹t¹ kolumn¹”. To dla Pu³awiañ, inaczej „¯ydów” by³o sygna³em do otwartej
wojny na œmieræ i ¿ycie, z zastosowaniem wszystkich dostêpnych œrodków. Na ich sygna³ na Gomu³kê , Moczara i Polaków, wszystkie oœrodki ¿ydowskie na œwiecie, przypuœci³y wœciek³y, oszczerczy
atak. Na tym tle pojawiaj¹ siê Komandosi, to jest
drugie pokolenie tych co wywodz¹ siê z Centralnego Biura Komunistów Polski, Pu³awian, czy te¿
„¯ydów”. Nim siê pojawili na scenie politycznej zaczêli g³osiæ has³a rewizjonistyczne i nawi¹zali kontakty z trockistami na Zachodzie. Charakterystyczne jest to, ze prawie wszyscy s¹ pochodzenia ¿ydowskiego, chocia¿ niektórzy siê do tego nie przyznaj¹.
Nie dzia³aj¹ oni w pró¿ni. Posiadaj¹ wysoko umocowanych protektorów – Pu³awian. Maj¹ poczucie bezkarnoœci. Jerzy Brochocki w ksi¹¿ce „Rewolta Marcowa” na stronie 164 podaje: „Pozostaj¹c przy
marcu 1968 roku odnotujmy kilka istotnych faktów: ju¿ jesieni¹ 1967 roku plan marcowej re-
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wolty by³ gotowy, uzgodniony na wszystkich
trzech poziomach. W najbardziej lapidarnym
skrócie zamkn¹³ go Antoni Zambrowski: studenci – robotnicy – ¿o³nierze – krwawy Budapeszt”
Mamy pe³n¹ jasnoœæ, ¿e nie chodzi³o tu o demokratyzacjê, wolnoœæ s³owa, czy polepszenie bytu
Polaków, tylko zdobycie pe³ni w³adzy, przez odsuniêcie od niej Gomu³ki i Moczara. Czyli scenariusz
mia³ wygl¹daæ nastêpuj¹co: Komandosi, zakotwiczeni w œrodowisku studenckim, mieli podgrzaæ w nim
atmosferê i sk³oniæ studentów do rewolty, – nastêpnie, na nich ze strony s³u¿b si³owych, podporz¹dkowanych Moczarowi, mia³y spaœæ represje, – te represje, oraz dyskredytowanie i oœmieszenie w³adzy
mia³o wywo³aæ bunt robotniczy, - do st³umienia buntu robotniczego w³adza musia³a by u¿yæ wojska, –
czêœæ wojska przesz³aby na stronê robotników, –
dosz³oby do masakry, – a nastêpnie, wszystko mia³o byæ rozjechane przez czo³gi sowieckie, jak w Budapeszcie. A wtedy po upadku Gomu³ki i Moczara winnych straszliwej tragedii, spadkobiercy CBKP odzyskali by pe³niê w³adzy. Mocodawcy Komandosów
kalkulowali w oparciu o wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 i interwencjê Moskwy w Budapeszcie
1956 roku.
Antysowieckie okrzyki wznoszone przez Komandosów w czasie spektakli „Dziadów” w re¿yserii
K. Dejmka, by³y dogodn¹ sytuacj¹ do podgrzewania nastrojów studentów. A zdjêcie ich z afisza przez
Z. Kliszkê by³o prezentem dla nich. Dodatkowo atmosferê zaogni³a rezolucja uchwalona na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddzia³u Warszawskiego Literatów Polskich. Do starcia d¹¿y³ równie¿ Moczar, chc¹c rozstrzygn¹æ walkê na swoj¹ korzyœæ.
W wiecu zorganizowanym 8 marca na Uniwersytecie Warszawskim, w zwi¹zku z usuniêciem z repertuaru Teatru Narodowego „Dziadów”, wiêkszoœæ Komandosów nie wziê³a udzia³u. Rezolucjê na nim
odczyta³a Irena Lasota. Gdy nie poskutkowa³y kilkakrotne apele rektora do rozejœcia siê, do akcji
wkroczy³o MO, pa³owa³o i aresztowa³o wielu studentów. Komandosi , by nie dopuœciæ do opadniêcia rewolucyjnej gor¹czki, rozpuszczali fa³szyw¹ pog³oskê,
¿e MO zamordowa³o ciê¿arn¹ studentkê. Ich emisariusze odwiedzili wiele oœrodków akademickich
w kraju, w celu wywo³ania protestów, co siê w wiêkszoœci uda³o. Gor¹ce g³owy studentów czêœciowo
ostudzi³ zimny prysznic: pa³owania, gazy ³zawi¹ce,
aresztowania i relegacje z uczelni. Reszty dokonali
rodzice, którzy uœwiadomili dorastaj¹cym dzieciom,
¿e stali siê pionkami w grze cynicznych, zbrodniczych polityków d¹¿¹cych do odzyskania pe³ni w³adzy. Starsze pokolenie pamiêta³o ponure czasy
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zbrodniczego stalinizmu i wykonawców tych zbrodni. Dlatego protesty szybko wygas³y.
Prawie trzy tysi¹ce uczestników zap³aci³o za to,
wiêksz¹ lub mniejsz¹ cenê. Wielu z nich przez to
mia³o z³amany los.
19 marca Gomu³ka w swoim telewizyjnym wyst¹pieniu miêdzy innymi powiedzia³ „...otworzyliœmy
szeroko nasze granice dla wszystkich, którzy
nie chcieli byæ obywatelami naszego pañstwa
i postanowili udaæ siê do Izraela. Równie¿ i dziœ
tym, którzy uwa¿aj¹ Izrael za swoj¹ ojczyznê
gotowi jesteœmy wydaæ emigracyjne paszporty”. Paszport emigracyjny zwi¹zany z zrzeczeniem
siê obywatelstwa polskiego nie wymyœli³ Gomu³ka,
czy Moczar, tylko wyje¿d¿aj¹cy Pu³awianie, w 1949
roku kiedy byli przy w³adzy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
Polacy w tym czasie poza nielicznymi wyj¹tkami
paszportów nie mieli i nie mogli wyje¿d¿aæ na Zachód. ¯ydzi byli w uprzywilejowanej sytuacji. Jeœli
byli w³aœcicielami nieruchomoœci, mogli je sprzedaæ.
Ruchomoœci mogli sprzedaæ, albo zabraæ z sob¹.
Pomarcowi emigranci w przewa¿aj¹cej czêœci wyje¿d¿ali na Zachód, chc¹c sobie poprawiæ byt materialny. W mniejszoœci byli to stalinowscy oprawcy,
obawiaj¹cy siê ewentualnej odpowiedzialnoœci. Wielu z pomarcowych emigrantów po przyjeŸdzie na Zachód rozczarowa³o siê. W Polsce byli uprzywilejowani i zajmowali w wiêkszoœci stanowiska przewy¿szaj¹ce ich kompetencje, a na Zachodzie pozycjê
musieli sobie wypracowaæ. Wielu z nich w³¹czy³o siê
do chóru opluwaczy Polski. Jedni robili to z potrzeby wewnêtrznej, inni na zlecenie zawodowych
oszczerców Polski, za ró¿nego rodzaju profity. Przyk³adem mo¿e byæ Jerzy Kosiñski, który prze¿y³ okupacjê niemieck¹ wraz z ca³¹ rodzin¹, dziêki Polakom w wiosce pod Rozwadowem. Jego ojciec, po
wkroczeniu Rosjan, zdradzi³ miejscowy oddzia³ AK,
który NKWD zniszczy³o. Jerzy Kosiñski, po emigracji do Nowego Jorku, napisa³ na polsk¹ wieœ ohydny
paszkwil w postaci ksi¹¿ki „Malowany Ptak”, w której w anglojêzycznym wydaniu, zaznaczy³, ¿e jest to
ksi¹¿ka autobiograficzna. Kiedy mia³o dojœæ do konfrontacji z redaktor Siedleck¹, która wykaza³a fa³szerstwa w ksi¹¿ce „Czarny Ptasior”, pope³ni³ samobójstwo.
K³ania siê tutaj fraszka „Ch³op i ¿mija”. Podobn¹ rolê
maj¹ do spe³nienia, w stosunku do Polaków i Koœcio³a
katolickiego, ksi¹¿ki J. T. Grossa „S¹siedzi” i „Strach”.
Przykre konsekwencje wydarzeñ marcowych,
w wiêkszoœci ponieœli Polacy. Wystarczy porównaæ
jakie warunki w wiêzieniach mieli Polacy, a jakie nieliczni Komandosi. O Polaków – ofiary marca nikt siê
nie upomnia³ i nikt im nie pomaga³.
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Polacy, w zdecydowanej wiêkszoœci, w stosunku do wydarzeñ marcowych zachowali rezerwê. Nie
poparli Gomu³ki i Moczara, pamiêtaj¹c niedawne
zachowanie siê w³adz i MO w zwi¹zku z koœcielnymi obchodami Tysi¹clecia Chrztu Polski, jak i ich
przeciwników autorów ponurego okresu stalinowskiego. Tylko na pocz¹tku, autorom wydarzeñ marcowych uda³o siê poderwaæ m³odzie¿, wykorzystuj¹c m³odzieñczy zapa³, przy pomocy sprytnej manipulacji.
Plan Komandosów i ich protektorów za³ama³ siê
na etapie studentów. Przyczyn¹ za³amania siê planu, by³a izolacja autorów wydarzeñ marcowych, od
polskich œrodowisk katolickich i robotniczych z jednej strony i du¿a sprawnoœæ aparatu przemocy pod
kierownictwem Moczara z drugiej strony. Dalsz¹ konsekwencj¹ wydarzeñ, by³a utrata wielu stanowisk
w strukturach w³adzy prze Pu³awian. Wyjazd na Zachód wielu tysiêcy cz³onków tej frakcji znacznie j¹
nadw¹tli³. Nie mog³y siê te¿ uaktywniæ ich wtyczki
w Koœciele, z powodu zdecydowanej postawy charyzmatycznego Prymasa Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Przegrani gorycz klêski próbowali sobie zrekompensowaæ oskar¿eniami Polaków o antysemityzm i rozpêtali wœciek³¹ nagonkê propagandow¹
wszystkich oœrodków syjonistycznych, która w ró¿nej formie i nasileniu trwa do dziœ. Dowodem na k³amliw¹ propagandê, na któr¹ nie zgadzali siê uczciwi
¯ydzi jest przytoczone za „Myœl¹ Polsk¹” z dnia
26.04.1998 roku oœwiadczenie z okazji „Miesi¹ca Pamiêci Narodowej”. Ze wzglêdu na wymowê przytaczam tekst w ca³oœci.
„Oœwiadczenie prezydium Towarzystwa
Spo³eczno Kulturalnego ¯ydów w Polsce.
Kwiecieñ obchodzony jest tradycyjnie w naszym kraju, jako Miesi¹c Pamiêci Narodowej.
W miesi¹cu tym wspominamy i pochylamy
g³owy nad pamiêci¹ milionów Polaków, ¯ydów, Rosjan, Czechów, S³owaków, Jugos³owian, Holendrów,
Norwegów, Belgów, Cyganów, a równie¿ niemieckich antyfaszystów, którzy zostali przez hitlerowców
wymordowani, czy zagazowani. Chylimy g³owy i oddajemy czeœæ wszystkim tym, którzy padli na frontach polach bitew w walce z hitleryzmem o nasz¹
niepodleg³oœæ, wolnoœæ, demokracjê i pokój.
Przypominamy i uœwiêcamy te dni, aby w sercach i umys³ach m³odego pokolenia na zawsze wyryæ wstrz¹saj¹c¹ prawdê o hitlerowskiej okupacji,
aby przekazaæ im tradycjê pe³nej ofiar, ale zwyciêskiej walki z hitleryzmem, wrogiem ca³ej ludzkoœci.
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W miesi¹cu tym, 19 kwietnia, obchodziæ bêdziemy 25. rocznicê powstania w Getcie Warszawskim, którego powstañcy w³asn¹ krwi¹ wypisali na
swoich sztandarach bojowych „Za nasz¹ i wasz¹
wolnoœæ”.
Z wielk¹ czci¹ bêdziemy wspominaæ tych
wszystkich bezimiennych bohaterów – tysi¹ce Polaków, którzy z nara¿eniem ¿ycia w ró¿nych formacjach nieœli pomoc ¯ydom: dostarczaj¹c broni,
dokumentów, lekarstw, ¿ywnoœci, u¿yczaj¹c schronienia. Tysi¹ce Polaków wykaza³o poœwiêcenie,
któremu równe trudno znaleŸæ w historii. Tysi¹ce
z poœród tych, którzy nara¿ali swoje ¿ycie, ¿ycie
swoich najbli¿szych, krewnych i ich rodzin zostali
zamordowani, padli w boju.
Poza ma³ymi grupami szmalcowników ca³y
naród Polski uczestniczy³ w walce przeciwko
wspólnemu wrogowi – przeciw hitleryzmowi, a jednoczeœnie w tych czasach straszliwego hitlerowskiego terroru mia³ odwagê nieœæ pomoc ¯ydom
na obszarze ca³ej Polski.
¯yj¹ jeszcze w Polsce, w Izraelu i w innych
krajach naoczni œwiadkowie tej szlachetnej, ludzkiej postawy Polaków wobec ¯ydów, którzy w tamtych czasach pozostawieni zostali poza wszelkim
prawem.
Fakty te nie podlegaj¹ dyskusji. Nie po raz
pierwszy piêtnujemy ró¿ne reakcyjne i nacjonalistyczne ko³a, ich oszczercze zarzuty wobec narodu polskiego o to, ¿e jest on wspó³winnym w wymordowaniu milionów ¯ydów.
W roku kiedy obchodzimy 25 – lecie powstania w Getcie Warszawskim kategorycznie i zdecydowanie potêpiamy nagonkê rozpêtan¹ aktualnie w Niemczech Zachodnich, w Stanach Zjedo-
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noczonych, Anglii, Izraelu przeciwko Polsce Ludowej, przeciwko narodowi polskiemu.
Odcinamy siê od naszych „obroñców”, od
¿ydowskich pseudodzia³aczy spo³ecznych za granic¹, którzy w czasie drugiej wojny œwiatowej przeinaczali i pomniejszali ogrom naszej katastrofy, nie
kiwnêli nawet palcem aby pomóc, ¿eby ratowaæ.
Potêpiamy oszczerców rekrutuj¹cych siê z reakcyjno – syjonistycznych kó³, którzy jako pierwsi
wyci¹gnêli d³oñ do nastêpców Hitlera, którzy w zamian za pieniê¿ne odszkodowania oczyœcili z winy
morderców hitlerowskich – do dnia dzisiejszego pozostaj¹cych na wolnoœci w Niemczech Zachodnich.
Odcinamy siê od tych, którzy „dobrym Niemcom” dali moralny placet na najwiêkszy mord w naszej historii pope³niony na narodzie ¿ydowskim.
Konsekwentna polityka naszego rz¹du i partii wyra¿aj¹ca siê w potêpieniu agresji izraelskiej
– sta³a siê dla syjonistów gdziegolwiek by siê nie
znajdowali i reakcjonistów wszelkiej maœci, Ÿród³em do spotêgowania rozpowszechniania za granic¹ najohydniejszych k³amstw o wspó³winie narodu polskiego w wymordowaniu ¯ydów.
Wraz z ca³ym narodem polskim podnosimy
nasz g³os protestu przeciw antypolskiej nagonce
prowadzonej w œciœle okreœlonych reakcyjnych
celach politycznych i która nie ma nic wspólnego
z dobrem i przysz³oœci¹ ¯ydów w Polsce.
W kwietniowe dni wyra¿amy nasz protest
przeciwko zbrodniczej polityce imperialistów amerykañskich wobec narodu wietnmskiego, przeciwko aneksjonistycznej i ekspansjonistycznej polityce rz¹du izraelskiego, wzywamy do walki przeciw
neohitleryzmowi, do walki o pokój na ca³ym œwiecie.
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ARCYBISKUPA KAZIMIERZA MAJDAÑSKIEGO
IDEA OGÓLNONARODOWEGO POROZUMIENIA
NA DRODZE DIALOGU
P³aszczyzn¹ ogólnonarodowego porozumienia
jest dobro wspólne. Punktem wyjœcia tej ugody zbiorowej jest cz³owiek, drog¹ zaœ – dialog. Nie obejdzie
siê tu zatem bez filozoficznej refleksji w zakresie
antropologii, fenomenologii uczestnictwa w cz³owieczeñstwie drugiego oraz w dziedzinie historiozofii
dobra wspólnego.
W sporze o cz³owieka bior¹ dziœ udzia³ trzy
g³ówne nurty filozoficzne. A mianowicie: chrzeœcijañski, jako synteza Objawienia z filozofi¹ starogreck¹
i przem. starorzymskim w aspekcie prawa naturalnego; marksistowski, powsta³y synkretystycznie
z dialektyki materialistycznej i nauk szczegó³owych
oraz nurt modernistyczny, wywodz¹cy siê z po³¹czenia racjonalizmu (oœwieceniowego) z subiektywizmem.Nurt pierwszy objêty jest paradygmatem metafizycznym o charakterze dualistycznym (duch i materia), drugi zaœ – paradygmatem metafizycznym, ale
typu monistycznego (jedynym substratem wszechœwiata jest materia – duch pochodny od materii),
natomiast trzeci ruch myœlowy nale¿y do paradygmatu mentalistycznego, który siê rz¹dzi racjonalizmem o pod³o¿u subiektywistycznym. Monizm materialistyczny i racjonalizm subiektywistyczny obci¹¿a antropologiê b³êdem filozoficznym (niezgodnoœæ
z rzeczywistoœci¹ realn¹ i z prawem naturalnym).
Historia potwierdza tê myœl – upad³ komunizm ze
wzglêdu na kult jednostki w kolektywie upañstwowionym) i chyli siê ku upadkowi z racji kultu jednostek w selekcjonowanych przez posiadanie i uk³ad
partyjny kosztem niszczenia pañstwa. Te dwa nurty
filozoficzne wzajemnie siê przenikaj¹, ³¹czy ich, bowiem wspólna walka z cz³owiekiem, jako osobom
o godnoœci wrodzonej. Godnoœæ osoby ludzkiej promuje filozofia o paradygmacie metafizycznym – dualistycznym. W tradycji antropologicznej naukê tê
przekazuje augustynizm, a w tradycji kosmologicznej – tomizm.
Niniejsze rozwa¿ania nad teori¹ godnoœci osoby ludzkiej bêd¹ przebiega³y w kontenci tomistycznym. Tylko, bowiem filozofia klasyczna pozwala zro-
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zumieæ przedmiot sporu, jakim jest w³aœnie sens
pojêcia dobra wspólnego.
Osoba ludzka, doskonalona w religiach œwiata, a w szczególnoœci w religii chrzeœcijañskiej,
zw³aszcza w wyznaniu katolickim, ewentualnie prawos³awnym jest dobrem wspólnym osobowym.
Utrwalanie i rozwój dobra wspólnego osobowego (I)dokonuje siê przez dialog. Polega on bowiem
na uczestnictwie w cz³owieczeñstwie drugiego we
wspólnocie solidarnoœciowej z zasad¹ sprzeciwu
wobec nieprawid³owych zachowañ i d¹¿eñ . Uczestnictwo to wystêpuje z mi³oœci do drugiego w procesie wymiany informacji i formacji, czyli dialogu tak
werbalnego jak i nie werbalnego (II), na co wykazuj¹ wybrane teksty z twórczoœci i ¿ycia (III) oraz
z dzia³alnoœci skonkretyzowanej organizacyjnie (IV)
Arcybiskupa Kazimierza Majdañskiego.

I. Celem porozumienia narodowego jest
dobro wspólne osobowe
Ju¿, bowiem myœl staro¿ytnej Grecji poszukiwa³a takiego dobra, które by³oby wspólne cz³owiekowi i zarazem ca³ej spo³ecznoœci. Dwie koncepcje
dominuj¹ w tej myœli filozoficznej: 1/ emanacyjna
(platoñsko-plotyñska) – ca³y œwiat jest emanatem
dobra, pañstwo organizuje spo³ecznoœæ i nadaje mu
prawa, które w nakazach i zakazach s¹ dobrem, 2/
finalistyczna (arystotelesowska) – kosmos jest uk³adem zharmonizowanym wyzwalaj¹cym pragnienie
do istnienia w nim. Poznawanie, mi³owanie i pragnienie œwiata, bliŸniego oraz Boga jest drog¹ do ci¹g³ego doskonalenia ludzkiej osoby. Fakt zaœ tego doskonalenia jest dobrem wspólnym osobowym. Dobro wspólne wywodzi siê bowiem z faktu stworzenia
cz³owieka jako osoby, bo z namys³em Boga (Rodz
1,26) osoba jest dana przez Boga. St¹d osobowe
„jest” ró¿ni siê do „jest” œwiata materialnego. A ró¿ni
siê tym, ¿e „jest” dany ku stawaniu siê kimœ, czyli
„byæ”. Cz³owiek otrzyma³ od Boga to swoiste „jest”
z apostolatem „masz byæ”. Dzieje cz³owieka i ludz-
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koœci zbli¿aj¹ owo „jest” do tego wielkiego „byæ”. W tej
myœli wystêpuje istotny sens pojêcia dobra wspólnego. Dobro to jest wieczne, gdy¿ cz³owiek, z racji
duszy nieœmiertelnej jest wieczny, a materialne swe
cia³o i ca³y wszechœwiat transcenduje (przekracza),
w swych osobowych aktach poznawczych, czynach
mi³oœci i dzia³aniach twórczych. Wszystko to przebiega w spo³ecznoœci ludzkiej. Bez ¿ycia zbiorowego nie by³oby, bowiem procesu doskonalenia siê
osoby, wielorakich wymiarach.
Przechodz¹c do konkretyzacji tego procesu
stwierdza siê, ¿e potrzeby materialne dyktuj¹ zadania do podnoszenia dobrobytu polegaj¹cego na trafnym planowaniu wzrostu produkcji, w³aœciwym podziale dochodu spo³ecznego, na wspó³miernym rozwoju rolnictwa, przemys³u i us³ug. Ponad rozwojem
kultury materialnej pierwszorzêdn¹ rolê odgrywa
rozwój cz³owieka w swoich kwalifikacjach moralnych,
zawodowych, kulturowych, w poczuciu odpowiedzialnoœci za wszystkie wymiary dobra wspólnego.
Dobro wspólne pañstwa polega na wszechstronnej realizacji pomyœlnego bytu obywateli przy
pomocy struktur kulturowych, gospodarczych i prawnych, gwarantuj¹cych zachowanie praw osoby ludzkiej na mocy prawa naturalnego, wyartyku³owanego miêdzy innymi w „Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka” (ONZ, 1948), g³osz¹cej nastêpuj¹ce idee:
1/ Osobowa godnoœæ cz³owieka jest fundamentem
wolnoœci, sprawiedliwoœci i pokoju na œwiecie. 2/
Wolnoœæ s³owa i przekonañ oraz wolnoœæ od lêku
i nêdzy. 3/ Pozytywnoprawna ochrona praw cz³owieka, ufundowana w osobowej godnoœci jednostki ludzkiej. 4/ Zachowanie praw cz³owieka probierzem rozwoju przyjaznych stosunków miêdzy narodami. 5/
Organizacja Narodów Zjednoczonych wyró¿nia trzy
generacje praw cz³owieka: wolnoœciowe, spo³eczne
i solidarnoœciowe. 6/ Osoba ludzka jest fundamentem wolnoœci, a ta zaœ z kolei jest zasad¹ ¿ycia spo³ecznego. 7/ Narody organizuj¹ce siê w system œwiatowy (ONZ) uœwiadomi³y nadrzêdnoœæ praw w sensie „ius” – uprawnienie w stosunku do prawa stanowionego „lex”. 8/ Przewodnie te idee obowi¹zuj¹
w sumieniu wszystkie ludy i narody i mobilizuj¹ do
ochrony praw cz³owieka i ich realizacji na drodze nauczania, wychowania i ochrony pozytywno-prawnej.
W obszarze dobra wspólnego rodziny znajduje
siê wspólnota ¿ycia wed³ug zamys³u Boga, bêd¹ca
skutkiem mi³oœci ma³¿eñskiej, która dziêki oparciu o
Boga i warunki bytowe, realizuje rozwój osobowy
rodziców i dzieci.
W p³aszczyŸnie dobra wspólnego przedsiêbiorstwa nie mo¿na ograniczaæ tylko do dochodu, ale
nale¿y mieæ na uwadze mo¿liwoœæ poszerzania zatrudnienia, by zachowaæ ci¹g³oœæ pracy jednostkom
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ludzkim w celu rozwoju osobowego przez pracê,
dla rozwoju rodziny i wzmocnienia pañstwa dla
dobra narodu.
Dobro wspólne w obszarze miêdzynarodowym
nie jest sum¹ dóbr pañstw na rzecz globalizmu monistycznego (absolutyzm), ale wspólnot¹ narodów,
w których realizuj¹ swe cele osobowe jednostki ludzkie we wspólnocie z innymi.
Dobro wspólne spo³ecznoœci Koœcio³a realizuje siê zaœ w osobowym uczestniczeniu w Mistycznym Ciele Chrystusa, przez œwiadectwo wiary,
uczestnictwo w sakramentach oraz przez trwanie
w mi³oœci ofiarnej wobec innych, zachowuj¹c przy
tym to¿samoœæ wyznaniow¹ w dialogach ekumenicznych i ideologicznych.
Dobrem wspólnym jest zatem osobowe ¿ycie
cz³owieka i jego rozwój na bazie œrodków spo³ecznych i gospodarczych oraz kulturowych i religijnych.
Rozwój ¿ycia osobowego dokonuje siê przez czyn.
Spe³niany czyn „wspólnie z innymi”. Ten rys spo³eczny (wspólnotowy) jest wyciœniêty na ludzkiej egzystencji. Tak, ¿e przez czyn poznajemy osobow¹ egzystencjê cz³owieka. Jest to personalistyczna wartoœæ czynu. Ta wartoœæ wyprzedza i warunkuje
etyczn¹ aksjologiê czynu. Jest tak dlatego, ¿e osoba ma charakter transcendentny, czyn zaœ pochodny, na zasadzie spe³nienia. Osoba spe³nia siê w czynie „wspólnie z innymi” na zasadzie uczestnictwa.
„Uczestnictwo w ró¿norodnych relacjach – pisze
Karol kard. Wojty³a – dzia³ania „wspólnie z innymi”
przedstawia siê jako dostosowana do tych relacji –
postaæ odniesienia osoby do tych ”innych”. (…) oznacza ono nie tylko ró¿norodne formy odniesienia do
„innych” (…), ale oznacza (…) sam¹ podstawê tej¿e
formy, która tkwi w osobie i osobie odpowiada” (Osoba i Czyn, Kraków 1985 s. 335).
Zaprzeczeniem tak pojêtego uczestnictwa jest
indywidualizm. System ten czyni to przez izolowanie osoby rozumianej jako jednostka skoncentrowana na sobie i swoim dobru, pojmowanym w izolacji
od dobra innych oraz od dobra wspólnego. Podobnie b³¹dzi totalitaryzm, aczkolwiek na innej zasadzie.
Upatruje on, bowiem wroga wspólnoty i dobra wspólnego w jednostce. „W indywidualizmie – rozumuje
Kardyna³ – chodzi o zabezpieczenie dobra jednostki przed wspólnot¹, w totalizmie (…) o zabezpieczenie siê przed jednostk¹ w imiê swoiœcie pojêtego
dobra wspólnego” (tam¿e, s. 340). Systemy te wyrastaj¹ z jednego pnia, a mianowicie z zaprzeczenia uczestnictwa jako w³aœciwoœci osobowe we
wspólnocie ludzkiej. „Dziêki tej w³aœciwoœci osoba
i wspólnota – mówi Karol kard. Wojty³a – niejako
przylegaj¹ do siebie, a nie s¹ sobie obce czy przeciwstawne, jak to przejawia siê na gruncie indywi-
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dualistycznego oraz anty-indywidualistycznego sposobu myœlenia o cz³owieku” (tam¿e, s. 342). Antropologiczny ten b³¹d, ci¹gle podkreœlany przez Jana
Paw³a II w twórczoœci apostolskiej i nauczaniu duszpasterskim w œwiecie, walnie przyczyni³ siê do upadku tych systemów. B³êdy te wykazywa³ zawsze
w kontekœcie klasycznej filozofii cz³owieka, gdzie
osoba jest podmiotem dzia³ania, a nie ludzka zbiorowoœæ. „Wyra¿enie „wspólnota”, podobnie zreszt¹
jak „spo³ecznoœæ” czy „spo³eczeñstwo” – mówi nasz
Autor – wskazuje na porz¹dek przypad³oœciowy.
Bytowanie oraz dzia³anie „we wspólnocie z innymi”
nie stanowi o nowym podmiocie dzia³ania, wprowadza tylko nowe stosunki miedzy ludŸmi, którzy s¹
realnymi podmiotami dzia³ania” (tam¿e, s.343).
Bytowanie i dzia³anie wspólnoty na kanwie dobra wspólnego jest tym silniejsze im bardziej s¹ one
w nim umocowane np. ze wzglêdu na „status” rodzinny, narodowy, religijny lub pañstwowy. „Aksjologia takich wspólnot, która wyra¿a siê w dobru wspólnym – stwierdza Kardyna³ – jest o wiele g³êbsza (…).
Ka¿dy cz³owiek oczekuje po tych wspólnotach, (…)
aby w nich móg³ wybieraæ to, co inni wybieraj¹, i dlatego, ¿e inni wybieraj¹ jako dobro wspólne, s³u¿¹ce
spe³nieniu jego w³asnej osoby, (aby) jego czyny s³u¿y³y wspólnocie…” (tam¿e, s., 348). Zatem wy¿szoœæ
dobra wspólnego i jego nadrzêdnoœæ nie wynika tylko z aspektu iloœciowego danej spo³ecznoœci (wieloœæ lub wiêkszoœæ), ale z punktu widzenia naturalnej trwa³oœci. „Nie iloœæ (…) stanowi o w³aœciwym
charakterze dobra wspólnego, ale gruntownoœæ”
(tam¿e s. 349), umocowana w osobie ludzkiej. „Takie ujêcie jest dalszym ci¹giem krytyki indywidualizmu i antyindywidualizmu” (tam¿e, s. 349). W p³aszczyŸnie tej rzeczywistoœci, jak¹ stanowi „wspólnie
dzia³aæ”, „wspólnie bytowaæ”, coraz wyraŸniej ods³ania siê uczestnictwo jako w³aœciwoœæ osoby i czynu,
a zarazem jako podstawa autentycznej ludzkiej
wspólnoty” (tam¿e, s. 349). Metafizyczna teoria substancjalnoœci bytowej osoby ludzkiej oraz relacyjnoœci bytowej wspólnoty spo³ecznej pokonuje antropologiczny b³¹d marksistowskiego komunizmu
i oœwieceniowego liberalizmu.
Idea dobra wspólnego, wywodz¹ca siê z teorii
osoby ludzkiej i z koncepcji relacji miedzy osobami
w p³aszczyŸnie spo³eczno-gospodarczej, jest fundamentem wizji solidarnoœci. „Podstawa solidarnoœci
– naucza Kardyna³ – jest „naturaln¹” konsekwencj¹
faktu, ¿e cz³owiek bytuje i dzia³a „wspólnie z innymi”(tam¿e, s. 351). Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e
cz³owiek, jako osoba, jest podmiotem wspólnoty
bytuj¹cej i dzia³aj¹cej. Tak jest od strony ontycznej
(przypad³oœæ tkwi w substancji, jako w swym pod³o-
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¿u). W aspekcie zaœ zjawiskowym (empiriofenomenologicznym) owa sieæ osobowoœciowych odniesieñ
wzajemnych miedzy osobami wspólnoty, wystêpuje
zawsze ze wzglêdu na ca³oœæ grupy spo³ecznej.
Ca³oœæ ta jest systemem umocowanym w osobach
uk³adu. Umocowanie to jest „… podstaw¹ wspólnoty, w której dobro wspólne prawid³owo warunkuje
i wyzwala uczestnictwo. Uczestnictwo zaœ prawid³owo s³u¿y dobru wspólnemu, wspiera je i urzeczywistnia…” (tam¿e, s. 351). Ca³oœciowoœæ systemu,
tak pojêtego, jest solidarnoœci¹. Zdaniem Karola
kard. Wojty³y: „Solidarnoœæ oznacza sta³¹ gotowoœæ
do przyjmowania i realizowania takiej czêœci, jaka
ka¿demu przypada w udziale z tej racji, ¿e jest cz³onkiem okreœlonej wspólnoty. Cz³owiek solidarny nie
tylko spe³nia to, co do niego nale¿y z racji cz³onkostwa wspólnoty, ale czyni to „dla dobra ca³oœci”, czyli
dla dobra wspólnego. (…) Dowodzi to (…), ¿e w postawie solidarnoœci odniesienie do dobra wspólnego musi byæ stale ¿ywe, …” (tam¿e, s. 352). Wystêpuje tu pewna komplementarnoœæ: „gotowoœæ dope³nienia” tym czynem, który spe³niam tego, co wype³niaj¹ inni we wspólnocie” (tam¿e, s. 352). I dalej prowadzi Kardyna³ tê myœl: „rys taki wchodzi niejako
w sam¹ naturê uczestnictwa, – które w tym miejscu
rozumiemy ju¿ podmiotowo, czyli jako w³aœciwoœæ
osoby, a nie tylko podmiotowo, czyli jako podzia³ na
czêœci przypadaj¹ce ka¿demu we wspólnotowej
strukturze dzia³ania i bytowania. Dlatego te¿ mo¿na
powiedzieæ, i¿ zasadniczym wyrazem uczestnictwa
jako w³aœciwoœci osoby jest postawa solidarnoœci.
Moc¹ tej postawy cz³owiek znajduje spe³nienie siebie w dope³nieniu innych” (tam¿e, s. 352).
Personalistyczna koncepcja solidarnoœci zak³ada postawê sprzeciwu. „Ten, kto wyra¿a sprzeciw,
nie usuwa siê od udzia³u we wspólnocie, nie wycofuje swej gotowoœci dzia³ania na rzecz wspólnego
dobra. (…) Doœwiadczenie ró¿norodnych sprzeciwów, jakie mia³y i maj¹ miejsce na gruncie ludzkiego bytowania i dzia³ania „wspólnie z innymi”, poucza,
i¿ ludzie, którzy siê sprzeciwiaj¹, nie chc¹ przez to
odchodziæ od wspólnoty. Wrêcz przeciwnie, szukaj¹
w³asnego miejsca w tej wspólnocie – szukaj¹, wiêc
uczestnictwa i dlatego ujêcia dobra wspólnego, aby
oni mogli lepiej, pe³niej i skuteczniej uczestniczyæ
we wspólnocie. Rozliczne s¹ przyk³ady ludzi, którzy
dlatego siê spieraj¹ - a wiêc przyjmuj¹ postawê
sprzeciwu, – ¿e w³aœnie le¿y im na sercu dobro
wspólne (…). Trzeba sprzeciw taki uznaæ za konstruktywny. Jest to warunek prawid³owej struktury
samej wspólnoty, warunek prawid³owego ich ustroju. (…) Wspólnota ludzka wtedy posiada prawid³ow¹
strukturê, kiedy s³uszny sprzeciw nie tylko posiada

Nowy Przegl¹d Wszechpolski

Numer 3-4, 2008

POLSKA BOGIEM SILNA
w niej prawo obywatelstwa, ale tak¿e tak¹ skutecznoœæ, jakiej domaga siê dobro wspólne z prawem
uczestnictwa” (tam¿e, s.353).
Dobro wspólne winno byæ pojmowane dynamicznie i wyzwalaæ postawê solidarnoœci. Ta zaœ nie
mo¿e zamykaæ siê na sprzeciw. On natomiast domaga siê dialogu. W przeciwnym razie wystêpuj¹
anomalie wspólnot solidarnoœciowych w postaci konformizmu, uniku, a nawet wyst¹pieñ si³owych w formie strajków, rozruchów ulicznych, nie mówi¹c ju¿
o krwawych przewrotach. Zatem zasada dialogu winna kontrolowaæ ¿ycie zbiorowe spo³eczeñstw.
Najogólniej rzecz bior¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e
dialog jest rozmow¹, zmierzaj¹c¹ do wzajemnej konfrontacji w celu zrozumienia g³oszonych pogl¹dów
ku wspó³dzia³aniu w zakresie poszukiwania prawdy,
dobra, piêkna i œwiêtoœci na rzecz sprawiedliwoœci
spo³ecznej i pokoju w œwiecie. Dialog w staro¿ytnoœci przejawia³ siê w formie wymiennych monologów
filozoficznych (np., Platon). Partnerzy polityczni, ludzie nauki poprzez wzajemn¹ wymianê myœli, doœwiadczeñ, obserwacji staj¹ siê wspó³twórcami programów badawczych. Podobnie politycy ró¿nych
ugrupowañ partyjnych tworz¹ niejednokrotnie programy spo³eczno gospodarcze o pod³o¿u wspólnego dobra. Jeœli dojd¹ do g³osu postawy œwiatopogl¹dowe, emocjonalne, charakterologiczne lub czynniki ukryte, to dochodzi czêsto do agresji i niepo¿¹danych napiêæ zagra¿aj¹cych dobru wspólnemu.
Jeœli zabraknie woli dialogu, z jego zasad¹ sprzeciwu, to pojawiaj¹ siê wówczas nieautentyczne postawy spo³ecznoœci solidarnoœciowej. „£atwo, bowiem w tym zakresie – pisze Kardyna³ – wypaczyæ
zarówno postawê solidarnoœci jak i sprzeciwu (…).
Jêzyczkiem uwagi jest tutaj owo dynamiczne przyporz¹dkowanie do prawdy (…), tak istotne dla transcendencji osoby w czynie. Przyporz¹dkowanie to
odzwierciedla siê w prawym sumieniu. (…) W sumieniu takim musi szukaæ swego wyrazu równie¿
i dobro wspólne. Ono – stwierdza Kardyna³ – zapewnia dobru wspólnemu dynamikê i ¿ywotnoœæ” (tam¿e, s. 355). Postawa solidarnoœci i sprzeciwu traci
sw¹ autentycznoœæ przez konformizm i unik.
Konformizm polega na wtapianiu siê we wspólnotê. „Takie twórcze i konstruktywne – pisze kard.
Wojty³a – upodabnianie siê ludzi we wspólnocie stanowi potwierdzenie solidarnoœci i jej wykwit”. Ale ta
konformistyczna postawa wskazuje na coœ negatywnego, a mianowicie „… na brak zasadniczej solidarnoœci, a równoczeœnie na unikanie sprzeciwu” (tam¿e, s. 356). W toku dalszej analizy Autor utrzymuje,
¿e konformizm „… stwarza … raczej sytuacjê obojêtnoœci wobec dobra wspólnego”. Jest to jakaœ forma indywidualizmu, ka¿¹ca uciekaæ: „… od wspól-
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noty, która zagra¿a dobru jednostki, a jednoczeœnie
potrzeba ukrycia siê wobec wspólnoty poprzez zewnêtrzny pozór. Konformizm – pisze uczony krakowski – niesie ze sob¹ raczej „jednolitoœæ” ni¿ jednoœæ”
(tam¿e, s. 357).
Nastêpn¹ nieprawid³owoœci¹ „Solidarnoœci” jest
postawa uniku. Ujmuj¹c rzecz relacyjnie mo¿na powiedzieæ: o ile konformizm unika sprzeciwu, o tyle
unik uchyla siê od konformizmu. Tym samym faktem unik nie staje siê autentycznym sprzeciwem.
„Sprzeciw – argumentuje profesor KUL – polega na
podjêciu dobra wspólnego i uczestnictwa (tam¿e, s.
357). U nich zaœ na wycofaniu siê z uczestnictwa
bez próby podjêcia uczestnictwa. Jest to taka sytuacja, ¿e osoba nie mo¿e zdobyæ siê na „solidarnoœæ”,
bo nie wierzy w mo¿liwoœæ sprzeciwu, zapominaj¹c,
¿e „nieobecni nie maj¹ racji”. W tym przypadku jedynie siê ufa, ¿e „nieobecnoœæ” jest jak¹œ „racj¹”.
„Je¿eli jednak – dowodzi Autor – istniej¹ racje usprawiedliwienia postawy „uniku”, to te same racje musz¹
stanowiæ oskar¿enie dla wspólnoty” (tam¿e, s. 357).
Nale¿y kolejnie przypatrzeæ siê jeszcze innej
sytuacji we wspólnocie solidarnoœciowej, a mianowicie odniesieniu: „cz³onka wspólnoty” do „bliŸniego”. S¹ to bowiem dwa uk³ady przenikaj¹ce siê wzajemnie. Struktury te, jako aspektowe, funkcjonuj¹ na
kanwie jednej i tej samej osoby. Tworz¹ one niejako
dwie przenikaj¹ce siê osobowoœci. Wszak s¹ one
zadane, w stosunku do osoby, która jest dana. Osoba jest pojêciem ontycznym, a osobowoœæ – psychologicznym. Osobowoœæ „bliŸniego” jest bardziej
podstawowa ni¿ osobowoœæ „cz³owieka wspólnoty”.
Drugi ten typ osobowoœci wzmacnia jednak ten pierwotny. „Ludzie – naucza Kardyna³ – s¹ lub staj¹ siê
cz³onkami ró¿nych wspólnot, s¹ lub staj¹ siê sobie
w tych wspólnotach bliscy lub obcy, – co wskazuje
poniek¹d na brak wspólnoty – natomiast stale s¹
wszyscy bliŸnimi i nie przestaj¹ nimi byæ” (tam¿e, s.
359). Termin „bliŸni” wskazuje na rzeczywistoœæ uniwersaln¹, bo na „cz³owieczeñstwo”. „Je¿eli jakakolwiek wspólnota zostanie oderwana od tej wspólnoty
podstawowej, musi – czytamy w „Osoba i Czyn” –
straciæ swój „ludzki” – „cz³owieczy” charakter” (tam¿e, s. 360). Cz³owiek jako osoba jest zdolny do
uczestnictwa we wspólnocie np. solidarnoœciowej
oraz posiada predyspozycje do uczestnictwa we
wspólnocie – pisze Kardyna³ – na tym siê opiera,
a zarazem te¿ znajduje swój osobowy sens poprzez
zdolnoœæ uczestniczenia w cz³owieczeñstwie ka¿dego cz³owieka” (tam¿e, s. 361). Uczestniczenie w cz³owieczeñstwie ka¿dej osoby ludzkiej jest rdzeniem
ka¿dego sposobu uczestniczenia, czyli fundamentem dynamicznych w³aœciwoœci osób.
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Opisane uk³ady odniesienia: „bliŸni” i „cz³onek
wspólnoty” nawzajem siê przenikaj¹ w hierarchicznej swej strukturze. P³aszczyzna „wspólnie z innymi” jest bardzo wa¿na w stosunku do p³aszczyzny
nadrzêdnej, jak¹ jest dziedzina bycia „bliŸnim”. St¹d
p³aszczyzna bytowania i dzia³ania „wspólnie z innymi”, musi zostaæ objêta przykazaniem mi³oœci: „bêdziesz mi³owa³ bliŸniego swego”. W przeciwnym razie grozi cz³owiekowi zjawisko „alienacji” ze sfery
uczestnictwa w cz³owieczeñstwie – na zasadzie „bycia bliŸnim”. Mi³oœæ zapobiega alienacji, bo przyczynia siê do zrozumienia drugiego cz³owieka, a to u³atwia porozumienie na drodze dialogu. Dialog ma ró¿ne odmiany i zasiêg dzia³ania. O tym zreszt¹ by³a
ju¿ mowa. W tym miejscu zostanie uwzglêdniony
aspekt najbardziej bliski sprawie porozumienia i to
w sensie narodowym.

II. Dialog drog¹ porozumienia
Otó¿ dialog spo³eczny z zamiarem osi¹gniêcia
porozumienia wywodzi siê z jêzyka greckiego diá
lógou = przez rozum; pol. po rozumie, porozumienie. Akwinata okreœli³ dialog jako podstawê mi³oœci
spo³ecznej, czyli solidarnoœci przy wymianie s³ów
(S.th.,II-II,q.25,a.3, rep.). Osobowe ¿ycie cz³owieka
komplementarnie tworz¹ nastêpuj¹ce warunki: a/
mo¿noœæ poznania prawdy, b/ wrodzona zdolnoœæ
do spo³ecznej mi³oœci, czyli solidarnoœci we wspólnocie, c/ wolnoœæ w wyborze dobra, d/ podmiotowoœæ
wobec prawa, e/ odrêbnoœæ egzystencjalna (suwerennoœæ), f/ godnoœæ z racji wrodzonej religijnoœci.
Osoba jest dana – p³aszczyzna ontyczna. Rozwój osobowoœci jest zaœ zadany i przejawia siê w formie czynu cz³owieka – sfera fenomenologiczna.
G³oszone przez strony zdania winny byæ: a/
prawdziwe – zgodne z realnym œwiatem w perspektywie wiecznoœci, b/ niesprzeczne, c/ przewidywalne ze wzglêdu na konsekwencje ¿yciowe stron, d/
uhistorycznione – respektuj¹ce uwarunkowania dziejowe stron.
W s¹dach wypowiadanych przez strony winna
przejawiaæ siê dobra wola w poszukiwaniu rozwi¹zañ problemów – otwartoœæ, szczeroœæ, cierpliwoœæ,
zaufanie, wyrozumia³oœæ i mi³oœæ (w myœl zasady:
pokochasz – zrozumiesz).
W naszym narodzie, jak równie¿ w ca³ym œwiecie, dialog toczy siê o koncepcjê dobra wspólnego
oraz o sposób uczestniczenia w nim z innymi. A przebiega on przez teoriê cz³owieka, rodziny, narodu na
naszym kontynencie i nie tylko… Arcybiskup Kazimierz Majdañski w ca³ej pe³ni ten dialog prowadzi³
poprzez stacje swego ¿ycia, które sam wyró¿ni³:
K a l i s z i M a ³ g ³ ó w – „rodzice, wpatrzeni
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w Œwiêt¹ Rodzinê kalisk¹ byli wiernymi s³ugami Boga
– dawcy ¿ycia”. W³oc³awek – „by³o to wybitne œrodowisko naukowo teologiczne (…) Ateneum Kap³añskie (za³o¿one w 1909 r.) ³¹czy³o (…) trzy zabory,
a by³o redagowane przez zespó³ pracowników naukowych seminarium. (…) W³adze okupacyjne powiadomi³y b³ogos³awionego biskupa Micha³a Kozala: 8 listopada, mo¿ecie zacz¹æ studia seminaryjne,
a wieczorem 7 listopada 1939 r. gestapo wszystkich
profesorów i alumnów aresztowa³o. Biskupa tak¿e.
Cywilizacja œmierci k³amie”. P a r y ¿ – „po kilku zaœ
latach miasto to by³o miejscem pierwszego spotkania dwóch m³odych polskich ksiê¿y studentów: jednym z nich by³ ks. Karol Wojty³a, a drugi – zabiera
w³aœnie jeszcze dziœ g³os. (…) Nie ma spotkañ przypadkowych. Przez ca³y zaœ czas nowo zawartej przyjaŸni dwóch ksiê¿y polskich chodzi³o o dzia³alnoœæ
na rzecz jasnego obrazu zamys³u Bo¿ego o ma³¿eñstwie i o rodzinie…”; I n s t y t u t N a u k o w y –
„W naszym akcie zawierzenia œw. Józefowi, z³o¿onym w Dachau 60 lat temu, by³a mowa o rodzinie
i dziele mi³osierdzia (…). W epoce buntu przeciwko
zamys³owi Bo¿emu o ma³¿eñstwie i rodzinie mo¿e
byæ zwi¹zane z tym powa¿ne ryzyko. Niech ominie
nasz kraj. I niech ominie nas. Mamy do tego prawo
jako pionierski w tej dziedzinie oœrodek naukowy”.
S z c z e c i n – „By³a to stacja trzynastoletniej pos³ugi pasterskiej za³o¿yciela Instytutu Studiów nad
Rodzin¹ (…) W diecezji szczeciñsko – kamieñskiej
znajduje siê te¿ urocza Wiose³ka na wyspie Wolin
(…). powsta³ tam krajowy Oœrodek Rodzin, z radoœci¹ zaaprobowany i pob³ogos³awiony przez Jana
Paw³a II. S³u¿y rodzinom z wszystkich Ognisk Œwiêtej Rodziny, rozsianych po Kraju”. (…) Na Jasnych
B³oniach (…) nawi¹zuj¹c do s³ów; (Wiatr od morza),
nakreœli³ Ojciec Œwiêty program ¿ycia dla ludzi m³odych. Niech ten program trwa”. R z y m – „ za³o¿yciel, a zarazem wówczas Dyrektor Instytutu, otrzyma³ zaszczytn¹ propozycjê Papie¿a Jana Paw³a II,
by wzi¹³ udzia³ w zorganizowaniu w Watykanie Synodu Biskupów roku 1980 o zadaniach rodziny
chrzeœcijañskiej w œwiecie wspó³czesnym. Tak siê
sta³o (…). 13 maja 1981 r. ugodzi³y Papie¿a œmiertelne strza³y. Powiedziano wtedy: to za rodziny. Ale
Papie¿ ocala³. Nie zabili Go i nie zabij¹ Jego nauki,
bo jest ni¹ prawda Bo¿a”. £ o m i a n k i – „O obu
Instytutach napisa³ Ojciec Œw. w roku jubileuszowym,
3 maja 2000 r.: rodzina jest najwiêkszym darem Boga
dla ludzkoœci, który winniœmy wszyscy strzec jak najdro¿szego skarbu, chroniæ i czciæ wszystko, aby nie
zosta³ odarty ze swojej wartoœci. (…) Te zadania spe³niaj¹ wszyscy, którzy s¹ zaanga¿owani w dzia³alnoœæ Instytutu Studiów nad Rodzin¹ i Instytutu Œw.
Rodziny…” (teksty pochodz¹ z referatu ks. Arcybi-
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skupa wyg³oszonego podczas sympozjum pt. ”Przysz³oœæ ludzkoœci idzie przez rodzinê” zorganizowanego z okazji trzydziestolecia Instytutu Studiów nad
Rodzin¹ w £omiankach, 23 czerwiec 2005 r.).
Stacje dziejów Arcybiskupa s¹ formami uczestnictwa jego osoby, która dzia³a „wspólnie z innymi”na zasadzie bycia „bliŸnim” w mi³oœci rodzinnej.
Uczestnictwo to wykazywa³o wielopostaciow¹ zdolnoœæ odniesienia do innych. Odniesienia do Koœcio³a hierarchicznego, a zw³aszcza do Ojca Œwiêtego,
do grona profesorów, ludzi nauki, studentów, wychowanków, do osób ¿ycia konsekrowanego itp. Podstaw¹ tych wiêzi jest dobro wspólne, czyli osobowa
p³aszczyzna ich ¿ycia w sensie ontycznym. Prowadzenie tych wspólnot na zasadzie rodzinnoœci pog³êbia uczestnictwo osób, wiêzi w ka¿dej wspólnocie owych stacji bytowania i uczestniczenia w dobru
wspólnym. Przykazanie mi³oœci funkcjonuje jako
zasada bytowania i dzia³ania „wspólnie z innymi”
w obrêbie ka¿dej stacji ¿ycia. Zatem we wspólnotowej wiêzi osobowej, rodzinnych ognisk krajowych wystêpuje najbardziej pog³êbiony dialog ¿ycia wspólnotowego ku porozumieniu narodowemu.

III. Wybrane teksty dialogiczne
ks. Arcybiskupa K. Majdañskiego
Niech, zatem w dalszym ci¹gu przemawia do
nas Ojciec Arcybiskup, albowiem Jego s³owa s¹ tu
najwa¿niejsze, bo to On jest twórc¹ dialogu o rodzinie i o narodzie. Tym bardziej, ¿e styl, forma, myœl
zdañ w bogatej twórczoœci ks. Arcybiskupa ma charakter na wskroœ dialogiczny w sensie merytorycznym, formalnym i emocjonalnym. Nasz Autor przemawia do czytelnika i s³uchacza ¿yw¹ wyobraŸni¹,
g³êbi¹ myœli i bogat¹ stylizacj¹ narracji.
O j c z y z n a j e s t M a t k ¹ : „osobiste (…)
i wspólne (…) przymierze z Ojczyzn¹ ma fundamentalne znaczenie dla odczytania myœli Boga o tym,
¿e jesteœmy (…) cz³onkami tej Wspólnoty, która jest
Rodzin¹ (…) Ojczyzna jest matk¹, tak oto mówi
pierwszy Polak na tronie Piêtrowym: uca³owa³em
ziemiê Polsk¹, z której wyros³em. Ziemiê, z której
wezwa³ mnie Bóg (…) Ziemie, do której przybywam
dzisiaj jako pielgrzym (…) Pragnê, a¿eby mój pobyt
w Polsce przys³u¿y³ siê równie¿ tej niestrudzonej woli
¿ycia moich rodaków na ziemi, która jest nasz¹
wspóln¹ Matk¹ i Ojczyzn¹ (…) Wielokrotnie w ostatnim czasie mówi³em do przedstawicieli polskich
uczelni wy¿szych o pal¹cej potrzebie nie tylko formacji intelektualnej m³odego pokolenia, ale równie¿
kszta³towanie w nich ducha zdrowego patriotyzmu
(…) Œwiadomoœæ tego, kim jestem, i umiejêtnoœæ
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brania odpowiedzialnoœci za to, kim jestem, pozwoli
kolejnym pokoleniom m³odych Polaków z pe³nym
otwarciem, ale bez poczucia zagubienia, czerpaæ
z bogatego dziedzictwa kultury europejskiej i œwiatowej. Pozwoli im oddzieliæ prawdziwe, ponadczasowe wartoœci ludzkiego ducha od przemijaj¹cych
namiastek dobra, przybieraj¹cych kszta³t kulturowego imperatywu wspó³czesnoœci” (Papie¿ Jan Pawe³
II, kszta³tujcie duchowe oblicze Polski i Europy,
15.12.2001 r. Przemówienie do delegacji uniwersytetu kard. Stefana Wyszyñskiego w Warszawie)
K o r z e n i e „Proszê o g³os! Panowie Genera³owie i panowie Oficerowie wszystkich stopni!
Mówi³ jako biskup œwiadomy prawdy, ¿e Koœció³ zawsze pozostawa³ i pozostaje w s³u¿bie Narodu. (…)
By³a podnios³a uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru,
na którym wed³ug ustaleñ mia³ byæ umieszczony
napis: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Na sztandarze
zabrak³o jednak s³owa: „Bóg” (…) Najpierw s³owo
o sta³ej tendencji skreœlania Pana Boga z ¿ycia prywatnego, prywatnego ¿ycia spo³ecznego, z ¿ycia politycznego, parlamentarnego, ze szko³y, z instytucji.
To nie jest proszê Panów, nic nowego! Cz³owiek
zosta³ od pocz¹tku obdarzony wielk¹ godnoœci¹,
stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e, o czym
mówi Biblia w pierwszych zdaniach (por. Rodz 1,27).
By³ te¿ w³adc¹, upowa¿nionym przez Stwórcê, by
w³ada³ ca³¹ ziemi¹: „niech panuje” (Rodz 1,26). Co
wiêcej, cz³owiek by³ przyjacielem Pana Boga. Jaka
by³a motywacja tego buntu przeciwko Panu Bogu? Motywacja przysz³a z zewn¹trz – zjawi³ siê ktoœ, kto
inspirowa³ i przekonywa³. Ale trafi³ do tego, co jest
w cz³owieku. Powiedzia³ kusiciel: „ bêdziecie jako bogowie” (por. Rodz 3,5). Klêska cz³owieka przychodzi, wiêc przez zarozumia³oœæ i pychê”.
Pomoc i obrona narodu pols k i e g o „dwa wielkie dni naszej historii. Historia
Polski nigdy nie zapomni tamtego 3 Maja, który by³
w 1791 r. (…) Dzieñ 3 Maja 1791 r., poprzez uchwalenie pionierskiej Konstytucji, która zadziwi³a œwiat,
ratowa³ Kraj od klêski politycznej i moralnej, w jakiej
by³a pogr¹¿ona Ojczyzna. Zaczyna³a siê Konstytucja od s³ów: „w imiê Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego”. Natomiast 1 Kwietnia 1658 r. 135 lat wczeœniej,
mówi o drodze ocalenia z historycznego potopu: pocz¹tkiem tej drogi by³a obrona Jasnej Góry a po niej
– droga ocalenia prowadzi³a poprzez œluby Króla
Jana Kazimierza w katedrze Lwowskiej. Król z³o¿y³
te œluby, w imieniu ca³ego narodu, gdy og³osi³ Najœwiêtsz¹ Mariê Pannê, Matk¹ Boga – cz³owieka,
Królow¹ Polski (…) co te dwa dni mówi¹ nam dziœ ?
(…): a./ Przesz³a ju¿ ta nasza Ojczyzna niejeden
potop taki, jak za Jana Kazimierza, a mo¿e i potopy
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groŸniejsze. b/ I prze¿y³a niejedn¹ niegodn¹ targowicê, jak po wspania³ym zrywie narodu, zapisanym
w Konstytucji 3 maja. c/ Przysz³y rozbiory. d/ A przecie¿ powsta³a z niewoli. e/ Przesz³a …, wybuch wolnoœci, rozkwit miêdzywojenny i szybko znów popad³a w nastêpn¹, krótk¹ ale straszliw¹, niewolê II wojny œwiatowej. f/ DŸwignê³a siê znów do ¿ycia, ale
by³a dalej zniewolona pêtami ateistycznego komunizmu. g/ DŸwignê³a siê do ¿ycia, ale my teraz znowu¿
pytamy o to, dok¹d idziemy. Dok¹d? – Podobno do
Europy. A wiêc pytamy dalej, a co nam przynios¹ bardzo niekiedy zachwalane perspektywy europejskie? Co
nam przynios¹, skoro doœwiadczenia mamy raczej
bolesne, gdy¿ tu¿ po zakoñczeniu wojny mocarstwa
europejskie uzna³y, ¿e choæ Polacy byli obecni na
wszystkich polach bitew i w potwornych miejscach kaŸni, na Wschodzie i na Zachodzie, Polska po odniesionym zwyciêstwie nie mia³a siê liczyæ? Tak post¹pi³y
mocarstwa europejskie! g/ Ka¿¹ nam teraz pukaæ do
bram sytej Europy, wraz z tym sytym krajem, który
wywo³a³ wojnê i ca³y œwiat mu pomóg³ odbudowaæ
siê ekonomicznie. Nam nie! Na to tylko zas³u¿yliœmy, poniós³szy straszliwe ofiary w obronie Europy,
ju¿ w wiekach œrednich, gdy hordy id¹ce z Azji mog³y zalaæ ca³¹ Europê, a myœmy po bohatersku zatrzasnêli przed nimi legnickie bramy”. (…) Konstytucja – to prawo ¿ycia narodu. Jaka jest konstytucja,
która teraz nami rz¹dzi? Mo¿e wystarczy³oby odpowiedzieæ: konstytucja 3 Maja z przed 207 laty rozpoczyna³a siê s³owami: „W imiê Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego”. Obecna zaœ Konstytucja mówi na
pocz¹tku: „My, Naród Polski – wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej, zarówno wierz¹cy w Boga (pos³uchajcie, jakiego to Boga!) Bêd¹cego Ÿród³em prawdy,
sprawiedliwoœci, dobra i piêkna, jak i niepodzielaj¹cy
tej wiary, a te uniwersalne wartoœci wywodz¹ce z innych Ÿróde³, (…) w poczuciu odpowiedzialnoœci przed
Bogiem lub przed w³asnym sumieniem …”. Du¿o
s³ów. A gdzie jest Pan Bóg? – Pyta Arcybiskup.
N a r o d z i n y „ S o l i d a r n o œ c i ” Ks. Arcybiskup w kazaniu 31.VIII. 1980 r. powiedzia³ „próba dziejowa. Zanim nasta³ dzieñ, przeszliœmy przez
próbê, któr¹ mierz ¹ wymiary naszych dziejów. Pisa³
kilka dni temu Papie¿ Polak: modlitw¹ i sercem
uczestniczê w tych doœwiadczeniach, przez jakie
przechodzi – raz jeszcze – moja Ojczyzna i moi
Rodacy”. Próba dziejowa wynosi³a nas na scenê
œwiata i zadziwi³a œwiat. Co œwiat ujrza³ w ciê¿kim
zmaganiu o chleb powszedni, o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i zabezpieczenie nienaruszalnego prawa do
w³asnego ¿ycia i rozwoju”, jak pisa³ Papie¿? Ujrza³
Polaków nie tylko ofiarnych i mê¿nych. Tak w chwili
prób bywa³o zawsze. Ale ujrza³ Polaków dojrza³ych.
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Mo¿e tak dojrza³ych, jak nigdy dot¹d. Czytane s¹ dzisiaj z ambon takie s³owa biskupów polskich: „ (…) uznanie zarówno strajkuj¹cym robotnikom i ich komitetom,
jak i w³adzom za to, ¿e nie dopuœci³y do zaburzeñ
porz¹dku publicznego. Dowodzi to dojrza³oœci obywatelskiej i politycznej”.
Orêdzie przebaczenia i pokoju
„motywacj¹ Orêdzia by³a nauka Chrystusa Pana
o koniecznoœci przebaczenia. Koœció³ polski mo¿e
siê, wiêc szczyciæ t¹ bardzo chlubn¹ kart¹, ¿e w okresie niezwykle trudnym da³ œwiadectwo wiernoœci
Ewangelii. Mówi³ o tym póŸniej w katedrze koloñskiej Prymas Tysi¹clecia: „Europa musi dostrzec
ponownie, ¿e jest ona nowym Betlejem dla œwiata,
dla ludów i narodów, z którego wywodzi siê na œwiat
Król i Ksi¹¿e Pokoju” (22.VI.1978). (…) Przebaczyæ
to nie znaczy zubo¿yæ prawdê. Prawda jest, bowiem
zawsze fundamentem i przebaczenia i pokoju”.

IV. Organizacja ¿ycia zbiorowego kraju na
zasadzie ogólnonarodowego porozumienia
„Polska Bogiem silna”.
Idea ogólnonarodowego porozumienia przybra³a formê organizacyjn¹ w postaci statutowego
Stowarzyszenia pod duchow¹ opiek¹ arcybiskupa
Kazimierza Majdañskiego. Na kanwie podstawowych zasad deklaracji ideowej opracowa³ statut pisz¹cy te s³owa(przy licznych konsultacjach). Ze
wzglêdów merytorycznych i historycznych warto
utrwaliæ pamiêæ o przedsiêwziêciu na skalê Kraju
z tamtego czasu.
U pod³o¿a karty ideowej leg³y przemyœlenia pani
redaktor Nowego Przegl¹du Wszechpolskiego Teresy Bloch – Prezesa Stowarzyszenia przy inspiracji ideowej ks. Arcybiskupa K. Majdañskiego i w kontekœcie Orêdzia GnieŸnieñskiego Jana Paw³a II
(1997). Ze wzglêdów dialogicznych i merytorycznych
jak równie¿ historycznych warto przytoczyæ zasady
ideowe deklaracji Stowarzyszenia:
1. Naród Polski jest twórc¹ pañstwa polskiego, Polski istniej¹cej od lat tysi¹ca i maj¹cej
istnieæ w najdalsze czasy, naród polski jest jedynym i trwa³y Ÿród³em bytu i si³y naszej Ojczyzny. W wielowiekowych pracach i heroicznych
zmaganiach zdo³a zachowaæ i wzbogaciæ
w³asn¹ to¿samoœæ narodow¹, obroniæ swoje
istnienie, a przez wypracowane wartoœci zapewniæ sobie godne miejsce wœród innych narodów. Obecnie nale¿y do nas – w aktualnych
uwarunkowaniach cywilizacyjnych i politycznych – urz¹dzanie, umacnianie i obrona Domu
ojczystego.
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2. Uznajemy, ¿e najwy¿szym dobrem Narodu i najcenniejszym jego spoiwem jest wyznawana
przez Naród wiara chrzeœcijañska. Wiernoœæ
Ewangelii, Krzy¿owi i Koœcio³owi stanowi dla
nas nienaruszalny fundament i trwa³¹ inspiracjê ¿ycia indywidualnego, rodzinnego, spo³ecznego, gospodarczego i politycznego oraz rodzimej kultury polskiej. D¹¿eniem ogólnonarodowego porozumienia „Polska Bogiem silna”
bêdzie stopniowa chrystianizacja wszystkich
obszarów ¿ycia Narodu, nie tylko z mocy praw,
lecz g³ównie z mocy szlachetnych obyczajów,
wspartych o prawo Bo¿e.
3. Bêdziemy zdecydowanie popieraæ rodzinê
polsk¹ zgodnie z zamys³ami Bo¿ymi o ma³¿eñstwie i rodzinie. Taka rodzina jest podstawow¹
komórk¹ ¿ycia spo³ecznego i narodowego, a od
jej zdrowia i pomyœlnoœci zale¿y zdrowie i pomyœlnoœæ narodu. Bêdziemy broniæ ¿ycia ludzkiego od poczêcia do naturalnej œmierci.
4. Jesteœmy zdecydowanymi przeciwnikami aborcji, eutanazji, klonowania, alkoholizmu, narkomanii, pornografii i wszelkiej deprawacji, rozk³adaj¹cej od wewn¹trz Naród polski, a propagowanej przez wrogów wewnêtrznych i zewnêtrznych.
5. Bêdziemy troszczyæ siê o ziemiê ojczyst¹ jako
Matkê – ¯ywicielkê i jako terytorium pañstwa.
Chcemy, wiêc kupiæ Polaków ze wszystkich
warstw spo³ecznych przeciwstawiaj¹cych siê
wstêpowaniu polski do struktur ponadnarodowych o charakterze globalistycznym.
6. Wszyscy obywatele polscy powinni mieæ równe prawa i obowi¹zki bez wzglêdu na ich narodowoœæ i wyznanie. A zatem Polacy ¿yj¹cy
w innych krajach winni mieæ takie same prawa,
jakie przys³uguj¹ mniejszoœciom narodowym
u nas.
7. Ogólnonarodowe porozumienie „Polska Bogiem
Silna” ma na celu ³¹czenie œwiadomych ideowych i ofiarnych Polaków do oddanej s³u¿by
i wytrwa³ej pracy dla Polski, umacnianie œwiadomoœci narodowej i pañstwowej, patriotyzmu, dumy narodowej, kultury politycznej, etosu pracy i wiary we w³asne si³y. Podejmujemy
wspólnie z Koœcio³em katolickim d³ugofalow¹
pracê wychowawcz¹ nad odrodzeniem moralnym we w³asnych szeregach i z kolei w ca³ym
narodzie.
Zasady te znalaz³y swoje ugruntowanie w statucie Stowarzyszenia i tak w par. 10 stwierdzono, ¿e
celem Stowarzyszenia jest: 1/ d¹¿enie do ochrony
praw cz³owieka i narodów; 2/ skupienie Polaków
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przeciwstawiaj¹cych siê wst¹pieniu do struktur ponadnarodowych o charakterze globalistycznym a
w szczególnoœci akcesji Polski do Unii Europejskiej;
3/ zachowanie wiary katolickiej, równoœci, godnoœci
i to¿samoœci narodowej; 4/ obrona ¿ycia ludzkiego
od poczêcia do naturalnej œmierci; 5/ troska o rodzinê polsk¹ i ziemiê ojczyst¹. W par. 11 napisano, ¿e
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1/ kszta³cenie ideowo wychowawcze i patriotyczne; 2/ prowadzenie dzia³alnoœci propagandowej, wydawniczej
i prasowej; 3/ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na podstawie odrêbnych przepisów; 4/ dzia³alnoœæ klubow¹, odczytow¹ i organizo0wanie wieców;
5/ wspó³pracê z bliskimi ideowo organizacjami politycznymi i spo³ecznymi.
Statut Stowarzyszenia nie zosta³ jednak zarejestrowany. Przyczyn nie podano. Ka¿dorazowe
uwagi S¹du Rejestrowego by³y uwzglêdniane.
Naczelne idee tego statutu zadeklarowane
w karcie ideowej Stowarzyszenia trwaj¹ i rozwijaj¹
siê w obrêbie Towarzystwa Kultury Narodoworeligijnej „Polska Bogiem Silna” im. Jana Paw³a II na
³amach pisma „Nowego Przegl¹du Wszechpolskiego, za³o¿onego przez Czes³awa Blocha (1994), a redagowanego przez Teresê Bloch oraz mieœiencznika „Nad Odr¹” za³o¿onego (1991) przez pisz¹cego
te s³owa a redagowanego staraniem Jana Nowika.
Dialogiczne idee statutu s¹ realizowane w wielorakich formach i z ró¿nym nasileniem, zale¿nie od zewnêtrznych uwarunkowañ polityczno spo³ecznych.
Nasz dialog w narodzie ma charakter wewnêtrzny,
ale nawi¹zuje do dialogu zewnêtrznego z lat osiemdziesi¹tych. Narodowy spór solidarnego spo³eczeñstwa z zasad¹ sprzeciwu toczy³ siê wówczas z komunizmem. W tamtym okresie nie by³o dialogu wewnêtrznego w kraju, albowiem wszyscy Polacy byli
jednomyœlni wobec wspólnego wroga – globalistycznego komunizmu. Spór miêdzynarodowy tamtych lat
prowadzi³ Naród w sposób niewerbalny o charakterze postaw sprzeciwu, pielgrzymek, licznych spotkañ
nabo¿eñstwowych pod duchow¹ opiek¹ Prymasa
Tysi¹clecia wraz z ca³ym Koœcio³em Hierarchicznym.
Dialog ów przebiega³ w obszarach kultury i w dziedzinach ¿ycia zbiorowego: robotniczego, ch³opskiego, rzemieœlniczego, administracyjnego i politycznego. Dialog ten przybiera³ formê werbaln¹ i niewerbaln¹ (postawy w duchu oporu wobec w³adzy w zak³adach pracy, strajki solidarnoœciowe, symbole
w plakietkach, w wymownym podnoszeniu r¹k przy
kszta³cie roz³o¿onych palców na kszta³t litery „v” –
zwyciêstwo itp.). Œwiat siê przygl¹da³ a nawet wielorako wspiera³. Nie oby³o siê bez dramatu – stan
wojenny i sk³ócanie narodu – okr¹g³y stó³ nie by³ dialogiem, lecz uk³adem si³ o wspólnej genezie, gdy¿
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wojna œwiatowa wisia³a na w³osku (tajne dokumenty
Uk³adu Warszawskiego). Nast¹pi³ prze³om solidarnoœciowy i zaistnia³ „okr¹g³y stó³”. Do g³osu dosz³y
ju¿ zdobyte instrumenty demokratyczne, aczkolwiek
reglamentowane. Pisma zaœ ulotne zamieniono na
periodyki wydawnicze. Podziemie struktur politycznych ujrza³o œwiat³o dzienne. Jednostka ludzka wysz³a przed kolektyw, ale w kródce zosta³a osamotniona, bo klasê robotnicz¹ zamieniono na œwiat bezrobotnych. z wymarzonej wolnoœci uczyniono samowolê. Wszechw³adny indywidualizm zacz¹³ niszczyæ
ma³¿eñstwa, rodziny, naród i Koœció³. Ludzie wytracaj¹ umiejêtnoœæ ¿ycia ze sob¹. A jest tak, dlatego,
¿e „opinia” wkracza na miejsce „prawdy”, a „u¿ytecznoœæ” zajmuje teren „dobra”, „brzydota” zaœ wypycha „piêkno”, natomiast „grzech” pustoszy „winnicê
Pañsk¹”. W tej sytuacji dialog staje siê g³osem wo³aj¹cego na pustyni wœród swoich – niczym w staro¿ytnym Izraelu. Nie wszystko jednak stracone. Pojawi³ siê cz³owiek „pos³any od Boga” Jan Pawe³ II
by³o Mu na imiê. Rozpocz¹³ siê dialog w œwiecie
w tym i Polsce. Za naszym Papie¿em dialog ten
podiom Arcybiskup Kazimierz Majdañski.
St¹d nawi¹zuje On do dialogu ze wspó³czesn¹
ludzkoœci¹ Ojca œw., który w homilii beatyfikacyjnej
b³. Zygmunta Szczêsnego – Feliñskiego powiedzia³:
„arcybiskup Feliñski g³êboko anga¿owa³ siê w obronê wolnoœci narodowej. Potrzeba tego i dziœ, kiedy
ró¿ne si³y – czêsto kieruj¹ce siê fa³szyw¹ ideologi¹
wolnoœci – staraj¹ siê ten teren zagospodarowaæ dla
siebie. Kiedy ha³aœliwa propaganda liberalizmu,
wolnoœci bez prawdy i odpowiedzialnoœci nasila siê,
równie¿ w naszym kraju, pasterze Koœcio³a nie mog¹
nie g³osiæ jednej i niezawodnej wolnoœci, jak¹ jest
prawda Krzy¿a Chrystusowego. Taka filozofia wolnoœci jest istotowo zwi¹zana z dziejami naszego
narodu” (Oss.Rom.p.,9,2002, s.20-21). Analiza tej
wypowiedzi dialogicznej („pasterze Koœcio³a nie
mog¹ nie g³osiæ”) naprowadza na postulaty dialogu
wewn¹trz narodowego i zewnêtrznego, a s¹ nimi: 1/
idea prawdy, jako zgodnoœæ myœli z rzecz¹; 2/ regu³a wolnoœci narodowej „do”: suwerennoœci pañstwa,
niepodleg³oœci narodu, w³asnego dziedzictwa kulturowo religijnego, dobrobytu swych obywateli przez
pracê we wszystkich wymiarach, zasobów naturalnych w³asnej ziemi ojczystej, ochrony praw cz³owieka, opartych na wrodzonej godnoœci osoby ludzkiej
oraz wolnoœci „od”: nêdzy, lêku, fa³szu, z³a, brzydoty
i nieprawoœci; 3/ dyrektywa odpowiedzialnoœci w sensie: a/ ponoszenia odpowiedzialnoœci za coœ, b/ podejmowania odpowiedzialnoœci za coœ, c/ poci¹gania do odpowiedzialnoœci i d/ dzia³ania odpowiedzialnie; 4/ wizja realizmu Krzy¿a Chrystusowego, jako
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znaku nadziei: „Przestañ siê lêkaæ! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i ¯yj¹cy” (Ap 1,17-18).
W œwietle tych postulatów dialogu wewn¹trznarodowego i miêdzynarodowego, o. Arcybiskup
w debacie przedakcesyjnej (z racji referendum) wysun¹³ nastêpuj¹ce tezy dialogiczne:
1. Czy wolno zaufaæ Europie? – skoro:
– z historycznego punktu widzenia kraje Europy nie zas³uguj¹ na zaufanie;
– jesteœmy Europejczykami od zarania naszych
dziejów na zasadzie Unii GnieŸnieñskiej
i dziejowej roli „przedmurza chrzeœcijañstwa”
i nie tylko…;
– nie uczyniono Jan Pawe³ II nigdy nie zaaprobowa³ Europê z liberalistycznym znamieniem
cywilizacji œmierci;
– zadoœæuczynienia za bezmiar krzywd wojennych i powojennych w trudzie ³amania potêgi Stalina i Hitlera;
– kraje Europy Unijnej odrzucaj¹ Boga i jego
dar w postaci pokoju eksportuj¹c do Polski
zach³anny biznes, egoistyczn¹ wygodê i nienasycon¹ konsumpcjê.
2. Czy wolno zaufaæ Europie bezbo¿nej? – Pytanie w kontekœcie dekalogu:
– dzieje ludzkoœci mówi¹, ¿e budowa „raju na
ziemi” bez Boga rodzi totalitarne panowanie
„k³amcy i zabójcy” (J 8,44) – szatana przeciw cz³owiekowi, rodzinie i narodowi;
– bez prawa naturalnego, wyartyku³owanego
w dekalogu, konstytucja UE bêdzie tylko prawem stanowionym, umocowanym w absolutnej w³adzy systemu (komunizm, faszyzm);
– u pod³o¿a Europy bezbo¿nej tkwi b³¹d antropologiczny, cz³owieka traktuje siê; jako element kolektywu (komunizm) lub jako jednostkê samowoln¹ (liberalizm), ale z czasem
wtapian¹ w ca³oœæ bezdusznej zbiorowoœci
ludzkiej (globalizm);
– globalizm ZSRR i UE, odrzuciwszy prawdy
o cz³owieku, wyprowadzi³ go na wy¿yny
ob³êdnej opinii ideologicznej, by go str¹ciæ
z pogard¹ w dolinê œmierci;
3. Arcybiskup Kazimierz Majdañski przeszed³
przez centrum cywilizacji Europy i z ca³¹ moc¹
protestuje przeciw tej dolinie œmierci dla rodz¹cych siê pokoleñ, narodów w tym i Polski;
4. Obowi¹zek ewangelizacji Europy w dialogu
zewnêtrznym i wewnêtrznym z si³ami ludobójstwa w obszarze: aborcji, eutanazji i homoseksualizmu na drodze sporu werbalnego we
wszystkich mediach i niewerbalnego, czyli w postawie ¿ycia ewangelicznego.
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5. niez³omna nadzieja – w dialogu retorycznym
Arcybiskup mówi:
– „rodzino! (…) Jesteœ pomys³em Boga, który
ocala”, a nie pomys³em cz³owieka bezbo¿nego, który zabija;
– „Wiedz te¿ Rodzino, ¿e masz œwiête prawo
(…) liczyæ na najofiarniejsz¹ pos³ugê ze strony Koœcio³a”, a to, dlatego, ¿e „Rodzina jest
pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ drog¹ Koœcio³a”
(Jan Pawe³ II)
– „£aska sakramentalna- najpierw chrztu i bierzmowania, a potem ma³¿eñstwa – wtargnê³a
w wasze serca niczym œwie¿y strumieñ nadprzyrodzonej mi³oœci. Ta mi³oœæ rodzi siê
w ³onie Trójcy œwiêtej, której ¿ywym i wymownym wizerunkiem jest ludzka rodzina”
(Jan Pawe³ II, przemówienie z 8.X.1994). To
doskonalenie siê osób w rodzinie jest dobrem wspólnym osobowym, w którym
uczestnicz¹ wspó³ma³¿onkowie i dzieci, jako
w najg³êbszej podstawie dialogu we wspólnocie solidarnoœciowej, która z kolei przek³ada siê na wspólnotê narodow¹, doskonal¹c¹ siê równie¿ w osobach, ale ju¿ w krajowym wymiarze, jako kolejne dobro wspólne
osobowe w skali historycznej wewnêtrznej
„ad intra” (aspekt historiozoficzny).
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W dialogicznych tych tezach wpisany jest dramat naszej Ojczyzny. „Dlatego – g³osi Arcybiskup
– nale¿y zmobilizowaæ wszelkie moce ducha, aby
broniæ Polski, jej to¿samoœci i suwerennoœci. Nale¿y uczyniæ wszystko, by umo¿liwiæ jej rozwój
dziêki zgodnemu wysi³kowi wszystkich Polaków,
zjednoczonych mi³oœci¹ Ojczyzny…” (abp Kazimierz Majdañski, Rodzina – wierna bo¿emu zamys³owi – jako warunek ocalenia i odnowienia
Europy, w: Studia nad Rodzinom UKSW, 2003 R.7
nr 2(13), s. 39-44). Mi³oœæ ta rodzi wspólne dobro
osobowe. A niego powstaje dialog wewn¹trz narodowy i miêdzynarodowy, jako postawa porozumienia we wspólnocie solidarnoœciowej zasad¹
sprzeciwu wobec fa³szu, z³a i brzydoty, dla zachowania i rozwoju naszej Ojczyzny w jednoœci z ludami i narodami Europy i œwiata ca³ego. Z tej mi³oœci, doskonal¹cej cz³owieka, jako dobro wspólne osobowe, pojawi siê wola nasza. Z woli naszej
czyn nasz bêdzie w dialogu ogólnonarodowego
porozumienia przez uczestnictwo w cz³owieczeñstwie innych z zachowaniem ducha – solidarnoœci
z zasad¹ sprzeciwu wobec z³a, fa³szu i brzydoty,
dla zachowania i rozwoju naszej Najjaœniejszej
Rzeczpospolitej we wspólnocie z ludami i narodami Europy i œwiata ca³ego.
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O £AD W ¯YCIU CZ£OWIEKA
Wprowadzenie
Minê³o ponad sto lat, kiedy absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr Feliks Koneczny postawi³
przed sob¹ zadanie: jak wykazaæ, ¿e historia jest
rzeczywiœcie nauk¹, w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Urodzony entuzjasta œcis³ego myœlenia, poœwiêci³ siê poszukiwaniom praw rz¹dz¹cych histori¹.
Wybór tak rozumianej kariery naukowej nie by³ oderwany od ówczesnej rzeczywistoœci, bo szerzy³ siê
tzw. „socjalizm naukowy”, a w œlad za nim „œwiatopogl¹d naukowy”, maj¹cy mocne oparcie w eksplozji odkryæ z dziedziny fizyki na prze³omie XIX i XX
wieku, ale w razie potrzeby ho³duj¹cy tzw. „wierze
naukowej” (Ernest Haeckel). W tej sytuacji zawo³anie „historia jest nauczycielk¹ ¿ycia” trudno by³o obroniæ w sposób, czytelny dla opinii publicznej a nawet
dla wspó³czesnego œwiata nauki, przed manipulacjami dla potrzeb ideologii.
Dzie³o ¿ycia prof. dr hab. Feliksa Konecznego,
to podstawy wiedzy o cywilizacjach, opartej o now¹,
empiryczn¹ definicjê cywilizacji - wykraczaj¹c¹ poza
ramy historyczne oraz geograficzne - na miarê przewrotu kopernikañskiego. Prezentuj¹c je w syntetycznym opracowaniu „O ³ad w historii”, Autor - cz³owiek
g³êbokiej wiary (por. Jego dzie³o „Œwiêci w dziejach
narodu polskiego”), od¿egna³ siê zdecydowanie od
nadu¿ywania pojêcia „ludzkoœæ” i wezwa³ potomnych do kontynuacji swoich badañ. Obecnie ju¿ wiemy, ¿e wieloœæ cywilizacji, opisana przez Konecznego wynika ze zró¿nicowanego stosunku wspólnot
ludzkich do Prawa Naturalnego, potencjalnie
upodmiotowuj¹cego Ludzkoœæ.
Powy¿sza okolicznoœæ w zestawieniu z brakiem
dobrze okreœlonego miejsca w teologii dla pojêcia
„Prawo Naturalne”, powoduje, ¿e trudno odnaleŸæ
pe³n¹ satysfakcjê ze studiowania wiedzy o cywilizacjach Feliksa Konecznego oraz ze stosowania jej
do analizy spo³eczno-religijnej. Prze³om przyniós³ dopiero pontyfikat Jana Paw³a II - Cz³owieka Prawa
Naturalnego (por. NPW 5-6.2006). Analiza dorobku
Konecznego oraz dzie³o Papie¿a - Polaka upowa¿niaj¹ do próby przeniesienia wezwania „O ³ad w historii” na teren kluczowy dla ludzkoœci, jakim jest
szeroko rozumiane ¿ycie cz³owieka.
Wezwanie „O ³ad w ¿yciu cz³owieka” pozwoli-
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³oby przemyœleæ g³êbiej sytuacjê w Koœciele Rzymsko-Katolickim, w oparciu o wiedzê o cywilizacjach
FK. W szczególnoœci pozwoli³oby rozró¿niæ dwa wezwania (i) gromadnoœciowe, gdy Sobór Watykañski
II wezwa³ Koœció³ do otwarcia siê na ekumenicznie
upodmiotowiony „œwiat”, oraz (ii) personalistyczne,
gdy Jan Pawe³ II wezwa³ poszczególne osoby tego
„œwiata” do otwarcia siê na Chrystusa (czyli tak¿e
i na Koœció³): „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.
Rozró¿nienie takie pozwoli³oby tak¿e zrozumieæ, ¿e upodmiotowiona Ludzkoœæ jest zbiorem
ludzi, zawsze stwarzanych na obraz i podobieñstwo
Bo¿e, przy czym ka¿dy cz³owiek jest wyposa¿ony
w Prawo Naturalne, zam¹cone przez grzech pierworodny, a wiêc mniej lub bardziej czytelne, w zale¿noœci od cywilizacji, w której przyszed³ na œwiat.
Mimo to, zawsze nosi w sobie przynajmniej zal¹¿ek
statusu osoby, odpowiedzialnej za swoje ¿ycie i za
¿ycie innych ludzi. Personalizm cywilizacji ³aciñskiej
zawdziêczamy pos³udze Koœcio³a, dziêki któremu zal¹¿ek ten niezwykle rozwija siê, w szczególnoœci dziêki spotkaniu cz³owieka z Osobami Trójcy Œwiêtej.

1. Zespolone aspekty cz³owieczeñstwa
Œwiadomoœæ cz³owieka jest wypadkow¹ dwóch
postaw: rozumu i wiary (por. Fides et ratio JPII).
Kolejnoœæ ta jest logiczna, poniewa¿ wiara musi pojawiæ siê tam, gdzie koñczy siê zasiêg rozumu. Ka¿dy cz³owiek stanowi uk³ad otwarty, niezrównowa¿ony, niestacjonarny, odbieraj¹cy bodŸce zmys³owe sygna³y z otoczenia, które warunkuj¹ jego zachowanie, ale nie do koñca, co wywo³uje w nim niepokój to¿samoœci, wynikaj¹cy z istnienia abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej, umo¿liwiaj¹cej samoocenê duszy ludzkiej. Ów niepokój tkwi w uk³adzie odniesienia: „cz³owiek + jego otoczenie wraz z
innym ludŸmi” i generuje samoœwiadomoœæ bycia niepowtarzaln¹ osob¹.
Dynamicznie wymuszanej przez otoczenie, wielostronnej aktywnoœci osoby, towarzyszy szczególna w³aœciwoœæ samooceny, któr¹ nazywamy zdolnoœci¹ do rozró¿niania czynów dobrych i z³ych; jest
to dar Bo¿y, zawarty pierwotnie w Prawie Naturalnym. Czyny dobre wzbogacaj¹ stan cz³owieka, czyny z³e zuba¿aj¹, a¿ do samozniszczenia, lub znisz-
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czenia drugiego cz³owieka. Przez analogiê do fizyki, stan wzbogacony powstaje kosztem energii duchowej, stan zubo¿ony rozprasza bezp³odnie energiê duchow¹.
Jak celnie zauwa¿y³ Feliks Koneczny, zasada
zachowania energii nie obowi¹zuje dla energii duchowej. Procesy duchowe zachodz¹ w nieograniczonej abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej
i mog¹ zostaæ odwzorowane w realnej przestrzeni
zmys³owej. Wolno przypuszczaæ, ¿e do wejœcia do
nich namówi³ szatan Pierwszych Rodziców, gdzie nie
tylko dowiedzieli siê, jakie z³e czyny mo¿e cz³owiek
pope³niaæ, ale tak¿e zostali trwale zniewoleni potêg¹
zak³amania kusiciela.
Abstrakcyjna przestrzeñ pozazmys³owa posiada tak¿e inne w³aœciwoœci, groŸne dla duszy ludzkiej, która w wyniku grzechu pierworodnego, zosta³a pozbawiona pe³ni wewnêtrznej harmonii. W szczególnoœci, nie wystarcza jej sama zdolnoœæ rozró¿niania dobra od z³a; potrzebne jest jeszcze odniesienie do realnej przestrzeni zmys³owej oraz
uwzglêdnienie dysproporcji miêdzy skoñczonymi
mo¿liwoœciami umys³u, a wielowymiarowo nieskoñczon¹ abstrakcyjn¹ przestrzeni¹ pozazmys³ow¹.
Ta ostatnia dysproporcja rodzi nieuchronnie tak¹ sytuacjê, ¿e im wiêksza jest suma dobra, tym wiêksze
prawdopodobieñstwo, ¿e efektywnie zrodzi ona z³o
dla danej osoby. Istotnie, skoñczonoœæ osoby nie jest
w stanie „udŸwign¹æ” moralnie zbyt wielkiego dobra,
bez odwo³ania siê do swojej subiektywnej wielkoœci, a wiêc rodzi pychê i sprzyja innym grzechom
g³ównym.
Mimo, ¿e realna przestrzeñ zmys³owa w wyniku grzechu pierworodnego tak¿e utraci³a pe³niê wewnêtrznej harmonii, cz³owiek nie zosta³ ca³kowicie
pozbawiony cech obrazu i podobieñstwa Bo¿ego.
Jest tak, poniewa¿ umys³ ludzki stworzony przez
Boga, dysponuje przestrzeni¹ operacyjn¹. Operatory umys³u, dzia³aj¹c na funkcje, rozpiête na realnej przestrzeni zmys³owej oraz na abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej, a wiêc na przestrzeni zespolonej, gwarantuj¹ cz³owiekowi pe³n¹
wolnoœæ, bez ograniczeñ, na które wyraŸnie wskaza³ Bóg cz³owiekowi w raju. Cz³owiek - w zamyœle
Bo¿ym stworzony od pocz¹tku do pe³nej wolnoœci nie zosta³ jej pozbawiony po wygnaniu z raju, czyli
zachowa³ potencjaln¹ w³aœciwoœæ bytu, stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo¿e.
Przysz³oœæ cz³owieka jako jednostki rozstrzyga siê zatem w kategoriach jego wolnej woli, realizowanej w przestrzeni operacyjnej na zbiorach
przestrzeni zespolonej, czyli specyficznej superpozycji abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej
oraz realnej przestrzeni zmys³owej. Przysz³oœæ ludz-
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koœci jest wypadkow¹ wolnych wól poszczególnych
ludzi oraz stanu przestrzeni zespolonej, podlegaj¹cej przyspieszonej degeneracji, wskutek dzia³alnoœci cz³owieka w czasoprzestrzeni.
Istnieje niestety dodatnie sprzê¿enie zwrotne
miêdzy stopniem tej degeneracji, a stanem moralnym poszczególnych wspólnot ludzkich. Im wy¿szy
bowiem stopieñ tej degeneracji, tym mniej elementów harmonii w realnej przestrzeni zmys³owej, tym
wiêcej szkodliwych ideologii w abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej, tym trudniej realizowaæ dobro, rozpoznawalne w przestrzeni zespolonej.
Przyroda, praca na roli, wielopokoleniowa rodzina, szacunek dla osób starszych i dla licznego
potomstwa, skromny styl ¿ycia - wszystko to podtrzymuje wiêŸ z Bogiem. Celem superpañstwa europejskiego jest przyspieszenie rozk³adu cywilizacji
³aciñskiej w miastach przez rozk³ad rodziny, usi³owanie wyrwania Bogu w³adzy nad ¿yciem - nie tylko
duchowym ale i fizycznym oraz wieloaspektowa likwidacja ludnoœci wiejskiej.
Dlatego odwo³ajmy siê tu do kluczowego przyk³adu jakim jest rodzina ludzka. Mo¿na generowaæ
w abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej niezliczone aprioryczne modele ¿ycia rodzinnego, ale
ich weryfikacja wymaga podejœcia aposteriorycznego, mo¿liwego tylko w realnej przestrzeni zmys³owej, poniewa¿ (i) jest to jedyna aposterioryczna przestrzeñ, dostêpna dla cz³owieka, (ii) zbiory elementów tej przestrzeni zachowa³y - mimo grzechu pierworodnego - niestacjonarn¹ w³asnoœæ grup.
Im bardziej Centralne Si³y Polityczne wyprowadzaj¹ rodzinê ludzk¹ z pierwotnych warunków ¿ycia,
czyli z harmonijnej ( tak fizycznej jak i umys³owej ),
zdrowej pracy w pocie czo³a - w przestrzeni zespolonej, tym czêœciej grupy w tej przestrzeni degeneruj¹ siê do zbiorów, pozbawiaj¹cych tê przestrzeñ
harmonii, tym bardziej chwieje siê ¿ycie rodzinne na
co dzieñ, tym ³atwiej o jego rozpad. Obecnie jesteœmy œwiadkami sukcesu CSP, które domagaj¹ siê
prawnopublicznej akceptacji wychowania cz³owieka
do zabijania w³asnych dzieci i ich dziadków a zarazem prawa do wychowywania dzieci (!?) przez pary
homoseksualne.

2. Co z poddaniem ziemi cz³owiekowi?
Istnieje wielowiekowa, ale szkodliwa interpretacja Ksiêgi Rodzaju, która marginalizuje grzech pierworodny przez to, ¿e eksponuje wezwanie cz³owieka do czynienia sobie ziemi poddan¹, a wycisza wezwanie do pracy w pocie czo³a. W ostatnim dwuwieczu CSP wprowadzi³y na liniê frontu rzekom¹ teoriê ewolucji, w celu ca³kowitego zdyskredytowania Ksiêgi Rodzaju. Obiektywne, ³atwo wery-
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fikowalne badania naukowe potwierdzaj¹ koniecznoœæ harmonijnego wysi³ku umys³u i r¹k ludzkich dla
zachowania dobrego, siêgaj¹cego po stacjonarnoœæ,
stanu zdrowia cia³a, czyli zwyczajnego fundamentu
pod zdrowie moralne duszy.
Dzisiaj rzecz daje siê szerzej ogarn¹æ rozumem:
przestrzeñ operacyjna umys³u - wskutek grzechu
pierworodnego - jest wprawdzie niestacjonarna, ale
pozosta³a nadal poddana wymogom teorii grup. Pierwotna realna przestrzeñ zmys³owa - raj czyli zbiór
elementów, tworz¹cych grupê, móg³ zachowaæ swój
stan, gdyby Pierwsi Rodzice pos³uchali ostrze¿enia
Boga i korzystali tylko z elementów niekoniecznych
grupy. Z namowy szatana siêgnêli po elementy konieczne, to znaczy odpowiedzialne za to¿samoœæ grupy, a wiêc doprowadzili do z³amania to¿samoœci grupy
i jej rozpadu na mniejsze podgrupy.
Proceder siêgania po elementy to¿samoœciowe grupy trwa nadal po wygnaniu z raju, poniewa¿
Bóg nie chcia³ odbieraæ cz³owiekowi pe³nej wolnoœci, której cz³owiek nadu¿y³ za namow¹ szatana. Jednak¿e cz³owiek nie mo¿e dla takiego procederu znaleŸæ ¿adnego uzasadnienia poza pustym, podstêpnym
has³em „postêpu i rozwoju”, czyli aprobat¹ pychy.

3. Jak rozumieæ spo³eczno-religijne
zastosowania teorii grup
Mi³oœæ do Boga jest równoczeœnie postaw¹
konstruktywn¹ - na rzecz osób - bytów stworzonych
na obraz i podobieñstwo Bo¿e - zasadniczo w porz¹dku Prawa Naturalnego, ale konstrukcja taka jest
mo¿liwa tylko wtedy, gdy posiadamy elementy konieczne do jej budowy, a to oznacza zdolnoœæ rozró¿niania elementów koniecznych od niekoniecznych, w zbiorach sk³adaj¹cych siê na przestrzeñ
zespolon¹ naszego ¿ycia.
Mo¿na odwo³aæ siê tu do przyk³adu z przestrzeni zespolonej. W budynku wielokondygnacyjnym
s¹ œciany noœne i œciany dzia³owe. Mieszkañcy mog¹
dowolnie przesuwaæ œciany dzia³owe, jako niekonieczne dla stabilnoœci budynku. Gdy jeden z nich
naruszy œcianê noœn¹, budynek jeszcze nie zawali
siê, bo jest wykonany z konstrukcyjnym zapasem
noœnoœci. Gdy jednak post¹pi tak wielu innych, w
pewnym momencie musi nast¹piæ katastrofa.
Konstruktorem budynku jest Bóg - Stwórca
wszechrzeczy, a wiêc nie tylko realnej przestrzeni
zmys³owej, ale tak¿e abstrakcyjnej przestrzeni
pozazmys³owej, a wiêc przestrzeni zespolonej i
wszelkich praw w niej obowi¹zuj¹cych. Stwarzaj¹c
Pierwszych Rodziców da³ im do dyspozycji olbrzymi
gmach o potê¿nych œcianach noœnych, ale bez œcian
dzia³owych. Wezwa³ ich do rozmna¿ania siê i czynienia sobie gmachu poddanym, czyli do budowy
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œcian dzia³owych tak, aby ka¿da rodzina ludzka mia³a
tam coraz piêkniejsze mieszkanie. Zastrzeg³ jednak,
¿e œcian noœnych nie wolno naruszaæ.
Za podstêpem szatana, który k³amliwie zapyta³, czy to prawda, ¿e Bóg nie pozwoli³ im na ¿adne
zabudowywanie gmachu, a nastêpnie namówi³ do
naruszenia œcian noœnych, dosz³o do grzechu pierworodnego. ¯yjemy jako spadkobiercy Adama i Ewy
w budynku o naruszonej konstrukcji, który ju¿ nie
jest wieczny. Je¿eli jednak nie chcemy przyspieszyæ
jego koñca, powinniœmy staraæ siê budowaæ w nim
œciany dzia³owe tak, aby ka¿dy naród i ka¿da rodzina mia³y w nim w miarê bezpieczne, w³asne mieszkanie. Tymczasem Centralne Si³y Polityczne steruj¹
ustawicznie w kierunku naruszania œcian noœnych,
tak od strony pozazmys³owej - walka z Bogiem
wprost - jak i w dziedzinie Prawa Naturalnego, przez
oœmieszanie obiektywnie niezbêdnej pracy w pocie
czo³a. S³u¿yæ temu maj¹ manipulacje genetyczne w
cz³owieku i wokó³ cz³owieka, nienawiœæ, terroryzm,
brutalna i bezwzglêdna eksploatacja przyrody, przygotowywanie zag³ady j¹drowej.
Bóg zes³a³ nam Chrystusa - Odkupiciela i Nauczyciela, który wykupi³ nas w sposób nadprzyrodzony z szatañskiego zastawu, a tak¿e zobowi¹za³
nas do przestrzegania Prawa Naturalnego z pomoc¹ za³o¿onego prze Siebie Koœcio³a. Koœció³ ma
tak¿e sk³adnik ludzki, podatny na modyfikacje, tak¿e i takie które naruszaj¹ Jego œciany noœne. Mamy
wprawdzie gwarancjê Chrystusa, ¿e Koœció³ przetrwa do koñca, ale ka¿da awaria, herezja czy dewiacja, oznacza klêskê dla wielu ludzi, czyli marnotrawienie Ofiary Krzy¿owej - wynika to jasno z Orêdzia Mi³osierdzia - „Jezu, ufam Tobie”.
Tak wiêc nie wystarczy dziœ pilnowaæ swoich
œcian dzia³owych, ale trzeba interesowaæ siê ku czemu zmierzaj¹ ci, którzy nie licz¹ siê z Bogiem i którzy wywo³uj¹ katastrofy œwiatowe, rewolucje, wojny
i przeœladowania, a ostatnio tak¿e oddaj¹ w imieniu
Narodu, w rêce wrogów Boga, jego suwerennoœæ,
niezbêdn¹ dla zachowywania spo³ecznego wymiaru wiary oraz dla trwania w personalistycznej cywilizacji ³aciñskiej.
Trzeba szerzyæ wiedzê w dziedzinie realnej
przestrzeni zmys³owej oraz abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej i uczyæ, ¿e do budowania
z motywacji mi³oœci, w³aœciwe s¹ tylko elementy dozwolone. Socjalkomunizm, zdeklarowany wróg
Boga, u¿ywa³ - rzekomo dla dobra cz³owieka - przede
wszystkim elementów niedozwolonych konstrukcyjnie. Dziœ ten „obroñca proletariatu”, godzi siê bez
zmru¿enia oka na nêdzê i marginalizacjê milionów.
Socjalliberalizm kontynuuje tê politykê tak¿e w dziedzinie zniesienia wspó³odpowiedzialnoœci obywate-
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li za pañstwo i zmierza docelowo do jego bezwarunkowej likwidacji, jako „aparatu ucisku”.

4. Co dalej z mi³oœci¹?
Czy wobec powy¿szego, jakoby nieuchronnego determinizmu mamy wróciæ do jaskiñ i wêdrowaæ
razem ze stadami zwierz¹t? Bynajmniej, postêp i
rozwój nie mo¿e jednak byæ œlepym moralnie operatorem z abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej. Sens moralny tego operatora mo¿emy odnaleŸæ wtedy, gdy zobaczymy w pobli¿u drugiego, cierpi¹cego cz³owieka i us³yszymy w swojej duszy g³os
Prawa Naturalnego, które podpowiada nam, ¿e trzeba mu pomóc. Koœció³ od wieków mia³ tak¹ niedzielê w roku, gdy czytana by³a jedna i ta sama przypowieœæ o Mi³osiernym Samarytaninie.
Ostatecznie wybór funkcji dla dzia³ania operatora postêpu i rozwoju nie mo¿e byæ ograniczony
tylko do dzie³ mi³osierdzia wzglêdem cia³a. Mi³osierdzie wzglêdem w³asnej duszy oraz duszy bliŸniego,
powinno pomóc otwieraæ nasze oczy na Dzie³o Stworzenia, wskazuj¹ce ma niewyobra¿aln¹ Mi³oœæ
Bo¿¹. Jak ju¿ wczeœniej pisa³em, sens stworzenia
cz³owieka na Swój obraz i podobieñstwo polega na
tym, ¿e Bóg zapragn¹³ mieæ przy Sobie osobê, która by - dysponuj¹c woln¹ wol¹ - dobrowolnie, nieprzymuszenie, pokocha³a Go ponad wszystko inne,
co Bóg stworzy³ (NPW 11-12.2004). Pe³ny sens operatora postêpu i rozwoju polega wiêc na wyhamowywaniu kontynuacji grzechu pierworodnego i
ustawicznej likwidacji jego materialnych i duchowych
skutków.
Wszelkie inne próby bezkrytycznego uzasadnienia operatora postêpu i rozwoju, nosz¹ cechy
kontynuacji grzechu pierworodnego i wpêdzaj¹ ludzkoœæ w pu³apkê bez wyjœcia, na skutek - miêdzy innymi - pog³êbiania niestacjonarnoœci przestrzeni
zespolonej, w wyniku destrukcji istniej¹cych jeszcze elementów harmonii, podtrzymywanej przez zale¿noœci teoriogrupowe, a w konsekwencji, zaœmiecania pola dzia³ania dla operatora postêpu i rozwoju. Takie okolicznoœci zosta³y wymuszone przez
grzech pierworodny - cz³owiek nie mo¿e egzystowaæ jako osoba bez elementarnej choæby aktywnoœci w przestrzeni zespolonej: „Stworzy³eœ nas Bo¿e
dla siebie, i niespokojne jest serce ludzkie, dopóki
nie spocznie w Tobie!” (œw. Augustyn, Wyznania).

5. Osoba w centrum tajemnicy Stworzenia
i istnienia cz³owieka
Empiryczne podstawy wiedzy o cywilizacjach,
rozumianych przez Konecznego, jako wiedzy o metodach ¿ycia zbiorowego oparte s¹ na aksjomacie
quincunxa - piêciokszta³tu ¿ycia zbiorowego.
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U szczytu tej konstrukcji noœnej Prawa Naturalnego, a wiêc w abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej, mamy Prawdê i Dobro nadprzyrodzone,
u do³u, w realnej przestrzeni zmys³owej, mamy
Zdrowie i Dobrobyt, a w jej sercu mamy Piêkno,
tak wiêc elementy quicunxa s¹ operatorami, rozpiêtymi harmonijnie w przestrzeni zespolonej. W centrum cywilizacji personalistycznej (staro¿ytna rzymska, nowo¿ytna ³aciñska), znajduje siê pojêcie osoby, przez co przestrzeñ tej cywilizacji, jest - przez
operatory quincunxa. - jednoznacznie odwzorowana na przestrzeñ zespolon¹ Prawa Naturalnego.
Osoba rodzi siê i dojrzewa najpe³niej w monogamicznej rodzinie, gdzie jest otoczona ludzk¹ mi³oœci¹, w najszerszym znaczeniu tego s³owa. Podstawow¹ cech¹ osoby jest zrównowa¿ony, harmonijny stosunek do wszystkich piêciu kategorii bytu,
czyli do elementów quincunxa. Drug¹, ale ju¿ wtórn¹
cech¹ osoby, jest poczucie odpowiedzialnoœci za
swoje czyny i s³owa. Trzeci¹, równie¿ wtórn¹ cech¹
osoby, jest jej niepokój samotnoœci, zaspakajany
przez d¹¿enie do ¿ycia we wspólnocie. Ka¿dy cz³owiek jest jednak stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e i dlatego szukaj¹c praprzyczyny swego
istnienia i jego sensu, szuka podœwiadomie drugiego cz³owieka.
Owo poszukiwanie wynika wprost z refleksyjnej wypowiedzi Boga - „nie jest dobrze, ¿eby mê¿czyzna by³ sam” (Rdz.2,18), która pozwala domyœlaæ siê, ¿e Bóg stwarzaj¹c cz³owieka, tak¿e nie
chcia³ byæ sam. Potwierdza to poœrednio objawienie dane przez Chrystusa Pana œwiêtej Faustynie
Kowalskiej. Wprawdzie Bóg nieskoñczenie przewy¿sza cz³owieka we wszystkim, to jednak jest taka jedna cecha owego stworzenia cz³owieka na obraz
i podobieñstwo Bo¿e, która tworzy punkt wspólny
- fakt, ¿e i Bóg jest Jedn¹ Osob¹ w Trzech Osobach i cz³owiek jest tak¿e osob¹.
Dziêki temu wspólnemu punktowi by³o mo¿liwe spotkanie osobowe Najœwiêtszej Maryi Panny
i Ducha Œwiêtego. Chrystus Pan wchodzi w relacje
osobowe, wiêcej - rodzinne, tworz¹ce dzieje ludzkoœci, jako Zbawiciel dla ka¿dego cz³owieka, je¿eli
tylko ten „ka¿dy” uzna w Nim Drug¹ Osobê Trójcy
Œwiêtej i uzna w Nim swego Pana, Nauczyciela
i Zbawcê.
Szatan, który nie mo¿e dosiêgn¹æ Boga, mœci
siê na ró¿ne sposoby na cz³owieku, wiedz¹c, ¿e cios
w moralnoœæ ludzk¹, pod którym cz³owiek upada, jest
ciosem w nieskoñczon¹ mi³oœæ Boga do cz³owieka.
Kiedy zaœ cz³owiek mimo ataku szatana trwa i nie
upada, wówczas zdarza siê, ¿e szatan wchodzi
w cz³owieka, którego absurdalnie zabija fizycznie,
a niekiedy tak¿e i duchowo. W cywilizacji gromad-
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noœciowej, cz³owiek opêtany szuka wokó³ siebie, sobie mu podobnych, i wspólnie zabijaj¹ cia³a, a czêsto i dusze milionów istot ludzkich.
Wiek XX by³ straszn¹ ilustracj¹ takich szatañskich szaleñstw, usi³uj¹cych zabiæ obraz Boga w duszy mordercy, a tak¿e w duszy jego ofiary. W wieku
XXI szatan chce uprawomocniæ morderstwa niewinnych dzieci w ³onach matek, zabijaj¹c przedtem ich
dusze ich Rodziców, a tak¿e poprzez eutanazjê,
dokoñczyæ swojego - nieosi¹galnego przecie¿ - zamiaru wykorzenienia mi³oœci.

6. Prawo Naturalne
jest zam¹conym przez grzech pierworodny odciskiem Bo¿ej pieczêci na duszy i sercu ka¿dego
cz³owieka. Zauwa¿my, ¿e Izraelici otrzymali Dekalog spisany na kamiennych tablicach, ale nie otrzymali ¿adnej definicji któregokolwiek z pojêæ, w nim
zawartych, za wyj¹tkiem samookreœlenia siê Boga
„Jam Jest, który Jest”. Nikt od tysiêcy lat nie próbuje szukaæ definicji mi³oœci, zabójstwa, cudzo³óstwa
czy kradzie¿y. NajwyraŸniej s¹ one czytelne dla osoby, a wiêc u cz³owieka, ¿yj¹cego w cywilizacji personalistycznej.
Mamy tego poœredni dowód za Odr¹, gdzie
Niemcy, którzy otrzymali przebaczenie od Polaków
za ludobójczy napad na Polskê, z jawnym zamiarem wytêpienia ca³ego narodu, dziœ kreuj¹ siê na
ofiary wypêdzenia, bêd¹cego wynikiem tego ludobójczego napadu. Niemcy egzystuj¹ duchowo jako
zbiorowoœæ jednostek, które - je¿eli wystêpuj¹ jako
przywódcy, politycy - to s¹ rozgrzeszani przez bizantyñskie pañstwo. Prawo Naturalne w duszach
niemieckich zosta³o zawieszone w chwili, gdy samoloty Luftwaffe bombardowa³y Wieluñ k/ Czêstochowy, parê minut wczeœniej przed atakiem na Westerplatte, mimo i¿ w Wieluniu nie by³o ani wojska,
ani ¿adnych urz¹dzeñ wojennych.
Proces Norymberski, prowadzony w oparciu o
Prawo Naturalne, wywo³a³ szok w tej gromadnoœciowej wspólnocie, ale nie doprowadzi³ do oficjalnego uznania przez Niemców Prawa Naturalnego
za warunek konieczny ich powrotu do chrzeœcijañskich korzeni Europy.

7. Chrzeœcijañstwo wobec cywilizacji
Wieki feudalizmu w Europie Zachodniej mocno os³abia³y personalizm, odziedziczony po pogañskiej cywilizacji rzymskiej i pog³êbiany w cywilizacji
³aciñskiej. Ilustracj¹ si³y Prawa Naturalnego i osobistej odpowiedzialnoœci za wiernoœæ jego nakazom,
mo¿e s³u¿yæ dobrowolna ofiara z ¿ycia przez najwybitniejszego pogañskiego prawnika rzymskiego
Aemiliusa Papiniana, który sprzeciwi³ siê cesarzo-
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wi, nie chc¹c usprawiedliwiaæ jego zbrodni. Od pocz¹tku XII wieku (dok³adnie Sutri 1111r. Feliks Koneczny - Cywilizacja bizantyñska), CSP coraz czêœciej sypi¹ pieni¹dz jak truciznê w organizm wspólnoty chrzeœcijañskiej.
Po zdemontowaniu tzw. „obozu ZSRR” i rozpoczêciu budowy nowego socjalizmu, tym razem
zachodnioeuropejskiego, stosunki wewn¹trz poszczególnych pañstw oraz miêdzynarodowe, zosta³y poddane w³adzy pieni¹dza, a oficjalnie tzw. „wolnego rynku”, organizowanego jednak odgórnie przez
CSP, które - na prze³omie XX i XXI wieku - od¿egna³y siê ca³kowicie od chrzeœcijañstwa. Wa¿ny sygna³
da³a z gruntu materialistyczna tzw. „Deklaracja Schumana” z 9 maja 1950r, która przemilcza chrzeœcijañstwo, a w jego miejsce wprowadza niezdefiniowan¹ tzw. „W³adzê Najwy¿sz¹”.
Skutki naporu materializmu na ludzkoœæ s¹ pora¿aj¹ce, zw³aszcza w dawnych krajach cywilizacji
³aciñskiej. Historia Koœcio³a (od dawna nieobecna w
nauczaniu religii), pozwala ³atwo skonstatowaæ, ¿e
spo³eczny wymiar chrzeœcijañstwa jest mo¿liwy tylko w cywilizacji personalistycznej. Ostateczny dowód da³o pañstwo niemieckie cywilizacji bizantyñskiej, wszczynaj¹c ludobójcz¹ II wojnê œwiatow¹
i prowadz¹c systemow¹ politykê odwrócenia roli katów i ofiar w imiê lebensraumu, czyli wyrafinowanego materializmu.
Niestety, materialistyczna koncepcja cz³owieka,
zapocz¹tkowana wraz z Odrodzeniem, a ugruntowana przez Oœwiecenie i rzekom¹ teoriê ewolucji,
wmówion¹ ludzkoœci w kategoriach tzw. „wiary naukowej”, da³a pole CSP, które opanowa³y realn¹
przestrzeñ zmys³ow¹ oraz abstrakcyjn¹ przestrzeñ pozazmys³ow¹. Cz³owiek, postrzegany tylko jako owoc materii, jest okradany z duszy i staje
siê jednostk¹ w gromadzie. CSP przypisuj¹ mu
wszystkie prawa, na czele z generowaniem i unicestwianiem wszelkiego ¿ycia, w tym tak¿e ludzkiego.
Wyjœcie z tej sytuacji, wymaga powrotu syna
marnotrawnego do Boga - Ojca i Stworzyciela, ale
jest skrajnie trudne i wymaga oczyszczenia abstrakcyjnej przestrzeni pozazmys³owej z ideologicznych trucizn i œmieci. Podobnie musi zostaæ
oczyszczona realna przestrzeñ zmys³owa, w której ca³a tzw. „polityka ekologiczna” sieje zamêt i tworzy obiektywnie bezwartoœciow¹ zas³onê dymn¹
dla niszczenia cz³owieka wraz z przyrod¹.
Transcendencja oraz œwiat realny tworz¹ razem przestrzeñ zespolon¹, któr¹ doprowadzaæ do
³adu - w sensie ustawicznego podporz¹dkowywania jej Prawu Naturalnemu, mo¿e tylko rzetelna
wiedza, wsparta potê¿n¹ moc¹ wiary. Ta wiedza
dziœ, to wiedza o cywilizacjach Feliksa Konecznego
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oraz teoriogrupowe podstawy harmonii stworzenia,
która powinna byæ zawsze weryfikowana w œwietle
Ewangelii.
Objawienie œwiatu Mi³osierdzia Bo¿ego za poœrednictwem œw. Faustyny Kowalskiej, oznacza, ¿e
istnieje szansa na uratowanie cz³owieka, uwiêzionego od poczêcia do œmierci, w ska¿onej za spraw¹
szatana, przestrzeni zespolonej. Ta szansa jest
szczególnie widoczna w Polsce, gdzie uczciwa i
odpowiedzialna praca w pocie czo³a - to znamiê cywilizacji ³aciñskiej - jest jeszcze znana i mo¿e staæ
siê potê¿nym narzêdziem reewangelizacji naszej
Ojczyzny i innych narodów.
Chrystus Pan objawia swoje Mi³osierdzie jako
Osoba i mo¿e byæ na serio kochany i rozumiany
tylko wtedy, gdy my, chrzeœcijanie, urz¹dzamy nasze ¿ycie wspólnotowe wg zasad cywilizacji ³aciñskiej. Na personalizm Objawienia Bo¿ego w dziejach zbawienia powinniœmy odpowiadaæ personalizmem naszego ¿ycia wspólnotowego, czyli osobist¹ wiernoœci¹ przykazaniom Dekalogu. Zwróæmy uwagê, ¿e Bóg w Starym Testamencie zwraca
siê wprawdzie do gromady ludu wybranego, ale
poprzez Dekalog zwraca siê do pojedynczego
cz³owieka - osoby, stworzonej na swój obraz i podobieñstwo.
Równolegle poprzez Prawo Naturalne, wpisane w dusze ludzk¹, cz³owiek postrzega siebie jako
„ja", a nie jako „my" i zdaje sobie sprawê, ¿e za swoje
czyny - przed Bogiem, a wczeœniej przed drugim
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cz³owiekiem, odpowiadaæ bêdzie osobiœcie. To s¹
w³aœnie powody, dla których cywilizacja ³aciñska
wymaga ustawicznej, nadprzyrodzonej pomocy Koœcio³a na przestrzeni dziejów, a zarazem czyni ¿ycie
wspólnotowe, wspó³odpowiedzialnym za wszystkie
dobre i z³e uczynki danej osoby.
Wynika st¹d wyraŸnie, ¿e podstaw¹ katolickiej
nauki wspólnotowej mo¿e byæ tylko personalistyczna cywilizacja ³aciñska, i ¿e tylko ona umo¿liwia trwanie w wierze katolikowi poprzez pokolenia. Z tych
samych powodów stanowi ona zaplecze dla ewangelizacji i reewangelizacji. Misjonarz najpierw wywo³uje w duszach echa Prawa Naturalnego, potem
potwierdza je w dziejach Objawienia, a nastêpnie
powraca znów do Prawa Naturalnego i utrwala spo³eczny wymiar nawrócenia. Tylko t¹ drog¹ mo¿na
upowszechniaæ ³ad wewnêtrzny w duszach wspó³czesnych ludzi, niszczonych przez pychê i pozosta³e grzechy g³ówne - w przestrzeniach: tej realnej,
zmys³owej i tej abstrakcyjnej pozazmys³owej.
Naród polski, ukszta³towany przez personalistyczn¹ cywilizacjê ³aciñsk¹, nie musi mieæ ¿adnych
kompleksów wobec Europy, zw³aszcza tej na zachód od Odry. My, Polacy, zdaliœmy na celuj¹co egzamin z mi³oœci Boga i Ojczyzny w ciemnoœciach XX
w. Zdamy go powtórnie w nowych ciemnoœciach XXI
w., je¿eli ka¿dy z nas osobiœcie odpowie na Przes³anie Mi³osierdzia „Jezu ufam Tobie!” - buduj¹c
³ad w swoim ¿yciu.
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Lusia Ogiñska

Ksiêgi roztoczañskich krasnali
W ca³ej Polsce tylko my...
Koñ ³eb uniós³, spojrza³ w gwiazdy,
chrapy rozwar³, prychn¹³ cicho:
- IdŸcie sami przyjaciele,
ja nie mogê... Paca³ycho!

On by³ chmurny i brodaty,
czu³o siê w nim siln¹ wolê,
pokocha³em go od razu,
gdy poczu³em d³oñ na czole!

Kiedyœ noc¹ w takiej chwili,
gdy zmêczeni legli woje,
patrzê, a tu ma³a myszka
w pyszczku niesie ziarno moje!

Ja siê ju¿ nawojowa³em
ludki moje, ja znam wojnê,
bo s³u¿y³em w wojsku polskim,
i... tej s³u¿by nie zapomnê!

G³aszcz¹c mnie powiedzia³ pewnie:
- Tyœ ostatnim moim koniem,
zapamiêtaj, zapamiêtaj
w œmieræ poniesiesz mnie... Demonie!

W pierwszej chwili pomyœla³em,
¿e to zwyk³a mysia kradzie¿,
ale ona.,.nie do wiary?...
W pusty worek ziarno k³adzie.

By³o tak. Przegrana wojna,
Niemcy nas okupowali,
a tam w ciemnych spalskich lasach
partyzanci Niemca lali.

To by³ oddzia³! Pany z dworów,
parobczaki zwyk³e ze wsi,
ch³opcy z bliska i z daleka,
silni, zwarci - ludzie leœni.

Druga tak¿e owies niesie
i go k³adzie wprost do worka!
Trzecia idzie, idzie czwarta,
a za czwart¹ myszka pi¹ta!

Sporo by³o nas w tym czasie,
wci¹¿ powiêksza³ siê stan wojska,
nap³ywa³a z g³êbi kraju
braæ ¿o³nierska, dusza swojska.

Myszki owsa nam nie krad³y!
Wrost przeciwnie! W pyszczkach
mi³ych
szare myszki, leœne myszki,
obrok koniom przynosi³y...

Kraj napadli, lecz by³ oddzia³,
a w nim ¿ywa Polska druga
w spalskiej puszczy, leœn¹ Polskê
w bój prowadzi³ major Hubal.
Pomnê pewien dzieñ szczególny,
pe³en ch³odu i zamieci...
Tysi¹c dziewiêæset czterdziesty,
luty by³... dwudziesty trzeci!
W ten dzieñ wszed³em do oddzia³u!
By³em silny, odchowany,
zabra³ major mnie z maj¹tku,
z stajni u Bakowskiej Anny!
Sta³em w boksie wyœcie³anym
czyst¹ i pachn¹c¹ s³om¹.
Urodzi³em siê w tym dworze,
¿y³em w tym bezpiecznym domu.
Którejœ nocy siê zerwa³em,
ktoœ otwiera³ w boksie drzwiczki
i wœród nocy, i wœród ciszy,
us³ysza³em szept dziedziczki:

Przemieszczaliœmy siê stale,
jak tropiony zwierz przez ³owcê,
wróg otacza³ nas pierœcieniem,
W leœne spycha³ nas manowce.
Oddzia³ to kry³ siê w ostêpach,
to pojawia³ siê, to znika³,
zwyk³y partyzancki sposób,
aby zmyliæ przeciwnika,
Niemiec myœla³, ¿e w tych lasach
jest nas wielu, s¹ tysi¹ce,
a nas - szwadron by³ zaledwie,
a w nim dzielne serce polskie!
Nasz dowódca nie ustawa³,
nêka³, szarpa³ cia³o Niemca,
atakowa³ go znienacka,
bali siê go jak szaleñca.

- Ten dar serca dla ojczyzny
chêtnie w pana rêce z³o¿ê!
To dla wojska, dla oddzia³u
...proszê przyj¹æ go majorze!

Major stawa³ siê upiorem,
jad³ niewiele, nie spa³ prawie!
si³ê wroga gi¹³ uporem,
ich koszmarem by³ na jawie!

- Zacny dar! - Powiedzia³ major.
W czasie tej wojennej burzy
niech koñ Demon nam pomaga
skoro szatan Niemcom s³u¿y.

A po walce partyzanci
w leœn¹ g³uszê zapadali,
bowiem Niemcy ciemn¹ noc¹
lasu siê panicznie bali!
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Jedna, widaæ rezolutna
- oczy mia³a jak paciorki
rzek³a do mnie: - Nie rozumiesz?
My jesteœmy myszki - Polki!
Dzisiaj nawet je¿ nas nie tknie,
sowa nie poniesie w szponie...
Boœmy przecie wszystkie z Polski!
Nie wiesz o tym mój Demonie?
Jak zwierzêta, tak i ludzie
Nieœli pomoc oddzia³owi,
Bo tu w lesie wolnoœæ by³a
dziêki nam i Hubalowi!
W ka¿dym miejscu, jeœli tylko
ludzie o nas siê zwiedzieli,
pojedynczo i grupkami
przywozili co tam mieli!
jeden kurê, inny mleko,
jajka, mas³o, chleba bochen,
czasem tylko dobre s³owo,
m¹ki worek, marchwi trochê!
Spogl¹dali na nas z wiar¹,
na ich twarzach goœci³ spokój,
byli w domu i w ojczyŸnie
mimo okupanta wokó³.
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Rozmawiali z nami szeptem:
- Tak tu cicho, jak w koœciele,
leœnym Pan Bóg b³ogos³awi,
tam gdzie wy, tam Polski wiele...
Ja s³u¿y³em majorowi,
nieod³¹cznie przy nim trwa³em,
a co dzia³o siê z nim wtedy,
o tym tylko ja widzia³em...
Wieczorami, w œrodku lasu
wzrok podnosi³, patrzy³ w niebo
Wtedy zawsze sta³em przy nim,
tkwi³em w samotnoœci jego...
Ws³uchiwa³em siê gdy szepta³:
- Panie... Przecie¿ to Twój szaniec
S³owa gdzieœ siê kry³y w cieniu,
w d³oniach szemra³ mu ró¿aniec
ciemny z wiœniowego drewna,
cny ró¿aniec w jego rêce,
a on szepta³: - Jeœli trzeba,
wezmê na ramiona wiêcej...
S³ów pierwszego partyzanta,
i modlitwy nie chcê zdradzaæ!
Bo, gdy Hubal Boga prosi³,
to... Dobrzañski siê spowiada³!
Trwa³em jak zaczarowany;
nie liczy³em dni ni nocy
major urok rzuci³ na mnie,
by³em ca³kiem w jego mocy.
Zrozumia³em, ¿e dla niego
oddam moje ¿ycie m³ode,
tak jak on siê nie zawaham
rzuciæ serce za przeszkodê!26
No i przysz³y smutne chwile!
Z g³êbi Polski, ze stolicy
rozkaz, by rozwi¹zaæ oddzia³,
przys³a³ do nas Okulicki...
Wtedy wielu z nas odesz³o!
Pozosta³a wojów garstka...
Ma³a garstka partyzantów,
ale wierna, choæ rozdarta.
Rozgadali siê u³ani:
- To szaleñstwo musi min¹æ,
musi skoñczyæ siê ten koszmar,
bo nam wszystkim przyjdzie zgin¹æ.
Major s³ysz¹c skargi, ¿ale,
rzek³ tak do swojego wojska:
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- Póki mundur nosi ¿o³nierz,
póty ¿yje wolna Polska,
Niechaj na mundurach waszych
zalœni¹ dumnie krople krwi,
jak ordery, jak puklerze...
„W ca³ej Polsce tylko my"
Gdy te s³owa wypowiedzia³,
uciszy³o siê wœród wojska...
Tylko my w calutkiej Polsce?
Bo¿e... jaka ma³a Polska!
Przyszli nowi do oddzia³u,
powróci³y si³y nasze!
Bój za bojem, bój za bojem!
Pod Sk³obami, pod Sza³asem!
Wielka bitwa siê zaczê³a,
zwyciê¿yliœmy z Niemcami,
rozgromiliœmy batalion,
choæ wo³ali: - Bóg jest z nami!
Nasz dowódca nie móg³ wiedzieæ,
¿e za klêskê w walce z nami
wróg siê zemœci na cywilach,
¿e niewinne wioski spali!

Major Hubal podszed³ do mnie:
- Mój ty z³oty przyjacielu,
rankiem wszystko siê zakoñczy,
snem ostatnim zaœnie wielu!
Wstanie s³oñce, gdzieœ wysoko
zajaœnieje i nad Polsk¹,
a ja có¿... pomostem by³em,
po³¹czy³em jesieñ z wiosn¹!31
Strza³ siê rozleg³ niespodzianie,
krzyki s³ychaæ obudzonych,
ptaki, ludzie - nie pamiêtam
kto by³ bardziej przera¿ony.
Major ukl¹k³ jak w modlitwie,
potem upad³ bez westchnienia,
order zalœni³ na mundurze,
krwawo zajaœnia³a ziemia...
Us³ysza³em Niemców wrzaski,
strza³y wokó³ narasta³y,
rozpacz mi doda³a skrzyde³,
z oczu ³zy siê ciurkiem la³y.
Bieg³em, bieg³em nieprzytomny,
ktoœ mnie wo³a³, chcia³ mnie z³apaæ,
a ja bieg³em, a ja bieg³em,
ju¿ nie mia³em si³... by p³akaæ.

Takiej wojny nie móg³ poj¹æ
przecie¿ polskim by³ rycerzem!
Kl¹twy ciska³ w bezsilnoœci:
- To s¹ zbóje, nie ¿o³nierze!

Wioski jakieœ, jacyœ ludzie,
ci¹g³e krzyki i wo³anie,
nie pamiêtam dok¹d bieg³em,
lecz wiedzia³em - nie ustanê!

To zwyczajne ludobójstwo!
- Nie darujê ludzi, wiosek!
A ja czu³em, ¿e na grzbiecie
od dziœ, Boga zemsty noszê!

Czy mija³y dni, tygodnie,
czy miesi¹ce - nie wiedzia³em,
bo zabili mi Hubala,
ja go przecie¿... tak kocha³em.

Miesi¹c trwa³o to, nie d³u¿ej,
kwiecieñ mia³ siê ku koñcowi,
major okiem nieba szuka³
i siê zwierza³ ró¿añcowi:
- Jak mam walczyæ, Chryste Panie?!
Spojrzyj w serce me rozdane,
cz³ek niewinny ginie za mnie...
Odejœæ daj... na wieczn¹ wartê!
Zobaczy³em czarne wrony,
jak ku niebu siê zerwa³y,
czysty b³êkit, nieba jasnoœæ
brudnym skrzyd³em poora³y...

W mojej g³owie wicher œpiewa³,
jakbym pêdzi³ z samym czartem.
Hubal mój ju¿ nie powróci,
Bóg go wzi¹³, na wieczn¹ wartê!..
Resztê znacie. Tu nad Tanwi¹
us³ysza³em szepty ciche,
czu³em krople wody w pysku,
zobaczy³em Paca³ychê!
Cicho siê zrobi³o w lesie,
jakby drzewa i zwierzêta
chcia³y smutn¹ tê historiê
zapamiêtaæ... zapamiêtaæ...

Ta noc w pamiêæ mi zapad³a!
Wiatr z ksiê¿ycem burzy³ wodê,
w kniei pohukiwa³ puszczyk,
od Pilicy wia³o ch³odem.
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Ambasador
Królestwa Belgii w Polsce
Warszawa
Ze zdziwieniem, a nawet z oburzeniem przyj¹³em fakt objêcia przez Ambasadê Królestwa Belgii w Polsce Honorowego Patronatu tzw. „Festiwalu Kultury dla Tolerancji“ który bêdzie mia³ miejsce 24 - 27 kwietnia b.r. w Krakowie.
Mam szacunek dla ka¿dej istoty ludzkiej, ale tu chodzi o cykl imprez zorgnizowanych przez radykalne
œrodowiska homoseksualne, których celem jest promowanie zachowañ niezgodnych z polsk¹ tradycj¹,
kultur¹ i przekonaniami religijnymi wyraŸnej wiêkszoœci Polaków.
Zaanga¿owanie siê w to skandaliczne przedsiêwziêcie placówki dyplomatycznej odczytujê jako ingerencjê w wewnêtrzne sprawy Polski i wyraŸne nadu¿ywanie goœcinnoœci.
Pozwolê sobie podkreœliæ ¿e Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli nie anga¿uje siê w jak¿e trudne i liczne problemy Królestwa Belgijskiego. Zdaje mi siê w pe³ni normalne wymaganie podobnego
zachowania siê przedstawiciela Królstwa Belgii w Polsce.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pana o zaniechanie wszelkich dzia³añ wspieraj¹cych wprost barbarzyñskie zachowanie siê homoseksualistów w moim kraju, zachowanie które nie przystoi do polskiej i europejskiej spuœcizny cywilizacyjnej.
Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Dr. St. Kozanecki
(Former President Central Committee of Free Poles in Belgium)
CONTACT _Con-3D3082421
CC. – kopia: Minister Spraw Zagranicznych Belgii
Do wiadomoœci: Drogiej mi Redakcji - z wyrazami g³êbokiego szacunku
10.04.2008 Kozanecki

Oœwiadczenie
w zwi¹zku z uznaniem przez Rz¹d RP niepodleg³oœci Kosowa.
Wyra¿amy g³êbokie oburzenie wobec uznania w dn. 26. 02. 2008 r. przez Rz¹d Donalda Tuska, przy
biernej postawie Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego niepodleg³oœci Kosowa. Ta ewidentnie sprzeczna z prawem miêdzynarodowym, a zw³aszcza z rezolucjami ONZ w tej sprawie, decyzja stanowi bezpoœredni¹ ingerencjê w integralnoœæ terytorialn¹ Serbii. Tym samym, wbrew bliskim zwi¹zkom z bratnim narodem serbskim i w³asnym, tragicznym doœwiadczeniom historycznym, Polska przy³o¿y³a rêkê do czêœciowego rozbioru pañstwa
serbskiego. Szczególnie skandaliczn¹ rzecz¹ jest to, ¿e jesteœmy pierwszym i jak dot¹d jedynym krajem s³owiañskim, który uzna³ Kosowo za niepodleg³e pañstwo, nie uczynili tego bowiem choæby Czesi i S³owacy, a tak¿e kilka innych krajów cz³onkowskich UE, np. Hiszpania i Rumunia. Ten stan rzeczy dobitnie œwiadczy o braku
w³asnej, samodzielnej, autentycznie polskiej polityki zagranicznej i prawie ca³kowitym uzale¿nieniu jej od Waszyngtonu i Berlina.
W ocenie Przymierza Ludowo – Narodowego niepodleg³oœæ Kosowa jest i pozostanie tylko niepodleg³oœci¹ pozorn¹, gdy¿, pomimo zdecydowanej dominacji liczebnej ludnoœci albañskiej, nie jest ono w rzeczywistoœci zdolne, szczególnie pod wzglêdem gospodarczym, do samodzielnego istnienia. Stanowi wiêc w praktyce
rodzaj podwójnego protektoratu USA i Niemiec w newralgicznym punkcie Ba³kanów, utworzonego w rezultacie
œwiadomej polityki tych pañstw, która wyrazi³a siê chocia¿by w brutalnej agresji NATO na Serbiê w koñcu lat
90-tych ub. wieku, a nastêpnie w konsekwentnym ochranianiu przez si³y tzw. KFOR poczynañ albañskich separatystów z UCK i Demokratycznej Partii Kosowa. W tym stanie rzeczy og³oszenie niepodleg³oœci Kosowa spowodowa³o powa¿ny wzrost napiêcia w ca³ym regionie, a tak¿e w polityce œwiatowej w zwi¹zku z jednoznacznym
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opowiedzeniem siê Rosji po stronie Serbii. Ten stan rzeczy powinien byæ dla Polski kolejnym argumentem
przemawiaj¹cym przeciwko aprobowaniu tego aktu. Naszym zdaniem jedyn¹ mo¿liwoœci¹ sprawiedliwego i racjonalnego rozwi¹zania sprawy Kosowa, bior¹c pod uwagê historyczne prawa Serbów do tej krainy i dzisiejsze
stosunki etniczne na jej obszarze, jest jego szeroka autonomia w ramach pañstwa serbskiego, nadzorowana
przez si³y pokojowe ONZ.
W zwi¹zku z powy¿szym domagamy siê od Rz¹du Donalda Tuska i Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego
daleko id¹cej rewizji polskiej polityki zagranicznej wobec Serbii i Kosowa, polegaj¹cej na zaprzestaniu bezwolnego kopiowania poczynañ USA i Niemiec i zajêciu stanowiska zgodnego z polsk¹ racj¹ stanu i zasadami
prawa miêdzynarodowego. Domagamy siê równie¿ wycofania wszystkich polskich ¿o³nierzy i policjantów ze
stacjonuj¹cych w Kosowie si³ tzw. KFOR.
Czêstochowa dn. 08.03.2008 r.

Rada Naczelna Przymierza Ludowo–Narodowego.

Jan Nowik

Krótka analiza tekstu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Ci¹g dlaszy z poprzedniego numeru.

I dalej:
Jest:
Art. 34.
„2. Obywatel polski nie mo¿e utraciæ obywatelstwa polskiego, chyba ¿e sam siê go zrzeknie”.
A wydaje siê, ¿e powinno byæ:
„2. Obywatel polski nie mo¿e utraciæ obywatelstwa polskiego, chyba ¿e sam siê go zrzeknie
dobrowolnie”.
– poniewa¿ brak warunku dobrowolnoœci w praktyce doprowadza do wymuszenia takiego zrzeczenia siê obywatelstwa.
Jest:
Art. 38.
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia”.
A wydaje siê, ¿e powinno byæ:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia od poczêcia do
naturalnej œmierci”.
– poniewa¿ norma ta wymaga takiegu uœciœlenia.
Jest:
Art. 41.
„2. Ka¿dy pozbawiony wolnoœci nie na podstawie wyroku s¹dowego ma prawo odwo³ania siê
do s¹du w celu niezw³ocznego ustalenia legalnoœci tego pozbawienia. O pozbawieniu wolnoœci
powiadamia siê niezw³ocznie rodzinê lub osobê
wskazan¹ przez pozbawionego wolnoœci”.
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A wydaje siê, ¿e powinno byæ:
„2. Ka¿dy pozbawiony wolnoœci nie na podstawie wyroku s¹dowego ma prawo odwo³ania siê
do s¹du w celu niezw³ocznego ustalenia legalnoœci tego pozbawienia. O pozbawieniu wolnoœci
powiadamia siê w ci¹gu 24 godzin rodzinê lub
osobê wskazan¹ przez pozbawionego wolnoœci”.
– poniewa¿ pojêcie niezw³ocznoœci jest zbyt rozci¹gliwe.
Jest:
Art. 42.
„2. Ka¿dy, przeciw komu prowadzone jest postêpowanie karne, ma prawo do obrony we
wszystkich stadiach postêpowania. Mo¿e on
w szczególnoœci wybraæ obroñcê lub na zasadach okreœlonych w ustawie korzystaæ z obroñcy z urzêdu”.
A wydaje siê, ¿e powinno byæ:
„2. Ka¿dy, przeciw komu prowadzone jest postêpowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postêpowania, ju¿ z up³ywem
24 godzin od momentu jego zatrzymania.
Mo¿e on w szczególnoœci wybraæ obroñcê lub na
zasadach okreœlonych w ustawie korzystaæ
z obroñcy z urzêdu”.
– poniewa¿ ju¿ we wczeœniejszym j.w. stadium
postêpowania mo¿e on realnie korzystaæ z pomocy prawnej obroñcy.
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Lista ofiarodawców na Fundusz Prasowy NPW
Izabelski Franciszek
Kozłowski Leszek
Putała Maria

Pruszków
Zamość
Otwock

40 zł
100 zł
33 zł

Chrystus Zbawiciel (port. Cristo Redentor) to 32-metrowy pomnik Jezusa Chrystusa na
górze Corcovado (Garbus) w Rio de Janeiro w Brazylii. Stoj¹ca na szczycie 710-metrowego
granitowego wzniesienia statua jest symbolem miasta i goœcinnoœci Brazylijczyków, witaj¹c
przybyszy otwartymi ramionami.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Chrystusa_Zbawiciela_w_Rio_de_Janeiro
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