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ADRIANNA GĄSIOREK - ENERGETYKI – WPŁYW NA
NAJMŁODSZYCH

Oceniając konkretne pokolenia, możemy zaobserwować nie tylko ich

zachowania, modę czy zależności społeczne, ale także konkretne problemy z

różnymi uzależnieniami. Oczywiście nadal mamy osoby biorące narkotyki,

upijające się w młodym wieku, czy sięgające po dopalacze. Jednak widać, że

nie jest to już “na czasie” wśród młodych osób. Aktualnie młodzież wybrała

dwie używki, bo śmiało można tak stwierdzić – są to papierosy elektroniczne

oraz energetyki. W niniejszym artykule zajmę się właśnie wpływem tych

groźnych napojów na młode organizmy.

Zaznaczę na wstępie, że samo picie od czasu do czasu energetyków nie jest złe,

szczególnie kiedy robią to osoby świadome (dorosłe). Problem zaczyna się

wtedy, kiedy każdy dzień zaczynamy od sięgania po tego typu napoje. Niestety

zaczynają to robić coraz młodsze osoby. Widok dziecka w szkole podstawowej,

które codziennie przynosi do szkoły energetyka, jest coraz częstszy. Zarówno

nauczyciele, jak i rodzice muszą mieć świadomość, że nie wpływa to dobrze na

organizm młodego człowieka i należy uświadamiać wszystkim, że nie możemy

tego zjawiska zaakceptować, czy zamieść pod dywan.

Działania rządowe w poszczególnych państwach

Resort zdrowia w Polsce od ponad 5 lat nie może skończyć prac nad

regulacjami, które ograniczyłyby sprzedaż napojów energetycznych w grupie

https://www.kierunki.info.pl/miedzymorze-czyli-czas-na-nacjonalizm-jagiellonski/


dzieci. W sprawie interweniują posłowie oraz Rzecznik Praw Dziecka, niestety

ministerialna niemoc trwa. Już w 2013 roku Europejski Urząd ds.

Bezpieczeństwa Żywności opublikował badania, według których 68 proc.

badanych osób w przedziale wiekowym 10–18 lat spożywało napoje

energetyzujące. Co więcej, problem ten zaczął być widoczny również w grupie

wiekowej 3-10 lat, gdzie po napoje energetyczne sięga nawet 18 proc. populacji.

Zjawisko to sprawia, że w części państw wprowadzono już regulacje mające

ukrócić sprzedaż napojów energetycznych dzieciom i młodzieży. I tak w

Stanach Zjednoczonych ich sprzedaż konsumentom poniżej 21 roku życia jest

zakazana. Podobne ograniczenia obowiązują w Wielkiej Brytanii i na terenie

Niemiec, gdzie sprzedaż dozwolona jest osobom powyżej 16 roku życia,

natomiast na Litwie i Łotwie – powyżej 18 roku życia. W Finlandii czy Islandii

obowiązują limity ilości kofeiny na 100 ml napoju, a w Finlandii dodatkowo

producenci sami ustalili granicę sprzedaży napojów energetyzujących na 15. rok

życia.

Projekt ustawy w Sejmie

Przygotowana jest obecnie polska ustawa, w której być może zostanie nałożony

zakaz na sprzedaż tych używek osobom nieletnim. Prezes partii

Republikańskiej, europoseł PiS Adam Bielan 31 stycznia podczas konferencji w

Sejmie zapowiedział złożenie projektu w sprawie zakazu sprzedaży napojów

energetycznych młodzieży.

Autorem projektu jest wiceprezes partii i minister sportu Kamil Bortniczuk.

Polityk był pytany o tę inicjatywę, wyjaśnił, że zainteresował się tym tematem

po przekazaniu mu informacji o problemie przez znajomych nauczycieli.



Sprawą na polecenie ministra zajął się Zakład Fizjologii Żywienia i Dietetyki

Instytutu Sportu.

“Dzisiaj już dysponuję badaniami statystycznymi dotyczącymi Polski i to

uczestników programu SKS(Szkolne Kluby Sportowe), czyli młodych

sportowców. One wskazują na to, że napoje energetyczne to trochę narkotyk

zapakowany w cukierek. Dlatego tym bardziej powinniśmy się tego wystrzegać

i zakazać kupna tych napojów dzieciom” – stwierdził szef resortu.

Bortniczuk wskazywał, że często napoje energetyczne są sprzedawane w

pojemności litra w cenie wody mineralnej, co oznacza, że dziecko wypijając litr

energetyka, dostarcza sobie taką ilość kofeiny, jaka znajduje się w 6-8

filiżankach. Czasami w ciągu jednej przerwy lekcyjnej — zaznaczył. Niestety

tak wygląda rzeczywistość w polskich szkołach. Sama obserwuję to dość

często, mimo że miałam okazje rozmawiać z rodzicami na temat tego problemu

i nie raz jako placówka zaznaczaliśmy, że skala takich sytuacji jest olbrzymia.

Oczywiście część rodziców wzięła sobie te informacje do serca, inna nadal

kupuje lub pozwala kupować swoim pociechom takie trunki. Nie trzeba się

długo zastanawiać, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co dzieje się w

organizmie 9/10 latka, który dostarcza sobie olbrzymie dawki kofeiny i innych

substancji, które zważywszy na wiek, są dla niego po prostu trujące.

Czym charakteryzują się napoje energetyzujące?

W skład napojów energetyzujących wchodzą takie składniki, jak: kofeina,

tauryna, inozytol, cukry proste, witaminy z grupy B, substancje aromatyzujące,

dwutlenek węgla, substancje konserwujące i regulatory kwasowości. Ponadto, w

zależności od producenta, ekstrakt z guarany, glukuronolakton czy wyciągi z

ziół (np. żeń-szeń i miłorząb japoński). Wartość energetyczna napojów



energetyzujących wynosi około 45 kcal/100 ml, a zawartość cukrów prostych

około 10 g/100 ml napoju. W Polsce zawartość kofeiny w napojach

energetyzujących wynosi najczęściej 80 mg/250 ml, tauryny – w granicach

500–1000 mg/250 ml.

Szkodliwy wpływ napojów energetyzujących na zdrowie dzieci

Składniki zawarte w napojach energetycznych mogą mieć bardzo szkodliwy

wpływ na zdrowie dzieci. Kofeina stanowi podstawowy składnik tych napojów,

nie jest przy tym zalecana w diecie dzieci, gdyż ma działanie psychoaktywne.

Wzrost jej spożycia przez dzieci może powodować zmiany nastroju,

rozdrażnienie, niepokój, a spożycie dużych ilości (5 mg/kg masy ciała/dobę)

powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto kofeina negatywnie

wpływa na gospodarkę wapniową, co może powodować zaburzenia w procesie

tworzenia kości. Duże spożycie kofeiny może również wpływać na długość i

jakość snu dzieci. Grupą szczególnego ryzyka są dzieci z cukrzycą, chorobami

sercowo-naczyniowymi, chorobami nerek, wątroby, nadczynnością tarczycy

oraz niestabilne emocjonalnie.

Jak do tematu odnosi się branża medyczna?

Według kardiologa i farmakologa klinicznego dr Krzysztofa Filipiaka:

“Napoje energetyzujące nie są dobre, nawet jeżeli jest tam kofeina, niestety

oprócz kofeiny są też inne substancje, bardziej nienaturalne, chemiczne. Nie ma

polifenoli, ale przede wszystkim, jak zbadamy skład takiego dowolnego napoju,

tam jest bardzo duży ładunek cukru. Właśnie to jest coś, co zwiększa ryzyko

wystąpienia cukrzycy czy zaburzeń metabolicznych w przyszłości” – zaznaczył.

Lekarz podkreślił również, że każda dawka takiego napoju jest szkodliwa dla

zdrowia, szczególnie dla dzieci oraz młodzieży.



“Takie substancje energetyzujące mają też mechanizm uzależnienia. Energetyki

są niebezpieczne u dzieci również dlatego, że mogą sprzyjać wzrostowi

ciśnienia, wzrostowi pulsu oraz wyindukowaniu przede wszystkim nadwagi i

otyłości. W związku z tym na pewno powinniśmy robić wszystko, żeby polskie

dzieci i młodzież nie miała dostępu do napojów energetyzujących, tak łatwego i

tak powszechnego, jak jest dzisiaj – podkreślał dr Filipiak.

Dowiedziono również, że napoje o wysokiej zawartości kofeiny spożywane

przez dzieci i młodzież mogą prowadzić do zaburzeń w rozwoju układu

nerwowego. Zdaniem naukowców, napoje energetyzujące zagrażają nie tylko

zdrowiu, ale życiu. Już jedna puszka jest w stanie doprowadzić do zawału serca,

co tyczy się zarówno starszych, jak i całkiem młodych osób.

Nawet osoby cieszące się pełnym zdrowiem nie powinny spożywać takich

napojów zbyt często. Osoby zdrowe mogą po nie sięgać jedynie w sytuacjach

awaryjnych, np. przed ważnym egzaminem lub podczas uciążliwej podróży.

Napoje tego typu nie powinny być spożywane m.in. przez dzieci, młodzież,

kobiety w ciąży, osoby cierpiące na schorzenia serca, układu nerwowego,

migreny czy nadczynność tarczycy.

Mamy wpływ na to, co robią nasze dzieci. Wszyscy mamy jakichś kontakt z

najmłodszymi — jesteśmy rodzicami, rodzeństwem czy może dalszą rodziną.

Mamy znajomych, którzy mają pociechy. Zwracajmy uwagę i edukujmy. Jest

wielu rodziców, którzy nie mają świadomości tych problemów i budzą się,

kiedy jest już za późno i na przykład muszą leczyć swoje dziecko, chociażby z

cukrzycy. Naszym zadaniem jako środowiska jest również nagłośnianie

zjawiska, czy to w publicystyce, czy akcjach ulicznych. W końcu musimy

zadbać o najmłodszą tkankę tego narodu.



ADRIANNA GĄSIOREK - AUTOR BEZ “SZUFLADKI” — MARCIN
ŚWIETLICKI

Rozmawiając z początkującymi pisarzami można dostrzec różne oczekiwania

wobec własnej twórczości. Niejednokrotnie to chęć zdobycia wiernych

czytelników, sprostanie krytykom czy nominacje do prestiżowych nagród, jawią

się jako spełnienie artystycznych marzeń. Są jednak tacy, którzy wybierają

zupełnie inną drogę.

Jean-Paul Sartre odmówił przyjęcia literackiej Nagrody Nobla — zgodnie ze

swoją zasadą, by nie brać żadnej nagrody, która mogłaby go czynić zależnym.

Jerzy Pilch zaznaczał, że obciachem jest odbierać Paszport Polityki, a Marcin

Świetlicki (poeta, prozaik, wokalista zespołu “Świetliki) był oburzony

nominacją do Literackiej Nagrody Nike. Cała sprawa zaczęła się w momencie,

kiedy artysta napisał poniższe oświadczenie:

„Ja, Marcin Świetlicki, poeta i wokalista polski, proszę o chwilę uwagi […]

Moja książka poetycka JEDEN została nominowana do Nagrody NIKE, a ja

WOLAŁBYM NIE. Nie chcę uczestniczyć w konkursie organizowanym przez

instytucję, która wytacza procesy poetom za to, co myślą”.

Przypomnę, że protest związany był z procesem “Agory“ i Adama Michnika

przeciwko Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi. W sierpniu 2010 roku

publicysta (zaznaczmy — laureat nagrody Nike za “Zachód słońca w

Milanówku”) opublikował tekst pt. „Pamięć jak krzyż – nie zniknie”, w którym

stwierdził, że redaktorzy „Gówna“ »są duchowymi spadkobiercami

Komunistycznej Partii Polski”, że “wychowano ich tak, że muszą żyć w



nienawiści do polskiego krzyża” i chcą, żeby “Polacy wreszcie przestali być

Polakami«. „GW” domagała się, by Rymkiewicz za tekst przeprosił. Świetlicki

był jednym z dwudziestu ośmiu poetów, którzy zaprotestowali.

Ku zaskoczeniu wszystkich zainteresowanych nowinkami literackimi, w

finałowej siódemce Nike znalazł się Świetlicki. Wybrano cztery powieści, dwa

tomiki poezji i jedną autobiografię. Artysta skomentował ten fakt następująco:

“Groteska narasta. Sytuacja jest nieomal kafkowska. Nie bacząc na moje

zdecydowane protesty jacyś niedobrzy ludzie podjęli decyzję o umieszczeniu

mojej książki poetyckiej ‘Jeden’ w siódemce książek nominowanych do Nagrody

Nike. Tu oczywiście nie chodzi o literaturę, to oczywiście manifestacja siły. Ja

im pluję w oczy, a oni mówią, że to deszcz. Naturalnie-nagrody nie dadzą, bo

wtedy musieliby się nią udławić, ale zdecydowali pokazać jak według nich mało

liczy się protest jednostki, jak niewiele znaczy fakt, że ktoś mówi ‘nie’”.

Jury Nike przesłało PAP oświadczenie, zaznaczając jednocześnie, że jest to ich

jedyny i ostatni głos w tej sprawie. Oświadczenie głosi:

“Regulamin nagrody Nike nie przewiduje możliwości wycofania nominowanej

książki z konkursu przez autora. Nagroda Nike jest nagrodą dla najlepszej

książki minionego roku. Jury uznało, że książka poetycka Marcina Świetlickiego

‘Jeden’ zalicza się do siedmiu najlepszych książek wydanych w Polsce w roku

ubiegłym, a z chwilą publikacji stała się częścią polskiej literatury i kultury, i

jako taka może być oceniana przez jury, które jest w pełni niezależne od redakcji

‘Gazety Wyborczej’“.

Świetlickiemu należy się nagroda nie tylko za twórczość, ale przede wszystkim

za niezależność. Tak wielu z nas chce uciec od szufladkowania, a jemu się to po

prostu udaje. Nie wierzę ludziom mówiącym “ jestem apolityczny, jestem

niezależny“, mogłoby się wydawać, że jest to niewykonalne. On to potrafi i z tej



przyczyny jest wyzwaniem zarówno dla prawicy, jak i lewicy. Jako dobrego

autora tekstów, poetę – od razu próbowano go przeciągnąć na lewo.

Odpowiedział następująco:

„Nie podoba mi się tok rozumowania narzucany przez »Gazetę Wyborczą«.

Dodał również –

„Bardzo mnie denerwuję całe środowisko “Krytyki Politycznej”. Jest w tym coś

koszmarnie szemranego. Niedawno się dowiedziałem, ile pieniędzy podatnika

idzie na to pismo, którego nigdy w życiu bym nie wziął do rąk. Wkurzają mnie

nie tylko hasła polityczne, które głoszą, ale cała ich polityka kulturalna. Jest w

tym coś groźnego”.

Po takich wypowiedziach do gry ruszyła prawa strona. I tym się jednak nie

udało, a oburzenie na wiersz, dotyczący pogrzebu Kaczyńskiego, nie miało

końca.

O sobie mówi, że żyje gdzieś obok, że jest niemierzalny, a może, w zasadzie, w

ogóle go nie ma. W jego wierszach bardzo często pojawia się nicość, poddanie

się światu bez duszy, konsumpcyjnej rzeczywistości. Wczytując się,

dostrzegamy, że tylko nasze wnętrze jest w stanie nas ocalić:

“[…] cuda są wewnątrz.

kawa i papierosy.

wyprowadzenie psa.

nalewanie wody do miski.

kamienny sen.

niedoczekanie.



wyrzucanie gości.

żadnych przyjaznych domów.“

fragment wiersza “Tryb życia“

Inny wiersz pt. “McDonald´s“ jest bardzo często interpretowany przez

krytyków literackich i jawi się jako kwintesencja twórczości tego artysty.

“Znajduję ślad twoich zębów w moim mieście.

Znajduję ślad twoich zębów na swoim ramieniu.

Znajduję ślad twoich zębów w lustrze.

Czasami jestem hamburgerem.

Czasami jestem hamburgerem.

Sterczy ze mnie sałata i musztarda cieknie.

Czasami jestem podobnie śmiertelnie

Do wszystkich innych hamburgerów.

Pierwsza warstwa: skóra.

Druga warstwa: krew.

Trzecia warstwa: kości.

Czwarta warstwa: dusza.

A ślad

twoich zębów

jest najgłębiej,



najgłębiej.”

Zachęcam wszystkich miłośników poezji (bez względu na poglądy polityczne)

do zatrzymania się przy tym artyście, czy to samemu czytając jego wiersze, czy

słuchając ich w ciekawej aranżacji zespołu „Świetliki”.

ADAM SEWERYN - PRZECIWKO KREMLOWI

W polskim środowisku narodowym co jakiś czas powraca emocjonalna

dyskusja na temat Rosji, a mówiąc precyzyjniej na temat stosunków

polsko-rosyjskich i tego, jaki stosunek do Rosji powinni mieć polscy

nacjonaliści. Obecnie, w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej temat ten odżył z

jeszcze większą intensywnością. Uważam, że istnieje kilka powodów, dla

których nie tylko polski nacjonalista, ale każdy, komu zależy na

bezpieczeństwie Polski, powinien być przeciwnikiem rosyjskiego imperializmu.

Rozważając tematykę stosunków międzynarodowych z pozycji nacjonalisty,

należy patrzeć z perspektywy geopolitycznej i cywilizacyjnej. Zarówno pod

względem geopolitycznym, jak i też cywilizacyjno-kulturowym imperialna

Rosja jawi się nie tylko jako państwo, które nie może być sojusznikiem Polski,

ale jako permanentne zagrożenie. Począwszy od początku swojego istnienia,

państwo rosyjskie stanowiło poważną konkurencję dla Polski o prymat w

Europie Środkowo-Wschodniej. Nie bez powodu duża część największych

zbrodni na Polakach i chwil największych klęsk naszego kraju ma związki z

rosyjską agresją. Rosja stanowi również zupełnie inny, od Polski, model

cywilizacji.

Rzeczpospolita stanowiła wschodnią odmianę cywilizacji łacińskiej, którą

umownie możemy nazwać cywilizacją sarmacką. Model silnie związany z



katolickimi wzorami cywilizacyjnymi, a jednocześnie będący holistycznym

połączeniem cywilizacyjnych elementów Zachodu i Wschodu. Model

organiczny, silnie przesiąknięty katolickim personalizmem. Natomiast Rosja to

pod względem cywilizacyjnym owoc gwałtu dokonanego przez Mongołów na

Rusi. Państwo odwołujące się do czasów staroruskich, jednak oprócz

kulturowych elementów słowiańskich i bizantyjskich zawierające elementy

cywilizacji czy kultury strategicznej i modelu rządzenia wywodzącego się od

turańsko-mongolskich ludów Wielkiego Stepu. Efektem tego były i są zjawiska

takie jak: niebotyczna korupcja, rządy oparte o terror, powszechne

skrytobójstwo, bardzo częsty alkoholizm, czy też bierność ludu i postawa

bezkrytycznego podporządkowania wobec władzy.

Bolszewikom, a potem Stalinowi tak łatwo było zbudować w Rosji system

totalitarny, gdyż niestety mentalność Rosjan bardzo sprzyja takim postawom.

Obraz Rosji kreowany przez niektóre prawicowe i nacjonalistyczne środowiska

na Zachodzie niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Ukazywanie kraju

Putina jako magicznej krainy wolnej od liberalnej i nowolewicowej zgnilizny

jest nie tylko czymś głupim, ale szkodliwym. Owszem, prawdą jest, że w Rosji

nie jest promowany przez elity polityczne i kulturowe ruch LGBT, jednak

pozostałe negatywne aspekty współczesnych czasów są tam obecne aż nadto.

Ateizacja, ogromna liczba aborcji, rozwodów, osób uzależnionych od twardych

narkotyków, osób chorych na AIDS, nie mówiąc już o alkoholizmie i prostytucji

– to plagi, które nie tylko ukazują absurd tezy o moralnej wyższości Rosji

wobec Zachodu, ale także czynniki, które prowadzą do wyniszczenia

biologicznej i duchowej substancji narodu rosyjskiego.

Skoro już mówimy o narodzie, to warto zwrócić uwagę, że wbrew „mędrcom” z

niektórych zachodnich środowisk, Rosja była i jest krajem o charakterze

wieloetnicznym i wielowyznaniowym. Od lat coraz większe znaczenie w

Federacji Rosyjskiej zyskują Czeczeni i inne etnosy wyznające islam. Ceną za



podporządkowanie Czeczenii i wygaszenie trwającej tam przez lata zbrojnej

walki o niepodległość, są ogromne pieniądze, które Moskwa pompuje w ten

kraj, czyniąc to kosztem żyjących w biedzie etnicznych Rosjan, czyli „ruskich

ludzi”.

Klan Kadyrowów zyskał ogromny majątek i wpływy sięgające już nie tylko

Czeczeni, ale praktycznie rzecz biorąc, stał się jednym z najbardziej

wpływowych środowisk w Federacji Rosyjskiej. Gangi czeczeńskie rosną w siłę

i od jakiegoś czasu nawet większość rosyjskich zorganizowanych grup

przestępczych nie potrafi im się skutecznie przeciwstawić. Ten stan rzeczy nie

podobał się oczywiście rosyjskim nacjonalistom, wobec czego ruch ten został

już praktycznie zniszczony przez putinowskie służby.

Rosyjscy nacjonaliści trafiali do kolonii karnych, lub na emigrację, a ci, którzy

zostali, mogli uniknąć represji i kontynuować działalność tylko podejmując

kolaborację w charakterze „nacjonalistycznej” przystawki do putinowskich

władz i stając się rosyjskimi odpowiednikami Michała Kamińskiego, Adama

Andruszkiewicza czy Mariana Kowalskiego. Chociaż może się to komuś

wydawać niewiarygodne, ale Rosja jest obecnie państwem bardziej

zwalczającym nacjonalizm, niż czynią to demoliberalne kraje zachodnie.

Kolejną rzeczą, która jest w Rosji skandaliczna z punktu widzenia polskiego

nacjonalisty, jest polityka historyczna. Za czasów Putina częściej niż w czasach

„smuty” z lat Jelcyna pojawiają się w Rosji odwołania do czasów sowieckich.

Przypomnijmy, że tam nigdy nie wystąpiło coś takiego jak dekomunizacja, a

Lenin, Stalin, czerwone sztandary z sierpem i młotem, czy inne komunistyczne

symbole odgrywają funkcję takich kodów kulturowych, jak np. Jasna Góra, albo

husaria w przypadku Polski. Można, więc powiedzieć, że nie tylko nigdy nie

rozliczono sowieckich zbrodni, ale „konserwatywne” rządy Putina nie mają

obiekcji, aby używać odwołań do czasów komunistycznych w pozytywnej

konotacji.



Aleksander Dugin , ideolog eurazjatyzmu związany z putinowskimi elitami

władzy, już wiele lat temu w wywiadach mówił, że celem Rosji powinno być

wchłonięcie Polski, albo doprowadzenie do kolejnego rozbioru naszej Ojczyzny

pomiędzy Rosję i Niemcy. Warto zwrócić uwagę, że ten sam myśliciel uznał

Niemców (a dokładniej Prusaków) za jedyny naród zachodni pasujący do

koncepcji Eurazji i mogący stanowić sojusznika dla Rosji. Skądś to już

znamy… W rosyjskiej polityce historycznej i propagandzie bardzo częste są

wątki antypolskie. Nie mówię tu tylko o świętowaniu rocznicy wypędzenia

polskiej załogi z Kremla w XVII wieku, ale coraz częstszych kłamstwach na

temat rzekomych krzywd i agresywnych planów ze strony Polski wobec Rosji.

Oczywiście liczne przykłady zbrodni Rosji na Polakach są pomijane, albo

bagatelizowane.

Reasumując, biorąc pod uwagę powyższe przemyślenia, należy jasno

sformułować stanowisko, że polski nacjonalista, niezależnie, jakie środowisko i

nurt ideologiczny reprezentuje, winien być antyrosyjski, a przynajmniej

nastawiony na anty wobec imperialnej polityki, którą prowadzili carowie,

sowieccy dygnitarze, a obecnie kontynuuje technokratyczna klika Putina.

GRZEGORZ ĆWIK - MIĘDZYMORZE, CZYLI CZAS NA
NACJONALIZM JAGIELLOŃSKI

Trwająca już od prawie roku wojna zmieniła i przyspieszyła szereg procesów i

kwestii tak w Polsce, jak i w Europie i na świecie. Prysły mity liberałów i

„realistów” o dogadywaniu się z Rosją, wrodzonej rzekomo polskiej rusofobii

czy końcu historii. Padł też mit Niemiec jako państwa racjonalnego i

nadającego się na lidera Europy. To skorumpowane przez rosyjski biznes i

wywiad państwo, pozbawione właściwie armii gotowej do czegoś więcej niż



misja humanitarna, pozbawione wizji i poczucia misji, skupione wyłączenie na

ekonomii, jest cieniem zaledwie tego, co może być liderem zjednoczonej

Europy, zwłaszcza tu – na wschodzie kontynentu. Tu, na wschodzie rozumiemy

dobrze zarówno to, czym jest Rosja jak i prosty fakt, że obecna wojna stawia

kraje naszego regionu przed szeregiem wyzwań, które składają się na potrzebę

budowy systemu bezpieczeństwa, który albo skutecznie odstraszy Rosję przed

kolejnymi agresjami, albo też w razie tejże sprawi, że będziemy w stanie

skutecznie bronić się, wykrwawiając armię wschodniego agresora i zmuszając

do odwrotu.

W obecnej narracji do mainstreamu przebiła się koncepcja Międzymorza –

rozumianego w różny sposób i na różną modłę bloku państw Europy

Wschodniej, który nawiązywać miałby do okresu Jagiellonów czy

Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Czy sojusz taki, oparty w obecnych

warunkach na aliansie Polski, Ukrainy, Rumunii i państw bałtyckich oraz

najpewniej Szwecji i Finlandii jest odpowiedzią na wyzwania, jakie narzuciła

nam historia po 24 lutego 2022?

Wojna. Wojna się nie zmienia

Wbrew liberalnej propagandzie wojna, jaką Rosja narzuciła Ukrainie, a w

gruncie rzeczy całej Europie, nie jest szaleństwem czy psychozą Putina, ale

konsekwencją i logicznym skutkiem szeregu czynników, jak rosyjskie cele

polityczne i geopolityczne, rosyjska kultura strategiczna i preferowane metody

działań, kultura i aksjologia państwa oraz narodu, jak również panujące w elicie

przekonania co do stosunków na świecie i przewidywanego rozwoju sytuacji.

Rosja od 1999 roku jest państwem rewizjonistycznym, które w Monachium w

roku 2008 swój rewizjonizm oficjalnie już zaprezentowało jako kierunkowskaz

ekipy rządzącej z Władimirem Putinem na czele. W dużym skrócie sprowadza

się to do sprzeciwu wobec hegemonii Stanów Zjednoczonych, ekspansji NATO



o byłe kraje związkowe ZSRS, oraz oczekiwanie, że tzw. „bliska zagranica”

zostanie uznana za wyłącznie rosyjską strefę wpływów. Objawia się to

uznaniem za taki teren tak Białorusi czy Ukrainy, jak i Kazachstanu czy

Armenii. Wojna w Gruzji, wbrew popularnym mitom będąca agresją rosyjską, a

nie obroną, konflikt trwający na Ukrainie od 2014 roku czy rosyjska obecność

na Bliskim Wschodzie, jak również druga wojna czeczeńska to właśnie

praktyczne sposoby odbudowy rosyjskiego imperium i jego strefy wpływów.

Warto zwrócić tu uwagę na postrzeganie tego na Kremlu przez pryzmat

pewnych koncepcji ideowych i politycznych. Zachód nie tylko widziany jest

jako liberalny, dekadencki i zdegenerowany, ale również jako element słabnący

politycznie, militarnie i pod względem znaczenia na świecie. Stąd popularna w

Rosji „koncepcja przeczekania”, mówiąca, że Rosja po prostu musi wyczekać

Zachód, by móc zrealizować swoje cele. Odrębność rosyjskiej kultury i tradycji,

wrogość do zachodu i generalnie indywidualizmu objawia się z kolei w

koncepcji „państwa twierdzy” czy „oblężonej twierdzy”, która właściwie datuje

się przynajmniej od czasów Iwana Groźnego. Do tego Rosja postrzega konflikt

z Zachodem jako walkę atlantyzmu (ludzie morza) z Euroazją (ludzie lądu), co

wpisuje się, chociażby w podstawowe ramy koncepcji Dugina (niesłusznie

nazywanego niezwykle na wyrost „mózgiem Kremla”).

Rosja do tego ma poczucie ogromnego wsparcia ze strony Chin, w relacjach, z

którymi wprawdzie pogodziła się już ze statusem junior partnera, co oznacza

także hegemonię Pekinu w Azji, ale z drugiej strony pozwala Rosji skupić się

na kierunku wschodnim.

Dlaczego Rosja akurat na przełomie roku 2021 i 2022 zdecydowała się na

wojnę? Już złożone w grudniu 2021 rosyjskie ultymatywne żądania dotyczące

strategicznego przebudowania systemy bezpieczeństwa w Europie

znamionowały duże zmiany. Rosja oczekiwała nie tylko de facto wyrzucenia



USA z Europy, ale także oddania państw bałtyckich, oraz krajów byłego bloku

wschodniego, w tym Polski, w rosyjską strefę wpływów, przy czym między

bajki należy włożyć brednie, że Rosja nie zamierzała i nie zamierza ingerować

w sprawy wewnętrzne krajów regionu. Umowa mińska czy rosyjskie cele wojny

na Ukrainie udowadniają coś zupełnie innego – Rosja jest dużo bardziej

agresywnym graczem wobec naszego regionu niż Unia, jeśli idzie o kwestie

nacisków na sprawy ustrojowe, administracyjne i polityczne. Generalnie linią

polityczną Rosji było cofnięcie skutków rozszerzenia NATO z roku 1997 i

następnych lat, oraz odzyskanie uznania swych stref wpływów. To ostatnie, to

znaczy brak tego uznania ze strony USA, mimo bezwarunkowego poparcia

USA przez Moskwę w wojnie z terroryzmem po 2001 roku, jest jednym z

powodów braku złudzeń na Kremlu co do możliwości porozumienia się z

Ameryką.

A czemu akurat w 2022? Złożyło się na to kilka powodów – osłabienie i to

widoczne Zachodu po pandemii covida, kryzys ekonomiczny, koncyliacyjne

stanowisko Francji i Niemiec (przypomnę tylko, że Macron kilka dni przed

wojną sygnalizował gotowość do przyjęcia rosyjskiego ultimatum –

podkreślam, że nie chodziło o negocjacje a właśnie o przyjęcie całości

rosyjskich propozycji, które Rosja przedstawiała ultymatywnie jako konieczne

do przyjęcia w całości, a nie jako przedmiot negocjacji), wizualne osłabienie

USA po wycofaniu się z Afganistanu oraz uznanie, że USA angażując się na

Dalekim Wschodzie, nie są w stanie i nie zechcą bronić wschodniej Europy.

Dochodzi tu czynnik dużo bardziej strategiczny –zagadnienie energetyczne.

Otóż jak powszechnie wiadomo Rosja opiera się ekonomicznie na handlu

węglowodorami – gazem, ropą, które stanowiły do niedawna podstawę

energetycznego zabezpieczenia Europy. Także na Dalekim Wschodzie Rosja

jest dość poważnym graczem w tej dziedzinie, zwłaszcza w ramach relacji z

Chinami. Jednak w latach 2020-2022 doszło do szeregu decyzji i działań, które



sprowadzają się do tego, że zarówno Unia, Chiny, USA jak i inne kraje

zadeklarowały odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł

energii oraz paliwa jądrowego. W praktyce oznacza to, że już z końcem obecnej

dekady wpływy Rosji zaczną drastycznie maleć, a pamiętajmy, że mówimy tu

nie tylko o malejącym wolumenie sprzedaży, ale i marży, bo koszty wydobycia

generalnie rosną, podobnie jak obsługa coraz bardziej przestarzałej

infrastruktury. Tak więc politycy Rosji doskonale rozumieją, że czas gra

wybitnie na niekorzyść ich państwa, a do tego ogromne problemy

demograficzne i coraz bardziej podległa rola w relacjach z Chinami w efekcie

spowodowały wytworzenie się klimatu gotowości do podjęcia działań

zbrojnych. Przy czym ustalić trzeba jedno – to nie jest wojna o Ukrainę, choć to

ona ponosi ciężar walki i rosyjskich masowych zbrodni wojennych. To wojna,

najpewniej pierwsza z szeregu konfliktów, której celem jest strategiczna

przebudowa relacji geopolitycznych, układu bezpieczeństwa i stref wpływów w

Europie, a to dopiero wstęp do najpewniej nieuniknionego konfliktu Chin i

USA. Wszelkie obserwacje rosyjskiej polityki i podejścia Kremla do wojny

wykazują, że Rosja wojnę traktuje obecnie jako coś długofalowego, co nawet

jeśli będzie kosztowne, ostatecznie ma sprawić, że Zachód ustąpi i uzna swą

porażkę. Co więcej, ogromne straty wojenne i fiasko lutowego blitkriegu

sprawiły, że politycy Rosji zaczęli ewentualną porażkę postrzegać jako wstęp do

upadku Rosji jako państwa i wystąpienia sytuacji podobnej do roku 1917, a

więc tymczasowej całkowitej anomii państwowości. I generalnie trzeba

przyznać im rację, strategiczna porażka Rosji będzie wstępem do dekompozycji

tak systemu, jak i bytu Rosji w obecnym kształcie, bo przecież próg wyzwalania

oddolnych żywiołów i dążeń oraz separatyzmów wszelkiej maści zawsze w

Rosji był dużo niższy, niż w innych regionach.

NATO



Podstawą naszego systemu bezpieczeństwa jest udział w sojuszu NATO. Nie

wdając się w historyczne analizy i opisy, przypomnijmy tylko, że sojusz ten

powstał jako próba (skuteczna) przeciwstawienia się ewentualnej sowieckiej

agresji na państwa zachodniej Europy w okresie trwania zimnej wojny. Po roku

1991 świadomość zagrożenia rosyjskiego w europejskich elitach zaczęła

wietrzeć, przeradzając się w uznanie, że najważniejszy jest biznes i handel, a

kontakty handlowe i ekonomiczne z Rosją ex definitione zliberalizują rosyjski

reżim. Okazało się to tak samo skuteczne jak w wypadku identycznych

oczekiwań kolejnych administracji waszyngtońskich wobec Chin. Rosja

zarobiła solidne pieniądze, wytworzyła szereg instytucjonalnych, agenturalnych

i energetycznych zależności w relacjach z Unią i państwami NATO, z drugiej

zaś strony ani na krok nie odstąpiła od swej tradycji i kultury strategicznej.

Do tego od końca lat 90-tych, szczególnie zaś po roku 2008, państwa NATO

owładnęła powszechna fala pacyfizmu i rozbrojenia. Siły zbrojne redukowano

ilościowo, jakościowo, ograniczano fundusze na modernizację, pozwolono na

regres wyszkolenia i gotowości bojowej. Starczy wspomnieć, że na obecną

chwilę Wielka Brytania jest w stanie wystawić całą 1 brygadę zmechanizowaną

i dysponuje ok. 150 czołgami, Niemcy wystawić mogę w porywach do 3-4

słabo wyszkolonych brygad (niemieckie jednostki w przeciwieństwie do

polskich od dawna nie są w stanie w ramach NATO otrzymać certyfikacji,

świadczącej o wyszkoleniu i gotowości bojowej), Francja od dawna nastawia

się wyłącznie na działania typu misji pokojowych czy stabilizacyjnych. Także

lotnictwo, obrona plot., czy wojska rakietowe obejmują te zjawiska, choć tu

akurat poziom wstecznictwa jest mniejszy i cały czas segmenty te, stanowią

pewną wartość.

Do tego, o ile po roku 2015 państwa NATO dość powszechnie zaczęły

zwiększać swoje budżety, to przyjąć należy, że do roku 2030 uda się im tylko (w

najlepszym razie) odzyskać utraconą z początkiem wieku zdolność bojową, na



pewno zaś jej nie przekroczymy. Do tego obecnie zawieszeniu ulegają wszelkie

projekty bezpieczeństwa w ramach sojuszu, a państwa narodowe skupiają się na

indywidualnym przygotowaniu i zwiększeniu możliwości bojowych.

Pozostaje oczywiście kwestia USA, która jest bardziej skomplikowana, ze

względu na to, że Stany cały czas są największym mocarstwem na świecie i ich

polityka w różnych regionach jest ze sobą związana. Generalnie polityka USA

pod rządami Bidena zakładała skupienie się na rywalizacji z Chinami i

zwiększenie samodzielności strategicznej państw Europy, z założeniem, że to

Niemcy staną się ogniskiem i lokalnym liderem antyrosyjskiej tamy opartej na

NATO. To zresztą zostało błędnie odczytane przez Rosję jako swoiste „wyjście”

z Europy i pozostawienie Moskwie wolnej ręki na kierunku ukraińskim i szerzej

wschodnioeuropejskim.

Zasadniczy błąd rosyjskich analityków wynikał z niezrozumienia amerykańskiej

zasady sekwencjonowania partnerów oraz wrogów, a także znaczenia

wiarygodności sojuszniczej. Bo to na niej właśnie opiera się nieformowalny

sojusz USA z Tajwanem, jak również szereg innych sojuszy i form współpracy

polityczno-militarnej, w jakich uczestniczy Waszyngton. Mówiąc w dużym

skrócie – odpuszczenie tematu Ukrainy byłoby dla Tajwanu jasnym sygnałem,

że w razie chińskiej agresji USA zachowają się tutaj identycznie. A to

oznaczałoby praktycznie zlikwidowanie tego sojuszu oraz w ostateczności

upadek USA jako mocarstwa światowego, na co żadna ekipa rządząca tam nie

pozwoli sobie.

Ponadto USA wspierając Ukrainę i oficjalnie dążąc do strategicznej porażki

Rosji, stara się tym samym skierować kierunek ambicji Kremla na Daleki

Wschód, tym samym zmuszając Rosję do rywalizacji z tradycyjnie tam

rządzącą potęgą chińską.



Oczywiście, armia amerykańska także poddana została szeregowi czynników

osłabiających, podobnie jak w wypadku Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Nie miały one jednak takiego znaczenia i zasięgu, jak na starym kontynencie, w

związku z czym USA są w stanie wziąć udział w pełnokinetycznym konflikcie,

a nie tylko w odległej od swego kraju misji stabilizacyjnej czy krótkotrwałej

interwencji. Ponadto USA, obok Wielkiej Brytanii pozostają, jak się wydaje

cały czas państwami nie tylko dysponującymi bronią atomową, ale także

posiadającymi gotowość jej faktycznego użycia.

Mówiąc o NATO, musimy zahaczyć o dotychczasowe podejście do

ewentualnego konfliktu z Rosją. Generalnie plany, jakie NATO posiadało na

wypadek zaatakowania Polski i państw bałtyckich przez Rosję sprowadzają się

do działań opóźniających w pierwszej fazie wojny, która siła rzeczy zakończyć

się musi zajęciem szerokich połaci terenu przez Rosjan, a następnie z drugiej,

gdzie zmobilizowane siły sojuszu dokonają kontruderzenia, które będzie

rozstrzygające w konflikcie i doprowadzi do zwycięskiego zakończenia działań

zbrojnych. Łączy się z tym koncepcja tzw. „wysuniętej obecności” sił NATO, w

ramach wielonarodowych brygad i batalionów, obecnych zwłaszcza w

państwach bałtyckich, które niejako tradycyjnie uważane są przed czynniki

dowódcze za najbardziej zagrożone. Ich celem mówiąc kolokwialnie jest…

„chwalebnie zginąć”, a swą ofiarą krwi zapewnić to, że np. USA włączą się do

wojny, nie mogąc pozostać bierne w obliczu śmierci swych żołnierzy. Rosja

doskonale to rozumie i dlatego koncepcja ta ma charakter odstraszający.

Zasadniczym problemem jest jednak to, że koncepcje powyższe opracowano

przed 24 lutego. Dziś przywódcy Polski, państw bałtyckich czy Wielkiej

Brytanii przyznają wprost, że po Irpieniu, Buczy, Mariupolu nie może by mowy

o świadomym pozwoleniu na półroczną okupację naszych terytoriów przez

rosyjskich agresorów, bo dla państw bałtyckich oznacza to fizyczną likwidację

tych niewielkich cokolwiek narodów, a dla nas, Polaków, najpewniej likwidacje



elity przywódczej i intelektualnej. Wniosek jest jeden – obecność sił NATO na

wschodniej flance musi być tak duża i silna, by od pierwszego dnia postawić

skuteczny i twardy opór rosyjskiemu najeźdźcy, a nie prowadzić działanie

opóźniające z góry skazane na ostateczne niepowodzenie. Krótko mówiąc –

wzorem prowadzenia wojny z Rosją będzie dla nas obecna Ukraina, a więc nie

armia mała, ale zawodowa, ale masowy pobór i liczne jednostki, masowe użycie

artylerii tradycyjnej, samobieżnej i rakietowej, wysoki poziom nasycenia

hi-techem, owoczesne technologie, w tym SI. A także przygotowane rezerwy

materiałowe, plany prowadzenia działań, rozpoznanie, wreszcie – gotowość

Narodu do walki i poświęceń.

Samotność strategiczna

Słyszymy ostatnio często strasznie debilne hasło – „to nie nasza wojna”. Rosja

rozpętała wojnę z jawną myślą odzyskania swych stref wpływów, a do tej

zalicza także nas, chce wpływać na naszą politykę zagraniczną (obecność w

NATO), wewnętrzną i kulturową (wartości, stosunek do Moskwy),

ekonomiczną i energetyczną, do tego od pierwszego dnia wojny jawnie co

chwila grozi nam, w tym bronią jądrową, a do tego jak się okazuje Rosjanie są

tymi samymi barbarzyńcami i mordercami, co za Stalina, ale na końcu przyjdzie

jeden z drugim pacyfista rodem z Nowoczesnej i powie „to nie nasza wojna”.

Parafrazując – wyobraź sobie, że mieszkasz w kamienicy, sąsiadowi przez

ścianę chuligani podpalili mieszkanie i wydzierają się, że zabiją każdego w

budynku, a Ty z dłońmi na uszach powtarzasz sobie „to nie moja sprawa, mnie

tu nie ma”.

Ze względu na nasze bezprecedensowe zaangażowanie w pomoc Ukrainie oraz

tradycyjnie antyimperialistyczną politykę wobec Moskwy, Kreml już teraz

uważa nas za uczestnika wojny i tandem Warszawa-Kijów traktuje jako całość.

Tak rosyjscy, jak i amerykańscy specjaliści zgodni są w opinii, że bez polskiej



pomocy i wsparcia Ukraina by się załamała i wojnę przegrała. Podobnie zresztą

twierdzą politycy i dowódcy ze strony ukraińskiej. I paradoksalnie Rosja ma

rację, interesem Polski jest zwycięstwo Ukrainy. Jak powiedział mi podczas

rozmowy wybitny specjalista od kwestii ukraińskich Tadeusz A. Olszański –

„Nad Dnieprem trwa teraz bardzo ważna bitwa. Bitwa o Warszawę”. Wróćmy

do lutego 2022. Rosja uderza na Ukrainę, celem jest błyskawiczne rozbicie

ukraińskiej obrony, zajęcie Kijowa, likwidacja lub zmuszenie do ucieczki

Zełeńskiego, okupacja całego kraju. W tym czasie Polska na granicy ma ok.

25-30 tys. spieszonych żołnierzy z jednostek pancernych i zmechanizowanych,

do 5 tysięcy policji, 5 tysięcy, może więcej straży granicznej, jeszcze z 5 tysięcy

obrony terytorialnej. Niecałe 50 tys. ludzi bez ciężkiego sprzętu. Ten został na

zachodzie Polski, bo tam mamy większość garnizonów. Gdyby Rosja

zrealizowała swój plan to 4-5 dnia wojny na granicy z Polską staje ponad 100

tys. Rosjan, w ramach jednostek szybkich, wprawdzie przygotowanych raczej

do wojny poniżej progu pełnowymiarowego konfliktu (to asumpt do długiej

dyskusji, jakie były plany i przygotowania Rosji do wojny – nie tutaj na to

miejsce, stwierdźmy tylko, że Rosja oczekiwała krótkiej, parudniowej operacji

specjalnej – stąd nazwa – a nie wojny a froncie długości ponad 2 tys. km.), ale i

tak znacząco nasycone czołgami, wozami pancernymi, artylerią i wozami

wsparcia. Do tego lotnictwo, wojska rakietowe, sprzęt walki elektronicznej. A

my mamy sprzęt gdzie indziej, na granicy samą piechotę, trochę lotnictwa i…

tyle. Nie twierdzę, że Rosja z marszu by na nas uderzyła, nie mając

zabezpieczonych tyłów i mając jak na tak szeroki teatr wojenny niewielkie siły,

ale siły te by wystarczyły do tego, aby Francja i Niemy bez większego

zająknięcia nas sprzedały.

Ponoszone przez nas ciężary wsparcia Ukrainy – sprzęt pancerny, lotnictwo,

paliwo, dotacje do ukraińskiego budżetu, wsparcie humanitarne i materiałowe,

wreszcie przyjęciu kilku milionów uciekinierów cywilnych – to konieczna cena,



jaką płacimy za to, aby Rosja nie stała na całej długości naszej granicy z bronią

w ręku i mordem w oczach, jak to w zwyczaju mają Moskale. Mam

świadomość, że ponoszone ciężary uderzają często w nasze rodziny, w

gospodarkę, w wiele aspektów życia, jednak to nie my, a nam narzucono taki

stan rzeczy, a alternatywa – upadek Ukrainy, podejście jawnie już antypolskiej

Rosji do polskich granic na całej długości wschodniej rubieży jest stokroć

gorsza. Tego nie rozumieją, lub udają, że nie rozumieją wszelcy endecy,

„realiści”, kamraci, i inni zaprzańcy. Ile warta jest współpraca i umowy z Rosją,

to doskonale pokazuje sam casus Ukrainy, włącznie z memorandum

budapesztańskim. Naszym strategicznym celem jest odepchnięcie Rosji nie

tylko od naszych granic, ale i poprzez projekcję siły, od myślenia w ogóle o

działaniach wojennych wobec państw naszego regionu.

Międzymorze

Podsumujmy powyższe kwestie w zwięzły sposób:

– Rosja jako państwo rewizjonistyczne wprost dąży do demontażu

europejskiego systemu bezpieczeństwa opartego o NATO oraz zamierza

powrócić do geopolitycznego stanu posiadania z okresu Związku Sowieckiego.

Implikuje to wprost dostanie się Polski w jej orbitę bezpośrednich wpływów.

– Panująca w Rosji kultura strategiczna, wyznawane wartości, wizja świata i

relacji międzynarodowych oraz sfera ideologiczna jednoznacznie definiują

Rosję jako państwo nam wrogie i niewahające się przed prowadzeniem tak

działań wojennych, jak i dokonywaniem masowych zbrodni na ościennych

państwach i ludach.

– Zachód po 1991 roku systematycznie się rozbraja, tak militarnie jak i

psychicznie (pacyfizm, liberalizm, indywidualizm), a myślenie strategiczne

zastąpił w dużej mierze ekonomizm znany jako maksyma „business as usual”.



– Podjęte po roku 2015 działania mające na celu zwiększenie budżetów

wojskowych państw NATO, pozwolą jedynie do około roku 2030

(optymistyczne założenie) odbudować utracony potencjał, a nie go zwiększyć.

– Dotychczasowe koncepcje oparte o wysuniętą obecność na wschodniej flance

i dopuszczające straty terytorialne w pierwszej fazie wojny z Rosją wobec

doświadczeń wojny na Ukrainie uznać trzeba za niedopuszczalne i grożące

straszliwymi stratami.

– Wojna prowadzona przez Ukrainę jest także wojną w obronie Polski, Rumunii

czy państw bałtyckich.

– Rosja już teraz uznaje nas za stronę w wojnie.

– Wsparcie okazane przez Polskę było czynnikiem sine qua non tego, że

Ukraina mogła stawić skuteczny opór najeźdźcy.

– W NATO najważniejsze dwa państwa, na jakie możemy liczyć to USA i

Wielka Brytania, przy czym jednak USA uważają za najważniejszy teatr

geopolityczny Daleki Wschód, Wielka Brytania zaś armię ma w podobnym

stanie, co Niemcy.

– Powyższe implikuje powolne tworzenie się inicjatyw obronnych i sieci

sojuszy niezależnych lub współistniejących do NATO, także w kontekście

akcesji do sojuszu państw skandynawskich (Szwecja, Finlandia).

Właściwie chciałoby się powiedzieć, że powyższe elementy geopolitycznego

równania mogą dać tylko jeden wynik: Międzymorze. Jeśli polska polityka

zagraniczna w końcu zacznie kierować się jakimkolwiek planowaniem, a nie

tylko reagowaniem i myśleniem „do następnego sondażu”, to projekt

Międzymorza stanowić musi nie tylko cel, ale i sorelowski mit, wokół którego

zbudujemy nasza regionalną tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa.



A co oznacza Międzymorze? To szeroki blok państw Europy Wschodniej, które

miałyby w ścisłej współpracy stworzyć na tyle silną federację, że byłaby w

stanie wspólnie oprzeć się zarówno Rosji, co jest dla nas zadaniem obecnie

pierwszorzędnym, ale także kulturowym i ideowym naleciałościom, które

uznajemy za szkodliwe – w szczególności chodzi o nurt liberalny i

nowo-lewicowy oraz o coraz bardziej agresywne działania wielkich korporacji

wobec państw narodowych.

Twardym trzonem Międzymorza musi być ścisły sojusz Polski, Ukrainy,

Rumunii oraz państw bałtyckich, oparty najlepiej o kooperację z Finlandią i

Szwecją (zaniedbany zupełnie aspekt polskiej dyplomacji). Do takiego bloku

śmiało mogłyby dołączać kolejne kraje, Bułgaria, Słowacja, Czechy, a

ostatecznie i przede wszystkim – Białoruś, wyzwolona spod okupacji

kremlowskich namiestników.

Międzymorze musi być projektem nacjonalistycznym i opartym o klasyczne dla

Europy Wschodniej wartości – przewagi duchowości nad materią i wspólnoty

nad jednostką, gospodarki spółdzielczo-państwowej nad zachodnimi

korporacjami, do tego w ramach tego sojuszu szczególną troską objęta powinna

zostać rodzina, środowisko naturalne, religia, tradycyjna i lokalna kultura oraz

spuścizna. Międzymorze oprzeć się musi o poszanowania etniczności i

tradycyjnych ról społecznych i płciowych czy wreszcie szacunek dla lokalnej, a

nie narzuconej religii i duchowości.

Położenie i sytuacja innych krajów w regionie – Ukrainy, Rumunii, Białorusi,

państw bałtyckich etc. są dokładnie takie same jak Polski. Są one postawione

same wobec potęg politycznych, ekonomicznych i tragicznych wpływów

ideologicznych. Każdy z naszych krajów jest za słaby na skuteczne

realizowanie interesów narodowych, które zresztą w tych krajach będą bardzo

podobne do tych, które wymieniłem wyżej dla Polski. Logiczne jest więc ścisłe



i strategiczne współdziałanie, aby razem móc zrobić to, co oddzielnie nie jest w

zasięgu naszych możliwości.

Pod względem formalnym Międzymorze możemy uznać za projekt, składający

się z kilku części, wzajemnie się uzupełniających: federację, sojusz militarny

oraz regionalną unię.

Federacja to przede wszystkim koordynacja i wspólna polityka zagraniczna,

swoiste centrum decyzyjne Międzymorza, na przykład w postaci określonego

ciała politycznego złożonego z głów państw, ministrów spraw zagranicznych,

obrony narodowej jak i szereg innych specjalistów i polityków

odpowiedzialnych za określone pola działania. Głównym zadaniem federacji

byłoby funkcjonowanie jako odrębny byt geopolityczny, jak i koordynowanie

konkretnych form współpracy, łagodzenie sporów i ustalanie najwłaściwszych

kierunków rozwoju dla całego Międzymorza.

Sojusz militarny o charakterze defensywnym oczywiście zabezpieczyć miałby

kraje Międzymorza, przede wszystkim te graniczące z Rosją, przed możliwością

agresji zbrojnej, także w formie hybrydowej. Wspólne międzymorskie projekty

bezpieczeństwa, wspólne dowodzenie i ścisła współpraca armii narodowych to

dla nas konieczny warunek zachowania integralności terytorialnej i politycznej.

Trzecia forma funkcjonowania – unia regionalna, odpowiedzialna byłaby za te

funkcje Międzymorza, które nie są związane ani z polityczną federacją, ani z

sojuszem wojskowym. Tak więc kwestie ekonomiczne, ekologiczne, kulturowe,

edukacyjne oraz ideologiczno-programowe realizowałaby właśnie unia.

Tak rozumiana wielka przestrzeń byłaby spójnym projektem, które łączy nie

tylko geografia, na co wskazuje geopolityka klasyczna, ale przede wszystkim

aksjologiczne i cywilizacyjne podstawy bytowania – a więc to, na czym skupia

się geopolityka krytyczna. Fakt, że kraje naszego regionu łączy wspólny kod



kulturowy, często pokrewieństwo etniczne, językowe, kategorie, przez pryzmat

których analizujemy i wartościujemy rzeczywistość, uzupełnia stricte polityczne

paradygmaty bytowania.

Nacjonalizm jagielloński

Historia naszego regionu to od 200 albo i więcej lat próby dokonywane przez

różne narody (polski, ukraiński, litewski, rumuński, inne), aby udowodnić, że w

pojedynkę można być wielkim i na wielkość się wybić. Zwłaszcza polski Naród

próbował wielokroć, natężając wszelkie swe siły i zasoby pokazać, że może

wrócić w pojedynkę do czasów potęgi i mocarstwowości (16/17 wiek). Być

może czas zrozumieć straszną poniekąd prawdę – nie może. Polaków jest za

mało, państwo nasze jest za małe i za biedne, mamy za małe zaplecze,

potencjał, także ten geopolityczny. Konstatacja ta dotyczy także Białorusi i

Ukrainy, a tym bardziej Litwy. Czyli tych państw, z którymi jako

Rzeczpospolita Obojga Narodów byliśmy już kiedyś potęgą i mocarstwem. Nie

postuluję tu oczywiście epigońskiego powrotu do tego modelu ustrojowego.

Wręcz przeciwnie, państwa narodowe, jako ostoja i emanacja najważniejszej

wspólnoty – narodowej, muszą przetrwać. Ale byśmy przetrwali…musimy być

wielcy. Rozumiał to Marszałek, wypowiadając sławetne słowa:

„Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale”.

Stąd postuluję, aby rzucone kiedyś przeze mnie hasło nacjonalizmu

jagiellońskiego stało się celem polskiej polityki oraz idei narodowej.

Nacjonalizm jagielloński rozumiemy przede wszystkim jako dążenie do

stworzenia Imperium, do polskiej mocarstwowości i stworzenia realnych szans

oparcia się temu wszystkiemu, co zagraża naszej kulturze, niezawisłości i

integralności. Imperium – to oczywiście Międzymorze.



Nacjonalizm jagielloński nie postuluje likwidacji obecnych państw

narodowych, nie zamierza wdrażać multi-kulturalizmu, nie ma też stanowić

narzędzia ekspansji i narzucania innym narodom obcej woli. To przede

wszystkim forma umożliwiająca skuteczne obronienie naszej kultury i

tożsamości, stworzenie ekonomicznych, społecznych, militarnych i

technologicznych podstaw naszej regionalnej suwerenności oraz przeciwsiła dla

wszelkich form imperializmu, który może zagrozić lub zagraża Narodom

Międzymorza.

Nawiązanie do czasów jagiellońskich to koncepcja współpracy odrębnych, ale

bratnich narodów i etniczności, w myśl wspólnego interesu opartego na tym

samym położeniu, tradycji i zagrożeniach oraz szansach.

Obecna wojna przyspieszyła pewne procesy ewolucji myśli politycznej, jedne

koncepcje odesłała do lamusa, inne poddała w wątpliwość, jeszcze innym

umożliwiła wypłynięcie na szerokie tory. Pora byśmy jako nacjonaliści

odważnie spojrzeli w przyszłość i mając doświadczenia naszej bogatej historii,

świadomość błędów jak i sukcesów rozpoczęli budowę Międzymorza.

ŁUCJA DZIDEK - (DE)PRESJA. KOMU ZALEŻY, BYŚMY ŁYKALI
MIT PSYCHOTROPÓW?

Nie milkną echa afery, która rozpętała się wokół znanej pisarki i podróżniczki,

Beaty Pawlikowskiej. Na kanale celebrytki trzy tygodnie temu pojawił się film

[1] pt. „Depresja. Najnowsze badania naukowe”, w którym zaprezentowała ona

m.in. opublikowaną latem 2022 metaanalizę dokonaną przez zespół prof.

Joanny Moncrieff, psychiatry i uczonej z Kolegium Uniwersyteckiego w



Londynie, a także inne, starsze pozycje literaturowe dotyczące tematyki

zaburzeń depresyjnych: ich przyczyn, modelu oraz leczenia.

W materiale padły między innymi tezy, że leki psychotropowe nie leczą

depresji, a jedynie „dają wrażenie łagodzenia objawów”; są substancjami

psychoaktywnymi, które zmieniają osobowość; mogą powodować zmniejszenie

poziomu empatii; mają skutki uboczne i potencjał uzależniający. Nie minęła

doba od jego publikacji, a w sieci zawrzało. Ludzie zaczęli masowo wyzywać

Pawlikowską od szamanów i szarlatanów. Zarzucano jej, że nie ma

kompetencji, by zabierać głos w tej kwestii, że zniechęca chorych do leczenia i

niechybnie będzie miała krew na rękach. Natychmiast zareagowała Maja

Herman, określająca się jako „psychiatrka, hipnoterapeutka, arteterapeutka i

mediainfluencerka”, która w błyskawicznym tempie zebrała ponad 30 tys. zł na

wytoczenie Pawlikowskiej procesu sądowego. Według lekarki, podróżniczka

przedstawiła „nieprawdziwe informacje, które stanowią niebezpieczeństwo dla

zdrowia i życia setek tysięcy osób chorujących na depresję”. „Czas zacząć

karać!” – grzmiała.

W pierwszym odruchu Beata Pawlikowska ustawiła wideo jako prywatne,

publicznie za nie przeprosiła i zadeklarowała, że nie będzie więcej poruszać

publicznie tematu zaburzeń psychicznych. Szybko jednak zreflektowała się,

przeprosiny wycofała i podjęła kroki prawne. Żąda od Mai Herman przeprosin

oraz kwoty 50 tys. złotych za naruszenie dóbr osobistych. Wycofała również

wcześniejszą deklarację – zapowiedziała powołanie fundacji mającej nieść

pomoc osobom z depresją i schizofrenią.



Nie na potyczkach celebrytów zamierzam jednak się skupić w tym artykule, a

na kolejnej odsłonie woke culture, z którą po raz pierwszy styczność miałam w

środowisku akademickim, gdzie występuje najczęściej jako cancel culture. Dla

niewtajemniczonych: czym jest woke, czyli kultura krzywdy, kultura bycia

ofiarą, kultura płatków śniegu? Katarzyna Szumlewicz [2] opisuje to zjawisko

tak: „To prześladowanie J.K. Rowling za sprzeciw wobec pojęcia „osoba

menstruująca”. To tropienie wszędzie „kultury gwałtu”, ale niedostrzeganie jej

w pornografii. To ustrajanie w tęczę każdego skrawka użytkowej przestrzeni,

gdyż bez tego zostanie się nazwanym „homofobem”, czy celebrowanie

mnóstwa nowych świąt, dotyczących niezliczonych mniejszości seksualnych,

każdej mającej swoją flagę, w ramach „polityki inkluzywności. (…) Woke to

„przebudzeni”, dostrzegający we wszystkim systemowy ucisk i nieobojętni na

niego. Sprawiedliwość społeczna to ich działania mające na celu obalenie

istniejącego zła.”

Ktoś mógłby zapytać, jak ma się to do przypadku Pawlikowskiej? Może jej

materiał naprawdę był społecznie szkodliwy i spotkał się ze słuszną reakcją?

Zanim jednak przejdziemy do jego merytorycznej oceny, przyjrzyjmy się temu,

w jaki sposób wyglądała debata publiczna w pierwszych dniach, czy nawet

godzinach od jego publikacji. Pominiemy oczywiście komentarze

randomowych ludzi, a skupimy się na tym, co serwowały nam media głównego

nurtu. Grzmieli w nich przedstawiciele psychobiznesu – psychiatrzy,

psycholodzy i psychoterapeuci, jak mantrę powtarzający słowa o konieczności

farmakoterapii depresji. Nie brakło też opinii pacjentów: „Gdybym obejrzała

film Pawlikowskiej, gdy chorowałam na depresję, mogłoby mnie już nie być” –

głosił nagłówek artykułu z Newsweeka. Pod adresem dziennikarki padały

zarzuty prezentowania nieprawdziwych, pseudonaukowych opinii. Nie

podejmowano jednak z nimi żadnej polemiki, tak jakby było oczywistym i



jasnym jak słońce, że mamy do czynienia z zupełnie przypadkową,

nieprzemyślaną wypowiedzią osoby, która nie ma zielonego pojęcia w temacie.

Przyznam szczerze, że zanim sięgnęłam do źródłowego materiału, a sytuacja

znana mi była jedynie z mediów, miałam dokładnie takie jej wyobrażenie: ot,

kolejna celebrytka chlapnęła coś głupiego. Gdy jednak włączyłam nagranie,

opadła mi szczęka – przecież tam każda teza podpisana była cytowaniem

piśmiennictwa! Podróżniczka wyraźnie zaznaczyła w nim, że nie jest lekarzem

ani naukowcem; jej film nie ma charakteru porady lekarskiej, referuje w nim

jedynie publicznie dostępne i znane w środowisku medycznym prace. Wbrew

temu, co sugerowały brukowce, wcale nie zanegowała przydatności

farmakoterapii w leczeniu depresji, wskazywała jedynie na jej ograniczenia. I

wtedy stało się dla mnie jasne: nie byłoby tego szumu, gdyby ten materiał nie

był kawałem solidnej, dziennikarskiej roboty, efektem skrupulatnego

zapoznania się z bogatą literaturą przedmiotu. Czy Maja Herman i ci, którzy

poszli w jej ślady, nakręcając w ciągu kilkunastu godzin spiralę nienawiści

przeciwko Pawlikowskiej, tak pewni fałszywości podawanych przez nią

informacji, zdążyli w tym czasie zapoznać się ze wszystkimi cytowanymi przez

nią publikacjami? Czy zanim zapalili pochodnie, zadali sobie trud znalezienia

choć jednego merytorycznego błędu w tym, co powiedziała dziennikarka? To

właśnie jest woke.

Do sprawy odniósł się, na łamach Gazety Prawnej [3], dr Radosław Stupak,

którego praca doktorska, obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim, dotyczyła

właśnie krytyki modelu biomedycznego w psychopatologii.

– To, co Pawlikowska powiedziała na temat działania antydepresantów,

znajduje potwierdzenie w literaturze naukowej. Nikt dziś nie uważa, że leki



leczą przyczyny depresji, bo tych przyczyn nadal nie znaleziono – stwierdził dr

Stupak. – Nie udało się do tej pory ustalić biologicznych mechanizmów

zaburzeń psychicznych. Można Pawlikowskiej zarzucać pewne nieścisłości i

błędy dotyczące szczegółów, ale obraz, który przedstawiła, nie jest sprzeczny z

tym wyłaniającym się z badań.

W udzielonym wywiadzie dr Stupak przypomniał również, że Maja Herman

była oskarżona o fałszowanie podpisów pod opiniami psychiatrycznymi, które

sporządzała jako biegła sądowa. Choć sama zainteresowana utrzymuje, że

sprawa została umorzona, jego zdaniem wiarygodność tej osoby jest co

najmniej wątpliwa.

– U nas nie można powiedzieć złego słowa o lekach, bo zaraz słychać głosy, że

to nieodpowiedzialne i „straszenie pacjentów”.

Na pytanie dziennikarki, dlaczego tak jest, odpowiedział, że nie są to kwestie

psychologii, ale raczej polityki. – Może ma to związek z tym, że rynek

antydepresantów jest wart prawie 20 mld dolarów?

Doktor Radosław Stupak przekonuje, że nie ma żadnych dowodów na to, by

leki antydepresyjne w jakikolwiek sposób zapobiegały samobójstwom.

– Leczona depresja też może prowadzić do śmierci, według niektórych danych

nawet częściej niż nieleczona. (…) Są też analizy sugerujące, że przyjmowanie



antydepresantów nawet zwiększa to ryzyko, szczególnie na początku, gdy mogą

one nasilać niepokój i zwiększać pobudzenie. Właśnie dlatego FDA

(amerykańska Agencja Leków i Żywności) oficjalnie przestrzega przed

przepisywaniem leków dzieciom i młodzieży. W maju 2021 r. Cochrane,

brytyjska organizacja wyznaczająca standardy medycyny opartej na dowodach,

opublikowała metaanalizę, w której jest jasno powiedziane: korzyści ze

stosowania antydepresantów przez dzieci są w zasadzie nieistotne, natomiast

możliwe jest w ich przypadku nieznaczne zwiększenie ryzyka samobójstwa.

Stwierdza też wprost: rodzi to pytanie, czy leki te w ogóle powinny być im

przepisywane.

Przypomina również o tym, że istnieje zjawisko naturalnej remisji – szacuje się,

że w ciągu roku przynajmniej u 53 proc. osób cierpiących na depresję mija ona

samoistnie, bez żadnych oddziaływań leczniczych i terapeutycznych. A jak

właściwie działają antydepresanty? Dzisiaj nie mamy już żadnych złudzeń, że

teorię serotoninową, na której dekadami jechała psychiatria i na której

podstawie opracowane zostały leki SSRI (inhibitory wychwytu zwrotnego

serotoniny), możemy włożyć między bajki.

– Hipoteza o nierównowadze chemicznej dominowała w psychiatrii od dekad.

Jednak naukowcy badający zaburzenia psychiczne już 20 lat temu wiedzieli, że

nie ma wielu dowodów na związek serotoniny z depresją lub że są one

sprzeczne. W najważniejszych pismach akademickich na świecie już dawno

pojawiały się artykuły o tym, że marketingowo wykreowany obraz hipotezy

serotoninowej nie jest zgodny ze stanem wiedzy. Ponieważ metaanaliza

Moncrieff przebiła się do dużych mediów, nie dało się już dłużej tego



bagatelizować – tłumaczy dr Stupak i przypomina, że w medycynie opartej na

dowodach metaanaliza stanowi najwyższy, najmocniejszy dowód.

Można zapytać, na czym w takim razie polega terapeutyczne działanie

inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny? Czy coś, co zostało wykreowane

w oparciu o błędną teorię, ma prawo działać?

– Jeśli weźmiemy konkretną osobę, to na poziomie biologicznym nie będziemy

w stanie stwierdzić, czy ona ma depresję czy nie. Możemy jedynie mówić o

niewielkich średnich różnicach w określonych wskaźnikach między grupami

ludzi. Kryteria diagnostyczne DSM-5 (klasyfikacja zaburzeń psychicznych

Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ) są zupełnie arbitralne.

Przyjmuje się, że z depresją mamy do czynienia, gdy występuje pięć z

dziewięciu ustalonych objawów. I na tej podstawie próbuje się następnie

znaleźć biologiczne mechanizmy jej działania, co – jak już wiemy – nikomu się

dotąd nie udało – kwituje dr Stupak.

Psycholog, za prof. Joanną Moncrieff, proponuje więc postrzegać „leki

antydepresyjne” nie jako leki per se, tylko jako substancje psychoaktywne,

które nie oddziałują na przyczyny, a jedynie na objawy. Antydepresanty po

prostu zmieniają to, jak ktoś się czuje – i to niezależnie od tego, czy ma depresję

lub inne zaburzenie, czy ich nie ma. Tak jak alkohol zmniejszy u nas poziom

lęku, bez względu na



to, czy mamy zaburzenie lękowe. I okazuje się, że podobnie jak przy

regularnym topieniu smutków w alkoholu, długofalowe jechanie na

psychotropach też nie jest neutralne dla naszego zdrowia.

– Wiele osób, które przyjmują je przez dłuższy czas, ma później problem z

odstawieniem, bo pojawia się u nich biologiczna zależność: mózg adaptuje się

do leków i ich wycofanie może powodować ciężkie objawy trwające

miesiącami, a nawet latami – tłumaczy dr Stupak. Czy zależność jest tym

samym, co uzależnienie?

– Uzależnienie można zdefiniować w taki sposób, że wiąże się z potrzebą

zwiększania dawek, organizowaniem sobie życia wokół poszukiwania

substancji, odczuwaniem przyjemności z jej zażywania, obniżeniem

funkcjonowania psychospołecznego itp. W tym sensie leki SSRI nie

uzależniają. Ale już benzodiazepiny – zdecydowanie tak. Natomiast zależność

fizyczna to sytuacja, gdy wycofywanie substancji wiąże się z szeregiem

nieprzyjemnych, negatywnych odczuć, czasem wręcz groźnych dla zdrowia i

życia, np. niepokojem, pobudzeniem, problemami ze snem. Często te objawy są

też interpretowane jako nawrót choroby, mimo że nim nie są.

Choć obiecałam sobie, że ograniczę do minimum własne komentarze i oddam

głos ekspertowi, w tym momencie nie mogę nie zauważyć, że dr Stupak

koncentruje się wyłącznie na kwestii uzależnienia tudzież zależności w sensie

fizycznym. A przecież nie jest chyba tajemnicą, że istnieje również aspekt

psychiczny. Czy alkoholik zostałby alkoholikiem, gdyby nie odkrył, że picie – z

jego subiektywnej perspektywy – pomaga mu radzić sobie z trudnymi



emocjami? I czy przypadkiem nie w podobny mechanizm wtłacza nas

psychobiznes? Mimo iż środowisko medyczne od dawna wie, że teoria

serotoninowa ma tyle wspólnego z rzeczywistością, co krasnoludki, afera z

Pawlikowską dobitnie pokazała, jak bardzo jesteśmy, jako społeczeństwo,

programowani, by wierzyć, że psychotropy, rozdawane na depresję jak cukierki

– do ich otrzymania wystarczy zaledwie kilka minut rozmowy w gabinecie! – to

leki z prawdziwego zdarzenia. Leki, a więc coś, czego potrzebujemy. Coś, bez

czego sami nie damy sobie rady, tak, jak cukrzyk nie poradzi sobie przecież bez

insuliny. Stąd już tylko krok do wyrobienia u siebie przekonania, że dobrze czuć

możemy się tylko dzięki tabletce. Śmiem wątpić, czy idziemy w dobrym

kierunku, jeśli leczenie depresji opieramy na takim ustawieniu systemu.

Jak wskazuje sama prof. Joanna Moncrieff, psychoaktywny efekt działania

„leków” (cudzysłów mój) może być pomocny, aby przetrwać ciężkie sytuacje.

Nie ma to jednak nic wspólnego z usuwaniem nieprawidłowości w mózgu,

które miałyby leżeć u podstaw depresji, jak próbuje się nam wmawiać. Według

lekarki i badaczki, podejście koncentrujące się na biologicznym podłożu

cierpienia psychicznego należy odrzucić nie tylko dlatego, że mimo wielu lat

badań brak jakichkolwiek dowodów potwierdzających taką zależność, ale

również dlatego, że zaniedbuje ono rolę czynników ekonomicznych,

kulturowych, społecznych, psychologicznych.

I w ten sposób zbliżamy się do lądowania. Jeśli chcemy mówić o depresji i

sposobach jej leczenia, najpierw zmierzyć musimy się z fundamentalnym

pytaniem, jakim jest pytanie o paradygmat; przeskoczyć podstawowe problemy

natury konceptualnej: czym właściwie jest depresja, jakie dziedziny wiedzy są

właściwe, by ją badać i jakimi metodami to robić?



Ktoś w tym momencie zakrzyknie, podobnie jak wtedy, gdy wątek

Pawlikowskiej poruszałam w mediach społecznościowych: „Hola hola, Dzidek!

Jakie masz kompetencje, by się tutaj mądrzyć? Ukończone studia medyczne

są?” Więc odpowiem: nie, nie są. Są za to z astrofizyki, i w mojej skromnej

opinii, całkiem nieźle przygotowały mnie do odróżniania nauki od

pseudonaukowego bełkotu. Jeśli fizycy muszą nieustannie zadawać sobie

pytanie, jakie elementy poszczególnych teorii są niezbywalne, a jakie nie

wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością; czym właściwie jest to, co badają i

jaki model najlepiej to opisuje, podobnego podejścia życzyłabym sobie w

odniesieniu do czegoś, co w przeciwieństwie do budowy czarnych dziur, ma

realny wpływ na życie milionów ludzi na świecie. I dlatego osobom, które mnie

czy Beacie Pawlikowskiej zarzucają brak wykształcenia medycznego, co

rzekomo ma rzutować na nasze kompetencje do wypowiadania się w rzeczonym

temacie, zadam pytanie za sto punktów: w jaki sposób wykoncypowaliście, że

to właśnie medycyna jest obszarem właściwym rzeczowo w kwestii

psychicznego dobrostanu człowieka? Tak mocno przyzwyczailiśmy się do

medykalizacji tego, co dzieje się w naszych umysłach – zewsząd słyszymy o

„zdrowiu psychicznym”, bombardowani jesteśmy peanami na cześć „terapii”,

psycholodzy w mediach głównego nurtu pouczają nawet o „zdrowych

związkach” – że mało kto w ogóle zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno

każdy obszar naszego życia psychicznego powinien być zawłaszczany przez

medycynę, a my programowani na to, by to postrzegać przedstawicieli służby

zdrowia jako ekspertów właściwych do rozwiązywania pojawiających się tam

problemów.



W tym krótkim artykule nie jestem w stanie poruszyć wszystkich kwestii, jakie

uświadomiła mi nagonka na Beatę Pawlikowską ani podyktować gotowej

odpowiedzi na każde pojawiające się pytanie. Depresja bez wątpienia jest

bardzo poważnym problemem, dotykającym wielu osób na świecie. Czy jednak

myślenie o niej jak o chorobie, która musi być leczona przez lekarza za pomocą

ingerencji w organizm, jest właściwym punktem wyjścia? Jeśli posiedzimy

przez kilka godzin na mrozie w samej bieliźnie, nabawimy się odmrożeń

kończyn. Czy jednak ktokolwiek rozsądny stwierdzi, że przyczyna tej

dolegliwości leży w nas? Będzie oczywistym, że organizm jedynie dostosował

się do warunków zewnętrznych, i zrobił to w jedyny możliwy dla siebie sposób.

No ale, powie ktoś, przecież odmrożenia się leczy. Bynajmniej nie twierdzę, że

ludzi w depresji należy pozostawiać samych sobie. Może jedynie nie wmawiać

im, że z ich mózgami jest coś nie tak? I nie łudzić się, że bezdomnemu na

mrozie do pełni dobrobytu brakuje jedynie koca i termosu?

– Czy nie warto bardziej skoncentrować się na poprawie warunków pracy czy

zapobieganiu przemocy domowej, zamiast sugerować ludziom, by zagłuszali

cierpienie środkami psychoaktywnymi? W neoliberalnym kapitalizmie

najłatwiej jest przerzucać odpowiedzialność na jednostki, by w złych

warunkach dawały sobie radę same – konstatuje dr Radosław Stupak. Podobne

wnioski przedstawiła już w 2012 r. socjolog Eva Illouz [4]:

„Staliśmy się wyłącznymi właścicielami na przykład naszej złości i naszej

depresji. Przestały one być oznakami zawodności porządku społecznego, a

zaczęły świadczyć o wadliwości psyche. (…) Jednostka zwraca się dziś tylko do

siebie samej, by wyjaśnić, co jest nie tak z jej życiem, w ogóle nie odnosząc tej

kwestii do instytucji politycznych.”
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JERZY FRODSOM - ŚMIERTELNE OBLICZE ALTRUIZMU

Zwykle altruizm kojarzymy z jego słownikową definicją, a przed naszymi

oczyma odmalowują się obrazy wolontariuszy pomagających w schroniskach

dla zwierząt czy w jadłodajniach dla ubogich. Z jednej strony samo pojęcie

altruizmu dotyczy właśnie takich sytuacji. Istnieje jednak jedno „ale”, które

sprawia, że ze szczytnej idei wyrastają zgniłe owoce, które mogą okazać się

śmiertelne.

Polityczne wykorzystanie altruizmu

Większość z nas została wychowanych zgodnie z zasadami, według których

egoizm jest złym zjawiskiem, a altruizm dobrym. Pokłosiem takiego

przekonania jest dominujące w społeczeństwie przeświadczenie, że moralnym

jest kierowanie się dobrem innych w swoich codziennych wyborach, a

egoistyczne dbanie tylko i wyłącznie o swój interes cechuje ludzi złych.

Politycy doskonale zdają sobie sprawę ze społecznego odbioru altruizmu i



wykorzystują go cynicznie w swojej politycznej grze w celu budowania

poparcia. Choć klasyczne dla polityków dwumyślenie jest zjawiskiem starym

jak świat, to jednak należy zwrócić uwagę, że każde wykorzystanie karty

altruizmu w grze politycznej ma na celu uzyskanie jakichś konkretnych

korzyści politycznych. W polityce nie ma miejsca na autentyczny altruizm

płynący z głębokiej potrzeby niesienia pomocy potrzebującym. Ewentualna

pomoc jest raczej skutkiem ubocznym zbijania kapitału politycznego. To

zjawisko jest wyraźnie widoczne w rozbieżności między tym, co politycy

zwykli głosić publicznie, a co ostatecznie jest realizowane w ramach procesów

legislacyjnych, czy podatkowych. Ponadto jeśli spojrzymy na kształt dyskursu

w polskiej polityce, to bez problemu dostrzeżemy, że wszystkie partie jak jeden

mąż ogłaszają się altruistami (dla swojego elektoratu, jakikolwiek sobie

wybrali) oraz ogłaszają swoją konkurencję cynicznymi, egoistycznymi

hipokrytami. O ile zatem altruizm jako wyraz indywidualnych potrzeb

wynikających z wiary w określone wartości, jest zjawiskiem jak najbardziej

pożądanym i dobrym w skali indywidualnej, o tyle w sferze publicznej dobro z

niego wypływające jest jedynie skutkiem ubocznym realizacji innego celu

politycznego, a ten często może nieść ze sobą większe zło, niż owo uboczne

dobro.

Altruizm jako maska zła

Większość najbardziej zbrodniczych systemów, jakie dotknęły Europę wynikała

nie z egoizmu u swych postaw, a właśnie altruizmu. Nazistowskie zbrodnie

wynikały z altruistycznej troski o ewolucję gatunku, komunistyczne zbrodnie

wynikały z altruistycznej troski o najuboższe warstwy społeczne. Można

zwrócić uwagę na fakt, że Niemcy egoistycznie patrzyli na ewolucję, a

komuniści stawiali na piedestał interes klasy robotniczej, by rozgrywać

rewolucję poprzez egoizm jej członków. Prawda jest jednak taka, że



egoistyczny aspekt, pozbawiony pięknych szat altruizmu nie zdobyłby posłuchu

w szerokich masach ludzkich.

Każdy człowiek posiada sumienie. Choć jego istota, definicja oraz cechy

pozostają trudne do badania i określania za pomocą znanych nam pojęć, to

jednak intuicyjnie każdy rozumie czym jest owo sumienie i niejednokrotnie

odczuł na własnej skórze jego funkcjonowanie. Dokonywanie zbrodni,

mordowanie, torturowanie oraz szereg innych działań związanych z czynieniem

zorganizowanego zła na masową skalę jest możliwe tylko w takich warunkach,

w których ludzkie sumienie wśród szerokich mas ludzkich zostaje skutecznie

zablokowane. Pomimo tego, że zawsze w społeczeństwie istnieje pewien

odsetek ludzi o skłonnościach psychopatycznych, z wytłumionym lub

upośledzonym sumieniem, to jednak niemożliwe jest stworzenie z tak małego

wycinka społeczeństwa machiny wojennej. By tego dokonać, trzeba za pomocą

propagandy przysłonić planowane zło, grubą warstwą altruizmu. Pozwoli to

ludziom wytłumaczyć się przed własnym sumieniem z dokonywanego zła i spać

spokojnie z przekonaniem, że czynione zło jest realizowane tylko w celu

wyższego dobra, że staje się jednie mroczą ceną za uzyskanie dobra.

Publiczny egoizm, prywatny altruizm

Cyniczna gra altruizmem w polityce jest raczej nieodzownym zjawiskiem tego

świata i nie mamy możliwości wpłynąć na to, jak zjawisko altruizmu

funkcjonuje w tym środowisku. Jednak jako indywidualne jednostki,

powinniśmy wypracować właściwy pogląd pozwalający nam w efektywny

sposób postrzegać to zjawisko, analizować jego występowanie w sferze

publicznej oraz potrafić się w nim odnaleźć w swoim codziennym życiu. Należy

zatem podkreślić, że samo w sobie zjawisko altruizmu nadal pozostaje czymś

dobrym, a staje się zgniłe i fałszywe dopiero wówczas, gdy wykorzystywane

jest w sferze publicznej. Z tego wynika, że powinniśmy mieć tym mniejsze



zaufanie do polityków, którzy się tym zjawiskiem posługują, bo im większe zło,

tym większe ilości altruizmu należy użyć, by go przykryć.

Jako zwykli ludzie z kolei powinniśmy pamiętać o tym, że prosta życzliwość i

troska o drugiego człowieka nie tylko może przynieść nam korzyść, gdy my

sami staniemy w potrzebie. Może ona przynieść nam poczucie przynależności

do grupy i odpłacić się pełniejszym oraz bardziej wartościowym życiem, co w

czasie dekadenckiego upadku wartości jest nie do przecenienia.

Wilki w owczej skórze

Jako społeczeństwa zachodnie zostaliśmy ukształtowani przez katolicyzm.

Nawet jeśli większość z nas nie jest już ludźmi głębokiej wiary, to nadal nasza

moralność w kluczowych kwestiach pozostaje dokładnym odbiciem tego, co

znamy z kart Biblii. Jesteśmy wychowani na „dobrych ludzi”, a szczytne

wartości mamy zakorzenione głęboko poprzez wpajanie ich od najmłodszych

lat. Jako tacy w większości staramy się w życiu podejmować takie wybory,

które zbliżają nas do jakiegoś, różnie pojmowanego „dobra”. W takich

warunkach niemożliwe jest bezpośrednie nawoływanie do otwartego czynienia

zła, czy nawet do zwykłego egoizmu. Jedynie fałszywy altruizm jest w stanie

nakłonić nas do zła, więc należy się wystrzegać wilków w owczej skórze,

którzy zło ubierają w altruistyczne piórka. Warto więc wrócić do

nowotestamentowej mądrości, która zdaje się ulatywać w niepamięć: „Strzeżcie

się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a

wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mt 7,15).



MAŁGORZATA JAROSZ - NARODOWY RADYKALIZM W OBRONIE
RODZINY

Według danych GUS z 2018 roku w Polsce na 192 tysiące zawartych małżeństw

rozwiodło się aż 63 tysiące. Szacuje się, że rozpad rodziny następuje zazwyczaj

po pięciu – siedmiu latach.

Statystyki wydają się być zatrważające, a wszystko wskazuje na to, że w

następnych latach będzie tylko gorzej. Na temat przyczyn rozwodów pisać

można wiele. Wspomnę tylko o postępującej laicyzacji społeczeństwa i

przyzwoleniu na możliwość złamania przysięgi małżeńskiej, braku umiejętności

rozwiązywania konfliktów czy nieprzemyślanych decyzjach o zawarciu

małżeństwa.

Instytucja rozwodu funkcjonowała w świecie praktycznie od zawsze.

Przykładowo, w starożytnym Rzymie mężczyzna posiadał prawo do rozwodu w

przypadku poważnych win małżeńskich ze strony żony. W praktyce na rozwód

decydowano się w przypadku cudzołóstwa czy bezpłodności. Wraz z końcem

republiki prawo ro rozwodu zaczęło przysługiwać także kobietom (II wiek

przed Chrystusem).

Przełomem były rzecz jasna narodziny chrześcijaństwa i stanowisko Kościoła,

który małżeństwo uważał za nierozerwalne. Nauka Chrystusa nie pozostawiała

w tej kwestii żadnych wątpliwości: „Czy wolno oddalić swoją żonę z

jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca

od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?»



I rzekł: «Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą

oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg

złączył, niech człowiek nie rozdziela». Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz

polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?» Odpowiedział im: «Przez wzgląd

na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony,

lecz od początku tak nie było…” (Mt 19, 3-8).

Pierwszym krokiem do laicyzacji małżeństwa była rewolucja protestancka.

Przypomnijmy, iż Marcin Luter, a za nim pozostali „reformatorzy” nie uważali

małżeństwa za sakrament i dopuszczali możliwość rozwodu. Drugim krokiem

były natomiast czasy oświecenia.

Wydaje się jednak, iż najbardziej kluczowym momentem było wydanie

Kodeksu Napoleona (1804), który miał wpływ na późniejsze prawodawstwo.

Stanowił on między innymi, iż małżeństwo powinno być zawierane przed

urzędnikiem cywilnym, a sprawy małżeńskie należały do sądów świeckich. To

one orzekały o nieważności małżeństwa.

Rozwiązanie małżeństwa powodowała śmierć współmałżonka, sądowe

orzeczenie rozwodu oraz wyrok skazujący jednego ze współmałżonków. Wśród

przesłanek uzasadniających żądanie rozwodu Kodeks wymieniał cudzołóstwo

(aczkolwiek z tą różnicą, że mężowi zawsze wolno było żądać rozwodu z

powodu cudzołóstwa małżonki, a żona mogła wystąpić o rozwód tylko wtedy,

gdy „mąż trzymać będzie nałożnicę w domu wspólnym”). Jako kolejne

przyczyny prawo wymieniało: gwałty, srogość i ciężkie obelgi, skazanie

jednego z małżonków na karę hańbiącą i wreszcie nieznośność życia

wspólnego.

Pomimo tego, że rozwody stały się swego rodzaju plagą czasów współczesnych,

większość ludzi deklaruje przynajmniej, iż rodzina jest dla nich ogromną

wartością. Nie trzeba też przeprowadzać szczegółowych badań, aby wiedzieć, iż



człowiek w pełni może realizować się tylko w rodzinie (oczywiście, nie mówię

tu o przypadkach, kiedy ktoś rezygnuje z założenia rodziny, aby poświęcić się

na przykład życiu kapłańskiemu czy zakonnemu). Dlatego właśnie powinniśmy

zadać sobie pytanie, czy instytucja rozwodu nie jest swego rodzaju

barbarzyństwem.

Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, że decyzja o rozstaniu jest sprawą

prywatną. Prawda, państwo nie jest upoważnione do mieszania się w takiego

typu kwestie. Upoważnione jest co do zasady do ścigania przestępstw,

niekoniecznie do ścigania grzechu.

Z drugiej strony jednak kwestie takie jak założenie rodziny czy posiadanie

dzieci nie są tylko i wyłącznie sprawą prywatną, mają bowiem wpływ na ogół

społeczeństwa. Dlatego śmiało powiedzieć można, że katolickie państwo

zobowiązane jest do ochrony instytucji rodziny. Współczesne prawodawstwo

robi to bardzo nieudolnie (np. zobowiązuje ojca do płacenia alimentów). Śmiało

powiedzieć można, iż jako narodowi radykałowie powinniśmy dążyć do

zniesienia instytucji rozwodu.

Ktoś mógłby powiedzieć jednak, iż rozwód często staje się swego rodzaju

koniecznością, na przykład w przypadku występowania przemocy w rodzinie.

Oczywiście, w sytuacjach takiego typu małżonek ma prawo do odejścia od

oprawcy. Rozwiązaniem powinna być tu jednak instytucja separacji, która

pozwala na oddzielenie małżonków, ale nie daje możliwości wejścia w

ponowny związek małżeński.

Nie ulega wątpliwości, iż największymi ofiarami rozwodów są dzieci. To

właśnie na tym zagadnieniu pragnę skupić się w tym artykule.

Badania przeprowadzone w 2006 roku przez Judith S. Wallerstein i Sandra

Blakaslee wykazały, iż wśród „dzieci rozwodu”, nawet po upływie dziesięciu



lat, utrzymuje się poczucie straty i tęsknoty. Bolesne wspomnienia związane z

okresem separacji nie poszły w niepamięć. Autorki dowiodły, iż radzenie sobie

ze stratą może trwać nawet 15 lat. Rozwód rodziców jest dla dorastającej

młodzieży najważniejszym wydarzeniem z dzieciństwa. Badane osoby

deklarowały, że nigdy nie zapomniały dnia, w którym jedno z rodziców

opuściło dom rodzinny, pamiętały też towarzyszące temu uczucie „końca

świata”. Co więcej, dzieci rozwiedzionych rodziców w pewnym sensie stają

obliczu trudniejszego zadania niż dzieci osierocone. Śmierć jest nieodwracalna,

ale osoby rozwiedzione mogą zawsze zmienić zdanie. Dlatego dzieci muszą

zmierzyć się tu z różnego rodzaju fantazjami o ewentualnym pojednaniu

rodziców. Fantazje te zapadają głęboko w psychikę i ustają zazwyczaj dopiero

po opuszczeniu domu rodzinnego.

„Dzieci rozwodu” mają ponadto trudności we wchodzenie w związki

emocjonalne z innymi ludźmi, nie potrafią obdarzyć ich miłością i zaufaniem.

Dopiero pozytywne przepracowanie tego problemu daje szanse na uwolnienie

się od przeszłości.

Badania na gruncie amerykańskim dowiodły, że rozwód pozbawia dzieci

wartości takich jak wzorce postaw rodzicielskich, stabilne i bezpieczne

środowisko umożliwiające start w dorosłość, możliwość pełnej samorealizacji w

przyszłości, zdolność kochania i doceniania innych, zdolność do utrzymywania

intymnych kontaktów czy w końcu zdolność do ufania.

Jim Conway badając w 1997 roku zakres strat, które poniosły „dzieci rozwodu”,

stwierdził, że poczucie ograbienia ze swojego życia odczuwało aż 70%

badanych. Aż 63% osób stwierdziło, że miało poczucie wymagania nadmiernej

odpowiedzialności ze strony innych. Pochodzący z rozbitych rodzin studenci,

którzy zostali poproszeni o opisanie, jak czuli się w czasie rozwodu rodziców,

wskazywali na następujące doznania: nieszczęście (72%), bezsilność (65%),



samotność (61%), lęk (52%), poczucie porzucenia (48%), odrzucenie (40%).

58% badanych stwierdziło, że stale poszukuje akceptacji wśród ludzi, 54%

wypiera z pamięci część swojej przeszłości, 53% ocenia siebie zbyt surowo i

krytycznie, a 40% przyznaje się do trudności w kontaktach z innymi.

Ankietowanych cechował ponadto głęboko skrywany gniew, tłumienie myśli i

uczuć związanych z bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, perfekcjonizm i

poczucie winy za niedoskonałość.

Gdy dochodzi do rozwodu, dzieci najczęściej są w wieku, kiedy kształtuje się

ich osobowość. Cierpienie związane z rozpadem małżeństwa rodziców staje się

częścią ich wewnętrznego świata, kształtuje spojrzenie na siebie i otaczających

ich ludzi. Pomimo tego, że dorośli ludzie deklarują, że rozumieją decyzję o

rozwodzie, to jednak nie wyklucza to niestety cierpienia spowodowanego tym

wydarzeniem. Skumulowane skutki rozwodu ujawniają się ze szczególnie w

momencie dorastania. Dzieci pozbawione są bowiem wzorców pełnych miłości

oraz autentycznych relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną.

Na gruncie polskim badania nad skutkami rozwodu rodziców u dzieci

przeprowadzała między innymi Józefa Brągiel (1999). Badani wskazywali na

zaburzenie obrazu własnej osoby (78%), mieli też skłonność do sięgania po

alkohol (64%) oraz problemy w pracy zawodowej (66%), w małżeństwie (64%)

i w pożyciu seksualnym (62%). Część ankietowanych deklarowała, że nie

posiada wiedzy o tym, jak wygląda życie w normalnej rodzinie (12%) bądź nie

byli oni pewni, jak powinno ono wyglądać (34%).

Badania przeprowadzone w 2005 roku przez Urszulę Sokal wykazały, że

rozwód osłabia więź dziecka zarówno z matką, jak i ojcem. Zazwyczaj

dominuje jednak wzrost negatywnego myślenia o ojcu. Dorosłe „dzieci

rozwodu” do matki kierują zazwyczaj uczucia takie jak: radość i zadowolenie,

natomiast do ojca, żal, urazę i rozczarowanie.



Badania przeprowadzone przez Maję Piotrowską wykazały co prawda, iż część

ankietowanych wskazywało na pozytywne skutki rozwodu swoich rodziców.

Chodzi tu między innymi o nauczenie się samodzielności czy możliwość

szybszego wejścia w dorosłość. Nie zmienia to jednak faktu, iż wszystko to

poprzedzone było cierpieniem i utratą domu rodzinnego. Ankietowani

wspominali również, iż niekiedy bolało ich swego rodzaju stygmatyzowanie

osób pochodzących z rozbitych rodzin. Określenia takie jak „niepełna”,

„rozbita” czy „zdezorganizowana” mają w końcu wydźwięk pejoratywny.

Dzieci rozwodników czują po prostu, że „coś jest nie tak”, że wychowują się w

rodzinie, której model odbiega od normalności. Stygmatyzacja nie jest rzecz

jasna zjawiskiem pozytywnym, niemniej jednak opisany tu problem pokazuje,

że społeczeństwo niejako instynktownie wie, w jaki sposób funkcjonować

powinna rodzina.

Zagadnieniem, które wymaga osobnego omówienia jest funkcjonowanie dzieci

w rodzinach patchworkowych. Nie ulega wątpliwości, iż odnalezienie się w

nowej sytuacji często przerasta młodego człowieka. Psychologowie mówią tu o

potrzebie komunikacji z dzieckiem, przedyskutowanie, jaką rolę w jego życiu

będzie miał przybrany rodzic. Takiego typu wsparcie nie wyeliminuje jednak w

żaden sposób cierpienia, które zafundowano dziecku poprzez rozwód i

ograniczenie kontaktu z ojcem lub matką. Nawet jeśli rodzic będzie aktywnie

uczestniczył w wychowaniu dziecka, osobne mieszkanie siłą rzeczy osłabi

wspólną więź i może wywołać tęsknotę czy uczucie pustki. „Weekendowy

rodzic” często staje się tym, który stara się dostarczyć pociechom jak najwięcej

rozrywek. Rodzic, z którym młody człowiek mieszka na co dzień wymaga

natomiast odrobienia lekcji czy posprzątania pokoju. Sytuacja ta nieuchronnie

prowadzi do konfliktu pomiędzy biologicznymi rodzicami, a także do osłabienie

więzi dziecka z „rodzicem codziennym”. „Rodzic weekendowy” nie spełnia tu



de facto swojej roli, która nie może przecież ograniczać się do rozpieszczania

podopiecznego.

Kryzysowym momentem w rozwoju rodziny patchworkowej jest niewątpliwie

przyjście na świat wspólnego dziecka. Sytuacja ta bardzo często powoduje

uzasadnione poczucie odrzucenia i zagrożenia ze strony dzieci z poprzednich

związków. Zakorzeniony w naszej kulturze stereotyp macochy nie wziął się

przecież znikąd.

Czy dzieci z rozbitych rodzin będą zdolne do „budowania Wielkiej Polski”? W

wielu przypadkach oczywiście tak, jednak problemy natury psychicznej, z

którymi muszą się mierzyć, nie ułatwi im tego zadania.

Oczywiście, zniesienie instytucji rozwodu nie rozwiązałoby w stu procentach

problemu rozbitych rodzin. Tym bardziej, że spora część ludzi decyduje się

niestety na życie w konkubinacie. Z drugiej strony jednak istnienie kodeksu

karnego również nie eliminuje całkowicie różnego rodzaju przestępstw, ale

jednak w znaczący sposób zmniejsza ich liczbę. Ponadto prawo ma również

charakter wychowawczy. W tym przypadku polskie prawodawstwo powinno

wziąć w opiekę i otoczyć szacunkiem instytucję rodziny. W końcu tylko dobrze

funkcjonująca rodzina może być przyszłością narodu.

MARCIN MURZYN - ILUZJA GODNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ?

Tytuł tego artykułu może wydawać się rodzajem prowokacji intelektualnej, a to

dlatego, że śmie poddawać w wątpliwość coś tak oczywistego, jak to, iż osobie

ludzkiej przysługuje coś, co utarło się nazywać godnością. Jak zauważyła

Magdalena Środa, mało kto kwestionuje tezę, że godność człowieka, choć



oczywiście różnie rozumianą co do szczegółów, stanowi wartość, do której

odwołują się koniec końców niemal wszystkie teorie etyczne.

Znalazło to odzwierciedlenie w dokumentach prawa międzynarodowego, na

czele z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka z 1948 roku, gdzie już na

wstępie zaznaczono, że przyrodzona godność oraz uznanie równych i

niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą

wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

Oczywiście, również autor niniejszego tekstu nie kwestionuje w rzeczywistości

tego, że osobie ludzkiej przysługuje przyrodzona godność. Co więcej, uważa

on, że owa godność powinna być podstawą tego, jak wobec człowieka należy

postępować. Refleksja etyczna i filozoficzna prowadzi wszakże do wniosku, że

człowiek faktycznie ma coś takiego, jak godność, która ściśle wiąże się z jego

istotą. Źródłem tej godności nie jest przy tym zmienne historycznie prawo

pisane (pozytywne), ale prawo naturalne, którego człowiek dowolnie nie kreuje,

lecz które zastaje i usiłuje wypełniać, postępując w myśl jego nakazów,

skądinąd nie zawsze dających się jednoznacznie odczytać. Wywodzona z prawa

naturalnego, godność osoby ludzkiej jest praźródłem wszystkich innych praw.

Stanowi fundament praw człowieka, które tak wielką popularność zyskały w

drugiej połowie XX i w XXI wieku. Podkreśla się, że prawa te mają charakter

przyrodzony, niezbywalny, nienaruszalny i powszechny. Prawa człowieka są

przyrodzone, albowiem przynależą każdemu człowiekowi od urodzenia lub

poczęcia do naturalnej śmierci. Są też niezbywalne, gdyż jednostka nie może się

tych praw sama pozbawić lub przekazać ich na rzecz kogoś innego czy jakiegoś

gremium. Podkreśla się również, że są nienaruszalne, bo żadna instytucja ich

człowiekowi nie nadaje, a co za tym idzie, nie może ich mu odebrać. Wreszcie,

prawa człowieka są powszechne (uniwersalne), ponieważ przysługują

wszystkim ludziom żyjącym w każdym społeczeństwie, bez względu na

okoliczności.



Koncepcja praw człowieka zbudowana jest wokół pojęcia godności osoby

ludzkiej. Można odnieść wrażenie, że prawa człowieka są niejako

normatywnym uszczegółowieniem i rozwinięciem pojęcia godności istoty

ludzkiej. Samo to pojęcie, jak zauważył Jacek J. Mrozek, jest wybitnie

interdyscyplinarne, stąd trudno o zgodność co do jego dokładnego rozumienia.

Przysługująca człowiekowi godność oznacza, że jednostka jest najważniejszą i

niejako wzorcową wartością dla innych wartości, będącą ich ostatecznym

sprawdzianem. W skrócie bywa to określane jako świętość jednostki ludzkiej,

która to wartość zabrania podejmowania wobec człowieka jakichkolwiek

działań, które naruszałyby jego godność.

W europejskim kręgu cywilizacyjnym godność istoty ludzkiej znajduje

uzasadnienie między innymi w filozofii chrześcijańskiej i posiada kontekst

religijny. Traktowana jest więc jako wynik stworzenia człowieka na

podobieństwo Boga, co znajdowało potwierdzenie w nauce społecznej Kościoła

katolickiego. Podkreśla się to również na gruncie personalizmu, który

akcentuje, że osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe

odniesienie do niej może stanowić tylko miłość (Karol Wojtyła). Z postulatem

tym wiąże się nakaz afirmowania człowieka ze względu na niego samego, a nie

dla jakichkolwiek innych racji czy względów natury utylitarnej. Każdy

człowiek, jak głosi personalizm w wydaniu chrześcijańskim, zasługuje na

szczególną cześć z racji bycia osobą. Odpowiadać ma temu uznanie prawnej

podmiotowości każdego człowieka, który winien korzystać z podstawowych

uprawnień, w tym takich, które wyrażają jego godność i wartość w kontekście

życia społecznego.

O tym, jakie fundamentalne uprawnienia wynikają z faktu przysługiwania

osobie ludzkiej godności, mówi, chociażby skatalogowanie głównych praw

człowieka w tzw. generacjach, które w latach siedemdziesiątych XX wieku

wyróżnił Karel Vasak. Opierając swój podział na kategoriach o charakterze



historycznym i filozoficznym, wskazał prawa pierwszej generacji (osobiste,

obywatelskie i polityczne), prawa drugiej generacji (gospodarcze, socjalne i

kulturalne) i prawa trzeciej generacji (solidarnościowe, zbiorowe i kolektywne).

I tak do praw pierwszej generacji zaliczają się – przykładowo, aby wskazać

jedynie najważniejsze – prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa,

prawo do bycia wolnym od tortur i kar cielesnych, prawo do prywatności,

prawo do wolności myśli, słowa i wyznania, prawo do zrzeszania się, prawo do

udziału w życiu publicznym, prawo do rzetelnego procesu sądowego czy prawo

do informacji.

Do praw drugiej generacji, tytułem przykładu, zaliczają się: prawo do pracy,

prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do nauki, prawo do ochrony

zdrowia, prawo do wypoczynku, prawo do swobodnej twórczości artystycznej i

naukowej czy prawo do korzystania z dóbr kultury krajowej i światowej.

Wreszcie, do praw trzeciej generacji, skądinąd wyróżnionej najpóźniej, zaliczają

się między innymi: prawo do życia w czystym środowisku naturalnym, prawo

do rozwoju, prawo do pokoju czy prawo do czystej wody i urządzeń

sanitarnych.

Człowiek, co oczywiste, nie jest tylko bytem biologicznym. Rzecz jasna, składa

się nań materialne ciało, które jest tym, co łączy go z przyrodą, a wręcz sprawia,

że jest on częścią środowiska naturalnego.

Jednak człowiek żyje również w kulturze, rozwijając potencjalność wynikającą

z posiadania przezeń intelektu. Stąd nie chodzi tylko o to, by marnie wegetował,

podtrzymując swe funkcje życiowe, ale rozwijał się na miarę swej ludzkiej

natury, zgodnie z własną istotą, jako byt cielesno-duchowy, ukierunkowany na

poznawanie prawdy, moralne doskonalenie i kontemplowanie piękna. Dlatego

w przypadku człowieka to, że konstatujemy, iż ma on prawo do życia, pociąga



za sobą automatycznie kolejne stwierdzenie: człowiek ma prawo do życia na

miarę swojej osobowej natury, czyli do życia godnego jego ludzkiego statusu.

Nie wystarczy więc człowieka napoić i nakarmić, nie wystarczy go odziać i

zapewnić mu jakiekolwiek schronienie od niekorzystnych warunków

atmosferycznych. Prawo do życia oznacza w przypadku człowieka prawo do

życia ukierunkowanego na rozwój, rozumiany maksymalistycznie i

wszechstronnie, jako rozwój fizyczny, intelektualny, moralny i religijny. Jako że

człowiek nie jest li, tylko duchem, ale też ciałem, to do owego rozwoju

potrzebuje rozmaitych dóbr materialnych i pewnego poziomu komfortu czy też

tego, co nazywamy potocznie dobrobytem. Skoro prawa człowieka i osobowa

godność przysługują wszystkim ludziom, to dokładnie wszystkim powinny

przysługiwać realnie urzeczywistniane prawa człowieka. Wszystkie i w

komplecie.

Jeśli traktować prawa człowieka na serio, to należy gardzić sytuacją, w której

jakieś osoby zmuszane są do pracy ponad siły, nie mają dostępu do opieki

medycznej, ogranicza się ich wolność, a tym bardziej odbiera się im życie.

Należy taką sytuacją gardzić i potępiać czyny odpowiedzialnych za to

jednostek. Ale oznacza to, że należy również gardzić sytuacją, w której w

obliczu rosnących drastycznie cen, ktoś zarabia tyle, co polscy nauczyciele czy

pracownicy barów szybkiej obsługi. Naturalnie, należy również ganić z całych

sił czyny odpowiedzialnych za to ludzi, czyniąc to tym srożej, im większą

hipokryzją owi ludzie są przesiąknięci.

Niedolę przedstawicieli wybranych grup społecznych i zawodowych widać dziś

tak wyraźnie, jak być może nigdy wcześniej w dziejach. Żyjemy wszakże w

czasach ogromnych dysproporcji dochodowych i majątkowych między ludźmi.

Dodatkowo podziały społeczne stały się zawikłane i trudne do rozczytania.

Dlatego, o ile co do zasady należy cenić wrażliwość społeczną Karola Marksa,

to jednocześnie trzeba uczciwie przyznać, że jego dychotomiczny podział, który



w uproszczeniu zakładał, iż walka przebiega między tymi, którzy posiadają

środki produkcji i są wyzyskiwaczami a tymi, którzy są pozbawieni środków

produkcji i muszą się utrzymywać z niewolniczej pracy własnych rąk, nie

przystaje do dzisiejszych realiów.

Oto, żyjąc w społeczeństwie postindustrialnym i informacyjnym, widzimy, jak

również ci, którzy formalnie żyją z pracy najemnej, mają niewyobrażalnie

większe możliwości, niż przytoczeni wyżej dla przykładu „zwykli ludzie”,

pokroju polskich nauczycieli czy pracowników barów szybkiej obsługi. I tak na

przykład, programista, pilot samolotu, wojskowy, kapitan statku, manager

wyższego szczebla, wykładowca akademicki z ugruntowaną w środowisku

pozycją, prywatny przedsiębiorca o dobrych dochodach, lekarz, ekskluzywna

prostytutka, prawnik, biskup czy popularny polityk, nawet jeśli nie znajdują się

na liście najbogatszych ludzi w swym kraju, żyją jak gdyby w innym świecie.

Jest to świat innych możliwości. Świat, w którym faktycznie realizuje się ideały

praw człowieka i respektu dla osobowej godności jednostki ludzkiej. To świat,

w którym człowiek może osiągnąć bezpieczeństwo zdrowotne i fizyczne (na

przykład wyjechać z kraju zagrożonego irracjonalną wojną), zdobyć solidne

wykształcenie, nabyć mieszkanie za gotówkę (bez konieczności ograniczania

swej wolności zaciąganiem kredytu), poznawać dobra kultury krajowe i

zagraniczne, a także realizować się na polu kontaktów towarzyskich i

rodzinnych. Jasne jest, że ludzie o dochodach przykładowych polskich

nauczycieli czy pracowników barów szybkiej obsługi mają do tego świata

zamknięte drzwi. Kariery w stylu: „od zera do milionera” zdarzają się zaś

rzadko, a nawet jeśli, to na ekranach kin, lecz nie w realnym życiu.

Krótko mówiąc, współczesna rzeczywistość społeczna naznaczona jest

kolosalnymi różnicami ekonomicznymi między ludźmi, przy czym różnice te są

dużo bardziej skomplikowane, niż na przykład w czasach przywołanego

wcześniej Marksa. Dość powiedzieć, że współcześnie prywatny przedsiębiorca



może być zarówno właścicielem przynoszącego gigantyczne zyski zakładu

produkcyjnego, jak i posiadaczem niewielkiego straganu z warzywami, który

może prowadzić w pojedynkę i wcale nie osiągać wielkich dochodów. Z kolei w

teorii pracownik najemny, zatrudniony jako programista w dużej korporacji,

może osiągać nieproporcjonalnie wysokie do jego wysiłku przychody.

Nawiasem mówiąc, niesprawiedliwość kapitalizmu bierze się przede wszystkim

z tego, że system ten nie premiuje pracowitości. Wielu przedstawicieli różnych

zawodów za swoje zaniechania nie ponosi na przykład żadnych konsekwencji.

Można za to przytoczyć mnóstwo przykładów zbesztanych kelnerów, kucharzy

czy pracowników obsługi w różnych restauracjach, którzy spotkali się z

potępieniem za to, że przynieśli klientowi dajmy na to zbyt zimne lub

niedogotowane danie.

Przytoczone scenki z życia ujawniają przy okazji, że wysoki status materialny

wiąże się nie tylko z bezpieczeństwem fizycznym, zdrowotnym czy socjalnym,

ale też z diametralnie innym traktowaniem. Oto mamy więc świat zamożnych i

szanowanych, a z drugiej strony świat biedaków i pariasów, którzy mają

usługiwać tym pierwszym. Oczywiście, byłoby przesadnym uproszczeniem

twierdzić, że ludzie w świecie dzielą się dziś wyłącznie na takie dwie kategorie.

Realia są zapewne dużo bardziej skomplikowane, istnieją być może klasy czy

warstwy „pośrednie” lub „przejściowe”. Niemniej jednak w kontekście

godności osobowej istoty ludzkiej i praw człowieka kluczowe jest to, że są

ludzie, co do których w żadnym wypadku nie można powiedzieć, iż jakkolwiek

się ich szanuje. Ofiarowanie nędzarzowi starej kurtki czy ciepłej zupy nie

załatwia sprawy. Nie ma powodów, dla których kloszard z paryskiego metra czy

nauczyciel z polskiej szkoły ma być uważany za człowieka w mniejszym

stopniu niż programista z transnarodowej korporacji. Jednak opłacanie tego

ostatniego kilkadziesiąt czy kilkaset razy lepiej niż dajmy na to pracownika baru

szybkiej obsługi sprawia, że nie można na serio mówić, jakoby prawa człowieka



przysługiwały w równym stopniu jednemu i drugiemu. Mówi się, że

przynajmniej w obliczu śmierci wszyscy są równi. Lecz w obliczu ogromnych

dysproporcji majątkowych nie może być to prawdą. Znośniej się bowiem

umiera w przyjemnym apartamencie, z atrakcyjną partnerką u boku, która przed

momentem opuściła gabinet kosmetyczny, aniżeli w slumsie koło São Paulo.

Reasumując, należy zrzucić klapki z oczu i albo odrzucić dyskurs o godności

osoby ludzkiej i prawach człowieka przynależnych wszystkim przedstawicielom

rodzaju ludzkiego, albo zrobić coś z nierównościami socjoekonomicznymi

między ludźmi. W przeciwnym wypadku oczy niektórych nadal będą mydlone,

że skoro jeden żyje w willi z basenem, a w garażu ma luksusowy samochód, zaś

drugi jest sfrustrowanym biedakiem z baraków, ale został wsparty jałmużną w

postaci tzw. socjalu, to mimo wszystko godność osobowa wszystkich jest

respektowana i razem możemy spotkać się w kościele, meczecie, synagodze czy

zborze. Nie, przy tak drastycznym, jak ma to miejsce współcześnie, poziomie

dysproporcji między jednostkami, nie jest możliwy żaden rodzaj solidaryzmu

społecznego czy reformizmu.

BARTOSZ POZNAŃSKI - (NIE)ZNANI NARODOWCY W KULTURZE

Zdaniem Stanisława Srokowskiego komunizm mógł przegrać z demokracją

liberalną jako system polityczny i ekonomiczny, jednak na płaszczyźnie

kulturowej wciąż jest w ofensywie. Istotnie wielu badaczy przekonuje, że

wygrana na tym froncie prowadzi do osiągnięcia rządu dusz w społeczeństwie.

W związku z tym warto zastanowić się, jak wyglądała kiedyś i teraz pozycja

polskich nacjonalistów na tym froncie.



Jan Kasprowicz, Władysław Reymont, Adam Mickiewicz i wielu innych. Co

łączy te postaci? Każda z nich należała do rozmaitych odłamów polskiej myśli

narodowej. Oczywiście w kilku przypadkach będzie to klasyfikacja z

dzisiejszego punktu widzenia, ponieważ w czasach ich życia i twórczości polska

idea narodowa nie była jeszcze w żaden sposób zdefiniowana. Nie mniej nie

oznacza to, że osób tych nie można nazwać nacjonalistami.

Znani i lubiani

Jan Kasprowicz autor „Hymnu Młodych”, utworu, który za hymn służył

zarówno Obozowi Wielkiej Polski, przedwojennemu i współczesnemu Obozowi

Narodowo- Radykalnemu, jak i wielu innym organizacjom o profilu

narodowym. Na początku swojej literackiej kariery bliski był mu pozytywizm i

idea pracy społecznej dla dobra narodu. Następnie pod wpływem modernizmu

oderwał się od zaangażowanej twórczości na rzecz dzieł o bardziej

metafizycznym charakterze. Ludzkie cierpienie, dobro i zło, fatalizm, ale także

kwestie powiązane z religijnością były głównymi tematami jego twórczości w

tym czasie. Pracował w endeckich redakcjach „Słowa Polskiego” i „Kuriera

Lwowskiego”. Wcześniej pisywał też do prowadzonego wspólnie z socjalistami

„Głosu”.

Henryk Sienkiewicz powszechnie kojarzy się z pisaniem „ku pokrzepieniu

serc”. Mało kto jednak wie, że autor „Ogniem i Mieczem” przez lata związany

był z Ligą Narodową. Brał udział między innymi w Wielkiej Demonstracji

Narodowej w 1905 roku, którą zorganizowali narodowcy w opozycji do

rosnących wpływów socjalistów wśród niższych warstw narodu. Brutalnie

stłumiono ją przez carską policję. Na zdjęciach opublikowanych w dziele

„Polska dla Polaków” widać, że autor „Potopu” nie był przypadkowym

uczestnikiem, ale najpierw kroczył na przedzie blisko dwustutysięcznej



manifestacji, a potem wygłosił jedno z najbardziej płomiennych przemówień

tego dnia.

„Bracia rodacy! Po długich latach kajdan i męczeństwa nadszedł wreszcie

dzień, w którym powiały nad naszymi głowami narodowe chorągwie z naszym

drogim Orłem Białym, który był zawsze, jest i będzie symbolem miłości,

tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Tak jest! Zajaśniał nam pierwszy brzask

wolności i oto czekamy, aby wzeszło Słońce. Ale pamiętajmy, że wolność, dając

prawa, wkłada także obowiązki. Pamiętajmy, że po narodowych świętach

powinny i muszą nadejść powszednie dni pracy dla ojczyzny. Więc bierzmy się

do pracy w zgodzie, w jedności i miłości bratniej. To dziś nasz pierwszy

obowiązek! Ludu polski! W twoim ręku twoja przyszłość, lecz pomnij, że

wolność zdobyta przez ból, utwierdza się tylko przez pracę. Ludu polski! Ty

masz swą pracą odbudować ten twój ukochany dom, który ci zburzono w

czasach klęski, i nad bramą jego położyć napis, wyryty we wszystkich sercach:

„Jeszcze Polska nie zginęła”. Niech żyje lud polski! Niech żyje miłość bratnia!

Niech żyje praca! Niech żyje Polska!”

Nieznani z poglądów

Władysław Reymont był literatem, który także nie stronił od działalności

społecznej. Był m.in. prezesem Związku Pisarzy i Dziennikarzy oraz

Warszawskiej Kasy Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy. Po I

wojnie światowej pomagał założyć pierwszą w Polsce spółdzielnię

kinematograficzną oraz szukał wsparcia gospodarczego dla odradzającego się

państwa wśród Polonii w USA. Dobrze znał się z Dmowskim, Popławskim oraz

innymi ważnymi postaciami endecji. Był także honorowym gościem na wielkiej

manifestacji PSL Piast w 1925 roku w rodzinnej wsi Wincentego Witosa,

Wierzchosławicach. W jego twórczości widać wyraźne wpływy endeków i



ruchu ludowego. Krytykował kapitalizm i postawę Żydów. Z tej drugiej zaczął

się wycofywać w momencie walki o literacką nagrodę Nobla.

Mało kto dziś pamięta, ale Konstanty Ildefons Gałczyński wydał zbiór wierszy

wybranych w 1937 roku w ramach cyklu „Biblioteki Prosto z Mostu” oraz

regularnie pisał do tego związanego z Obozem Narodowo- Radykalnym

czasopisma. Dodatkowo utwór „Pieśń o szalonej ulicy” poświęcił demonstracji

członków ONR-u i ukazał ją w pozytywnym świetle. Jego sposób pisania

zmienił się wraz z wybuchem wojny i po jej zakończeniu. W okresie PRL pisał

w sposób niebudzący zastrzeżeń komunistycznej cenzury.

Socjal- nacjonalista Mickiewicz

Jak już wspomniałem Adama Mickiewicza ciężko uznać za narodowca sensu

stricto, gdyż żył i tworzył jeszcze przed powstaniem Ligi Polskiej

przekształconej później przez Dmowskiego w Ligę Narodową. W związku z

tym bardzo często „wieszcza narodowego” próbują dla siebie zawłaszczyć

socjaliści. Istotnie Mickiewicz często poruszał tematykę wyzysku społecznego,

określał też socjalizm jako dążenie ducha, którego prymat nad materią poruszał

w swoich dziełach, „ku lepszemu bytowi, nie indywidualnemu, lecz

wspólnotowemu i solidarnemu”. W liście do swojego przyjaciela Domejki pisał

z kolei: „Bóg wywrócił porządek dawnej Europy, a nowy – Polskę

zagwarantuje”. W odróżnieniu jednak socjalistów – internacjonalistów ważny

był dla niego patriotyzm i los narodu. Obrazują to dobrze słowa samego wiesza:

„socjalizm, aby się kiedyś stać wszechludzkim, powinien wprzódy stać się

narodowym”. W okresie II RP owa sentencja posłużyła za motto jednej z

polskich partii narodowo- socjalistycznych. Dodatkowo to właśnie Mickiewicz

wzbogacił mesjanizm polski o narodową historię i religię. Wplótł też do niego

hasła socjalno- narodowe zgodne z wyznawanym przez siebie światopoglądem.



W swojej twórczości odnosił się także do powstań narodowych. Po klęsce

zrywu listopadowego wpadł w depresję. Otrząsnął się z niej w 1833 roku, kiedy

we Francji zwołano sejmu polski. Z własnej inicjatywy zgłosił się na

stanowisko sekretarza tej instytucji i to bez pobierania wynagrodzenia. Niestety

nie doszło do zwołania tego sejmu. Wobec tego Mickiewicz poświęcił się

nowemu zadaniu — sformowaniu legionu polskiego we Włoszech. W zamiarze

wieszcza miała to być pierwsza jednostka wojskowa narodu polskiego oparta o

„lud polski”. Niestety po doświadczeniach rabacji krakowskiej z 1846 roku

pomysł ten wywołał oburzenie i sprzeciw konserwatystów. Co więcej, uznali

oni, że jeżeli autorowi „Dziadów” uda się stworzyć legion, to należy go

opanować poprzez osadzenie swojego człowieka u jego sterów, miał nim być

Władysław Zamoyski – prywatnie zięć księcia Czartoryskiego. Mickiewicz

dowiedział się o tym i dosadnie skomentował w prywatnym liście:

„Zamoyski powinien wstąpić do Legionu jako zwykły żołnierz. Czy was

galicyjskie siekiery niczego nie nauczyły? Nowa formacja, zalążek przyszłej

armii wyzwoleńczej, nie będzie miała nic wspólnego ze starym porządkiem

rzeczy. Szlachta polska spowodowała zgubę ojczyzny, musi ona zniknąć! Jej

panowanie skończone, odtąd nie ma dla niej zaszczytów i stanowisk”.

Czy poprzez zniknięcie szlachty można rozumieć jej eksterminację w drodze

rewolucji, o jakiej marzyli radykalni socjaliści? Sądzę, że nie. Mickiewiczowi

bliżej było do zniesienia przywilejów z racji urodzenia czy pochodzenia, o

czym wspomniał pod koniec przytoczonej wypowiedzi. W Polsce Mickiewicza

szlachcic z wielkiego rodu musiałby tak samo ciężko pracować na awans

społeczny, jak osoby pochodzenia chłopskiego czy robotniczego.

Wspomniany Legion Polski powstał we Włoszech. Posiadał nawet własny

sztandar, na którym z jednej strony widniał orzeł biały oraz napis „Pierwszy



Zastęp Polski”, z drugiej zaś wyłącznie jedno słowo „Słowiaństwo”. Nie

oznacza to jednak, że Mickiewicz był poganinem lub heretykiem. To drugie z

resztą zarzucali mu konserwatyści. Mickiewicz sam siebie uważał za osobę

wierzącą, a swoje nadzieje na uzyskanie przez Polskę niepodległości pokładał

także w papieżu Piusie IX. Dzięki pomocy księży polskich udało mu się z resztą

spotkać z Piusem i porozmawiać na temat jego poparcia dla sprawy polskiej.

Niestety wykręcił się od poparcia dla narodu polskiego i potępienia rozbiorów

ze „względów dyplomatycznych”.

Pomimo tego jedno z marzeń autora „Liryków lozańskich” udało się

zrealizować. W marcu 1848 roku powstał Legion Polski, zwany też od nazwiska

inicjatora jego powstania Legionem Mickiewicza. Według encyklopedii PWN

przewinęło się przez niego ok. 500 ochotników. Oddział walczył u boku

Garibaldiego o wyzwolenie Włoch. Konserwatyści i arystokracja do końca

utrudniali jego powstanie. Dopuścili się nawet korumpowania jego oficerów.

Jedynym chlubnym wyjątkiem był Braniecki, potomek targowiczanina pragnący

zmyć rodową hańbę. Sam Mickiewicz nie ograniczał się wyłącznie do

powołania jednostki. To właśnie on napisał „Skład Zasad Legionu”. Uznawał w

nim Kościół, słowo Boże i wiarę chrześcijańską za wartości najważniejsze.

Pomimo tego obywatele zachowają wolność wyznania. Przewidywał

uwłaszczenie chłopów, równość całego narodu wobec prawa,

równouprawnienie kobiet i Słowian zamieszkujących w Polsce, wolność słowa i

wypowiedzi, wybieralność obywateli na wszystkie urzędu (także sędziów

sądowych! -przyp. aut.), równouprawnienie Żydów, samorząd jako formę

spółdzielczości na wsi, ważną rolę rodziny i jej ochronę przez najniższy poziom

samorządowy, szanowanie własności oraz pomoc powstałego państwa

polskiego sąsiednim narodom słowiańskim, m.in. Czechom i Rosjanom.

Zdarzenia Wiosny Ludów utwierdziły Mickiewicza w przekonaniu, że

niepodległość narody mogą wywalczyć w sposób zbrojny. 1.05.1848 mówił na



wiecu w Mediolanie „Wy, mediolańczycy, pokazaliście, w jaki sposób zdobywa

się wolność; pokazaliście, że wolności nie otrzymuje się w darze, lecz bierze ją

siłą. Wierzymy, że zachowacie ją na zawsze dla dobra wspólnej wolności

ludów… Polska – serce i ramię Słowiańszczyzny – winna pierwsza dać

początek tej całkowitej wolności”. On sam zaangażował się w działalność

intelektualną. Dyskutował, agitował, pisał odezwy i artykuły polityczne. W

artykułach często poruszał zagadnienia socjalizmu i jego natury — która

według wieszcza powinna być narodowa -, że wspomnę tylko „Podatek a

socjalizm”, „Socjalizm” czy „Chłopi”, który poświęcony był prawom

mieszkańcom wsi.

Przyczyny zawłaszczenia

Wiele osób zapyta jak to możliwe, że współcześnie przeciętny Polak prędzej

utożsami Mickiewicza z socjalizmem niż nacjonalizmem. Wynika to z

przytoczonej już postawy współczesnych im konserwatystów. Nowatorskie

hasła Mickiewicza niezgodne były z ówczesną prawicą reprezentowaną przez

właśnie tę grupę, w kulturze był to m.in. Zygmunt Krasiński. Konserwatyści —

także w swojej twórczości — rozpaczliwie bronili dominacji warstwy

uprzywilejowanej, szlachty nad resztą społeczeństwa. Widać to w „Nie-boskiej

komedii” wspomnianego Krasińskiego, która kipiała nienawiścią do

wszystkiego, co nowe. Ułatwiło to lewicy uwypuklenie socjalnych poglądów

autora „Pana Tadeusza” przy jednoczesnym marginalizowaniu

nacjonalistycznych. Co więcej, w omawianym okresie czasowym wielu

nacjonalistów szło ramię w ramię z socjalistami. Wielu z należało do

ugrupowań socjalistycznych. Stanisław Grabski przez pewien czas należał

zarówno do PPS, jak i organizacji endeckich. Liga Narodowa dopiero na

przełomie wieków przeszła na bardziej wolnorynkowe pozycje, więc we

wcześniejszym czasie nie można odmawiać nacjonalizmu części osób

zaangażowanych w działalność postępową.



Podsumowanie

Nie chcąc by tekst zajął kilkanaście stron świadomie nie opisywałem wielu

innych postaci, które były narodowcami i zajmowały się literaturą piękną.

Warto szerzej zanalizować, chociażby utwory Cypriana Kamila Norwida, który

pisał wiersze m.in. o swoich odczuciach względem ojczyzny i tego, jak ją

rozumie, chociaż Polska w okresie jego życia była pod zaborami.

Również z powodu braku miejsca twórczość większości artystów nie została

omówiona w tak szerokim stopniu, w jakim na to zasługuje. Pomimo tego budzi

podziw poziom poetów i pisarzy, którzy kilkadziesiąt lub więcej lat temu byli

związani z szeroko pojętym ruchem narodowym i różnymi jego odłamami.

Nawet jeżeli często wartości ważne z nacjonalistycznego punktu widzenia były

zakamuflowane przed odbiorcą niezbyt zorientowanym w sprawie.

Patrząc na przedwojenny dorobek nacjonalistów w obszarze kultury

mimowolnie nasuwa się także pytanie o obecny stan rzeczy. W literaturze

pięknej środowisko nie istnieje, nie licząc niszowych książek, w których

narodowcy odgrywają “czarne charaktery”. W dziedzinie poezji kilka lat temu

ukazał się tomik poezji Tomasza J. Kostyły i w zasadzie to wszystko. Raz do

roku, na którymś z portali narodowych ukaże się wiersz napisany przez kogoś z

redakcji. Ciekawym pomysłem odznaczyła się Trzecia Droga organizując

konkurs na napisanie opowiadania. Wciąż jest to jednak o wiele zbyt mało.

Wybrana bibliografia:

J. Chodakiewicz, W. Muszyński, J. Mysiakowska- Muszyńska, Polska dla

Polaków. Kim byli i są polscy narodowcy?

R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne



Bolesław Drobner, Mickiewicz jako socjalista

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Legion-Mickiewicza;3931302.html (dostęp w

dniu 20.02.2017)

Halina Floryńska-Lalewicz, Władysław Reymont,[w: Culture z marza 2004

roku]

Reymont i Rabin, [w: Nowy Głos nr 2.z 1938 roku]

KACPER SŁOMKA - DZISIEJSZE SPOŁECZEŃSTWO – DLACZEGO
JEST NASZYM WROGIEM

Często mówi się o tym, że jacyś ludzie są aspołeczni. Przywykliśmy uważać, że

ludzie nienawidzący społeczeństwa, to właśnie tego typu jednostki. Tymczasem

uważna obserwacja zachowań ludzi, otaczających nas na co dzień, zwłaszcza

przypadkowych osób, z którymi stykamy się w miejscach publicznych, każe

nam zupełnie zweryfikować ten pogląd.

W gruncie rzeczy najwięcej powodów do nienawiści wobec społeczeństwa mają

ludzie, którzy w życiu społecznym uczestniczą najaktywniej, tymczasem ludzie

znajdujący się, wedle powszechnego mniemania, na jego obrzeżach i na pozór

nie uczestniczący, w tym, co nazywamy procesami społecznymi, mają więcej

powodów do tego, by być uznawanymi za prawdziwych beneficjentów owych

procesów lub też przeciwnie, najprawdziwsze ich ofiary. To, że w

powszechnym mniemaniu są bowiem poza społeczeństwem najbardziej ułatwia

im wykorzystywanie wszystkich tych, którzy w pozornym obrębie

społeczeństwa funkcjonują, ale też sprawia, że do takich zachowań w

niejednym wypadku wprost są zmuszeni.



Dlaczego tak bardzo akcentuję ową pozorność tego, co nazywamy ,,obrębem

społeczeństwa”? Ponieważ w istocie takowe rozgraniczenie nie istnieje. We

współczesnym świecie, ukształtowanym przez kapitalizm, kryzys wiary, kryzys

wielkich narracji, o które dziś wszyscy ludzie przywiązani do nich de facto,

muszą co dzień walczyć, społeczeństwo przestało w jakikolwiek czytelny

sposób wyznaczać granice tego, kto w nim się znajduje, a kto pozostaje poza

nim. De facto wszyscy żyjemy w społeczeństwie, a miano ,,jednostki

aspołecznej” w realiach aktualnego świata straciło jakiekolwiek znaczenie.

Więcej nawet- ten, kogo uznajemy za aspołecznego w gruncie rzeczy nie jest na

obrzeżach. Ludzie aspołeczni dziś są jądrem społeczeństwa, gdyż w nich

przyglądamy się wszystkim socjalnym problemom, których oni stali się

ucieleśnieniem. Dzisiejszy kryzys wartości, bezpośrednio związany z

zagubieniem człowieka w dzisiejszym świecie, sam produkuje problemy, które

następnie sprawiają, że pewna liczba osób, szczególnie nimi obciążona, staje się

z automatu ,,,aspołeczna” w tym sensie, że jako taka jest postrzegana, gdyż nie

przystosowuje się do żadnych reguł, nie można ich przypisać do żadnych

realnie funkcjonujących grup. Tyle tylko, że owe problemy, które w kolejnych

akapitach wyłuszczę, konkretnie dotykają całego społeczeństwa, co najwyżej w

mniejszym lub większym stopniu, a w tzw. ,,jednostkach aspołecznych”

znajdują jedynie swoją kondensację. To, że od owych ludzi odwracamy wzrok,

że budzą oni u większości ludzi odruchy odrazy, wściekłości, lub na odwrót

litości i miłosierdzia- uczuć, które są jedynie szlachetną stroną tej samej

monety, której rewersem jest zwykła pogarda, świadczy nie o nich, lecz o

społeczeństwie, które ich wyprodukowało. Nie chcemy patrzeć na nich, bo w

nich właśnie, niczym w soczewce, widzimy to, czego nie chcemy widzieć

wśród swoich. Przypatrzmy się jednak konkretom.

Zacznę od przykładu, który każdemu powinien być znanym. Za ,,jednostkę

aspołeczną” bowiem powszechnie uznaje się tzw. ,,menela”, jak w kolokwialnej



mowie, określa się bezrobotnych, często bezdomnych, żebraków-alkoholików.

W powszechnej mowie zalicza się tych ludzi do tzw. marginesu społecznego.

Tymczasem, jak już zaznaczyłem, min. oni są samym jądrem społeczeństwa. W

ich brudne jestestwa wcieliły się społeczne problemy alkoholizmu, bezrobocia,

bezdomności i biedy. Mogą u nas budzić współczucie, mogą tez budzić odrazę i

wściekłość. Niezależnie od owych powyższych odczuć, zawsze jednak

większość z nas będzie starało się od siebie odepchnąć ich widok. Z czego

wynikają takie postawy i takie myślenie? Otóż w świecie, jaki stworzyła nam

globalizacja, rewolucja obyczajowa dewaluująca wartość rodziny, wreszcie

wynaturzony kapitalizm, w którym korporacje idą w kierunku tego, by

zawładnąć wszystkim, stało się czymś oczywistym, że co najmniej dwa z

czterech wspomnianych problemów tj.: bezrobocie i bieda, są de facto

zagrożeniem, które w każdej chwili może czyhać na każdego z nas. Ponieważ

jednak na co dzień żyjąc mniej lub bardziej ustabilizowanym życiem większość

z nas nie uświadamia sobie tego, siłą rzeczy jest dla nas naturalne, że wolimy

odpychać od siebie zjawiska, które mogłyby nam to uświadomić, a jednym z

nich jest obecność wspomnianych tzw. ,,meneli”. To nie koniec jednak. Według

danych WHO Polska należy do krajów o jednej z najwyższych średnich

spożycia alkoholu na mieszkańca. Według danych GUS ludzie pijący alkohol

częściej niż 5 razy w tygodniu to około 2% dorosłej populacji Polaków. Przy

czym całkowitym mitem jest to, jakoby problem ten dotyczył głównie

,,marginesu”. Ogromna nadreprezentacja takich osób istnieje wśród literatów,

dziennikarzy, lekarzy, inżynierów, dyrektorów, jednym słowem ,,białych

kołnierzyków”. Ludzi tych nie da się nazwać marginesem, jednak, ponieważ

wszyscy oni potrafią doskonale ukrywać swój alkoholizm wciąż pokutuje

przekonanie, jakoby problem dotyczył głównie ,,dołów społecznych”. Patrzymy

więc na ,,menela” i odpychamy od siebie myśl, że jego uzależnienie to być

może problem naszego dobrze usytuowanego ojca, brata, wujka, kolegi czy

koleżanki z pracy, a być może (co bardzo prawdopodobne) naszego szefa czy



innego przełożonego. Menel po prostu nie ukrywa swojego problemu, a także

nic z nim nie robi- z tym, że to drugie akurat łączy go z zapijaczonymi ,,białymi

kołnierzykami”. Z wyżej wymienionych powodów doskonale widzimy w nim

problem toczący nasze społeczeństwo, on jest ucieleśnieniem tego problemu,

ale ponieważ większość z nas nie jest w stanie zrobić zbyt wiele z tym

problemem udajemy, że dotyczy on ,,marginesu”, choć nawet statystyki

świadczą o tym, że ów ,,margines” jest jedynie lustrzanym odbiciem jądra

społeczeństwa. W zasadzie podobne zjawisko dotyczy problemu bezdomności-

spójrzmy tylko na ceny mieszkań, bodaj tych na wynajem. Jak wielu młodych

ludzi w Polsce, gdyby nie rodzina, byłoby dziś bezdomnymi tylko dlatego, że

nawet przy średnich zarobkach dach nad głową staje się coraz bardziej

luksusem, a coraz mniej oczywistą potrzebą? Jak wielu mieszka w klitkach

wynajmowanych przez patodeweloperów, których to klitek nie sposób nazwać

normalnym mieszkaniem? Oczywiście nie są oni bezdomni, ale de facto, można

rzec, że żyją na granicy tego zjawiska. ,,Menel” jedynie przekroczył tę

przerażającą granicę, dlatego jego los budzi strach. Dlatego odwracamy od

niego głowę, wmawiając sobie że to zjawisko, które go stworzyło, nas w żaden

sposób nie dotyczy. Karmimy się fikcjami, i aby móc to robić, musimy tworzyć

sobie kolejną fikcję ,,marginesu społecznego”, do którego w pierwszej

kolejności zaliczamy ,,meneli”. Oni zaś wykorzystują tę fikcję urządzając się w

swej nędzy, często nie tylko ekonomicznej, żyjąc z żebraniny, oszustw i innych

wątpliwych moralnie praktyk, co zwłaszcza widoczne jest w ,,menelach”

wielkomiejskich. Porównajcie tylko żebraka z Dworca Głównego PKP we

Wrocławiu, z jego odpowiednikiem z rynku w Starym Sączu. To dwa różne

światy. Pierwszy zechcę Was okłamać i będzie myślał o Was jak o frajerze.

Może nawet spotkacie takiego, który będzie dość bezczelny, by powiedzieć

,,mało”. Ten drugi powie Wam otwarcie, kim jest, z uśmiechem przyjmie każdy

grosik i pomodli się za Was. Bo ów starosądecki żebrak to relikt czasów, gdy

człowiek funkcjonował we wspólnocie i społeczności, a nie, jak dziś w systemie



i społeczeństwie. A jego wrocławski odpowiednik to właśnie produkt i zarazem

kondensat wszystkich patologii tego dzisiejszego systemu. Dlatego funkcjonuje

w taki sposób, jakiego oczekuje od niego system, nawet jeżeli na pierwszy rzut

oka stoi on do niego w całkowitej kontrze. Sposób zachowania większości

dworcowych żebraków, zwłaszcza tych młodszych, to doskonały dowód na

potwierdzenie tego, że ,,margines” w istocie jest jądrem, tego, co dziś nazywa

się społeczeństwem.

Innym rodzajem takiej właśnie ,,jednostki aspołecznej” stanowiącej doskonały

przykład omawianego zjawiska jest tzw.: cwaniak. Spotkać ich można na

każdym kroku, najbardziej jednak uciążliwi są w środkach komunikacji

publicznej, w kolejkach i poczekalniach, tudzież np. w kinach. Większość z

nich to jednostki mniej lub bardziej młodociane. Niejednokrotnie określa się ich

ironicznym (w odniesieniu do nich) mianem ,,przyszłości narodu”, w którym to

określeniu tyleż jest ironii, co i smutku, graniczącego z rozpaczą. Każdego z

nich poznać można łatwo, po całkowitym ignorowaniu przezeń jakichkolwiek

norm społecznych, a nawet prawnych dotyczących zachowania w miejscach

publicznych. To jednostki, które np. będą pić piwo i hałasować na cały wagon w

pociągu, za nic mając współpasażerów. To młodzieńcy, którzy w autobusach

będą kląć na całe gardło i puszczać tandetną muzykę z głośnika, a także brudzić

siedzenia buciorami. Niemal zawsze przy tym poruszają się w grupach, a co

najmniej parach. Nie sposób spotkać cwaniaka w liczbie pojedynczej, gdyż w

przeciwieństwie do meneli, cwaniacy potrzebują liczby, aby w ogóle

funkcjonować. W pojedynkę w większości wypadków ich ,,luz” czyli właściwie

cwaniactwo pryska. Czerpią oni bowiem poczucie siły, umożliwiające im

łamanie norm, z primo swej liczby a secundo obojętności normalnej większości

społeczeństwa, która niestety z reguły, w spotkaniu z cwaniactwem przejawia

strach i płynącą z niego obojętność, dającą pozór akceptacji czynów

cwaniactwa. Ów pozór akceptacji rozzuchwala zaś wspomnianych osobników.



Jednakże wystarczy przypatrzeć się temu, jak oni sami uzasadniają swoje

postępowanie, by dojść do wniosku, że podobnie, jak menele, tak i cwaniacy

stanowią odbitkę tego, co dzieje się w samym jądrze procesów społecznych.

Cwaniacy wyśmiewają często normalnych ludzi nazywając ich ,,sztywniakami”

czy ,,społeczniakami” ,czym podkreślają swój ,,luz”, a także rzekomą wyższość

wobec społeczeństwa. ,,Luz” pojmują skrajnie i prymitywnie. Dla nich bowiem

,,luzakiem” jest ten, kto najbardziej realizuje chamskie wzorce ich zachowań,

względem wszystkich wokół. Swoje poczucie wyższości, czerpią z poczucia

bezkarności, które z kolei wypływa właśnie z owej pozornej akceptacji ich

postępowania przez społeczeństwo, o czym napisałem wyżej. Jednak to urojenie

wyższościowe ma nader często także inne źródła i wybitnie często są one

zbliżone do tych zgoła patologicznych. Przede wszystkim wystarczy rzut oka na

cwaniaków, aby od razu rzuciło nam się w oczy to, jak uwielbiają wprost

obnosić się z bodaj najlichszym pozorem luksusu. Cwaniaki zrobią wszystko,

własnych rodziców okradną, byle mieć markowe ubranie. Kiedy łamią przepisy,

pijąc w miejscu publicznym- nie robią tego, by pić, lecz aby się pokazać.

Uwielbiają e-papierosy- w większości jednak, dlatego tylko, że są one w ich

oczach bardziej ,,cool” i bardziej ,,prestiżowe” od zwykłych papierosów czy

fajki. Uwielbiają obwieszać się biżuterią- w większości jednak idą w ilość, nie

w jakość i wyglądają potem równie tandetnie, co pretensjonalnie. Nie tylko

jednak rzeczami materialnymi stwarzają pozory. Popisują się także agresją-

jednak tylko, gdy są w przewadze i tylko wobec słabszych, bo zwyczajnie boją

się ryzykować porażką w najmniejszym realnym starciu. Popisują się

demonstracyjnym erotyzmem- co jest tym bardziej groteskowe, że dotyczy tych

młodszych, i realnie mniej doświadczonych. Jednocześnie wystarczy chwila

rozmowy (czy raczej pozoru rozmowy) z takim osobnikiem, by zauważyć, jak

boi się on takich rzeczy, jak stały związek, małżeństwo, odpowiedzialność za

rodzinę, odpowiedzialność za samego siebie nawet. Oczywiście strach ten

zawsze będzie on przykrywał pogardą dla tych rzeczy jako przypisanych do



,,społeczniaków”, lecz w gruncie rzeczy kamuflaż jest tym żałośniejszy, im

mocniej go próbuje malować. Wszystko to jednak wynika z filozofii życia, jaką

kierują się cwaniacy – prymitywny hedonizm, sprzęgnięty jednocześnie ze

zwulgaryzowanym, do poziomu obrzydliwości nietzscheanizmem. Oczywiście

prawdopodobnie żaden z owych cwaniaków nie czytał filozofa ze Szwabii,

jednakże to, jak patrzą na wszystkich wokół i jak patrzą na siebie jest właściwie

analogiczne do postawy übermenscha z Will das Macht. Chcą być silni, chcą

używać życia, chcą by świat podporządkował się im, nie rozumieją tylko i

wprost odrzucają myśl o tym, że ów świat mógłby czegoś od nich też

oczekiwać. Dlatego piszę tu o wulgaryzacji myśli Nietschego w postępowaniu

przeciętnego cwaniaka. Nie tylko dlatego zresztą o tym piszę. Ci młodzieńcy,

gdy dobrze przypatrzeć się temu, jak pojmują życie, właściwie funkcjonują

jenseist von Gut und Böse. Dla nich bowiem w istocie nie ma dobra i zła, tego,

co moralne i tego, co niemoralne. Dla nich istnieje tylko to, co im służy i co im

nie służy, co dla nich jest przyjemne i co dla nich jest przykre. Jednak

bynajmniej nie dochodzą tą drogą do buddyjskiej Nirvany, czego oczekiwał by

niemiecki filozof. Nasi cwaniacy dochodzą jedynie do moralności Kalego.

Fuzja zaś tego z hedonizmem i w pełni świadomym odrzuceniem społeczeństwa

tworzy niepowtarzalną filozofię ,,śmierć frajerom”. A ofiarami tej filozofii są

zwykli uczciwi obywatele. Owie uczciwi obywatele, patrzą potem na nich jako

na jednostki aspołeczne, gdy tymczasem są oni produktem tego samego

nowotworu, który w głębi naszego społeczeństwa rozwija się w daleko bardziej

przerażający sposób. Swoją filozofie wszak dzielą ci cwaniaczkowie z ogromną

liczbą urzędników, całkiem sporą liczbą pracodawców, przerażającą liczbą

kierowników w korporacjach, zwłaszcza ponadnarodowych, itd. itd. Cwaniak,

który swoim zachowaniem zakłóca spokojną podróż współpasażerom w

pociągu, zaśmieca miasto pozostałościami swych libacji, dla zaimponowania

,,niuni” napada ,,kujonów”, to przecież tylko miniaturka i słabe naśladownictwo

takich postaci, jak mobbingujący współpracowników szef ważnej redakcji czy



biura, wykorzystujący podwładne kierownik z korporacji, niszczący życia

nielubianych przez siebie ludzi poczytny dziennikarz, okradający wspólnotę

narodową urzędas- defraudator, czy skorumpowany polityk, wykorzystujący

stanowisko powierzone przez Naród, do kręcenia prywatnych interesów. Innym

wcieleniem cwaniaka może być np.: policjant czy strażnik miejski, który

zamiast pełnić służbę wobec społeczeństwa, wykorzystuję swoją cząstkę władzy

dla podbicia ego. Może być wcieleniem takiego cwaniaka chamowaty stróż,

któremu się wydaje, że może wszystkimi dyrygować skoro pilnuje jakiegoś

obiektu i tym z kolei podbija on swą samoocenę. Jeszcze odmiennym

wcieleniem cwaniaka, odbiciem jego filozofii, może być wreszcie leniwa,

dziwkowata panienka, która swe wdzięki, ciało i duszę sprzeda temu, kto da

więcej forsy miesięcznie i na dłużej zgodzi się jej fantazje znosić. Wszystkie te

istoty wyznają bowiem filozofie ,,śmierć frajerom”. Stosoują ją wobec

wszystkich, w których widzą frajerów. Szef, kierownik, menadżer- w

podwładnych; urzędas, polityk- w społeczeństwie; niegodny swego stanowiska

policjant czy strażnik- w ludziach bez munduru; dziwkowata panienka- w

mężczyźnie, z którego wysysa, jak krew, pieniądze. Każdy z nich ma swego czy

swych ,,frajerów” i tym samym na gruncie aksjologii nie różnią się oni zbytnio

od wspomnianych przeze mnie cwaniaków. Jednak nie funkcjonują oni ,,na

marginesie”- są samym jądrem społeczeństwa. Filozofia ,,śmierć frajerom”

weszła na salony i rozepchała się we wszystkich nieomal zakamarkach

społecznego życia- od miejsca pracy czy nauki, po bufet, a nawet sypialnie.

Człowiekowi, który takiej filozofii nie wyznaje, ludzie kierujący się nią siłą

rzeczy muszą wydawać się obmierzli.

Jest jednak inna jeszcze postawa, innych ,,aspołecznych” jednostek, która

człowieka o jakkolwiek wykształconym zmyśle estetycznym, musi obrzydzić.

Jest to postawa Colina Cravena- kto czytał ,,Tajemniczy ogród” pani Burnett,



domyśla się, o co chodzi. W memosferze ta postawa często jest nazywana

,,dejostwem”. Czymże jest owo ,,dejostwo” i jakie ma swe prakorzenie?

Jest to swego rodzaju postawa pośrednia pomiędzy postawą ,,menela” a

postawą ,,cwaniaka”. ,,Dej” posiada cechy jednych i drugich, jednakże w obu

wypadkach odpowiednio pomniejszone i w pewnym sensie zbilansowane

między sobą, co wytwarza szczególnie odstręczającą mieszankę. Z ,,menelem”

łączy go przeświadczenie o własnym braku sprawczości, a także przekonanie o

tym, iż kłamstwa (przysłowiowe już:,,mam chorą córkę”), oszustwa (modelowy

,,dej” chętnie podejmie się pracy na czarno, byle móc nadal wyciągać od

podatnika zasiłek dla bezrobotnych), wreszcie kradzież nawet (bo jak inaczej

nazwać wyłudzanie najbardziej nieuczciwymi metodami wszelkiej maści

zasiłków) jest zupełnie usprawiedliwiona przez to, że ,,mają ciężko”- jakby inni

ludzie nigdy ,,ciężko” nie mieli. W postawie ,,deja” owa menelska moralność

poraża jednak bardziej, bo wystarczy zobaczyć, ile pieniędzy potrafią oni

wykombinować, a potem przechlać, przepalić i ogółem przepuścić, ani grosza

nie inwestując np. w swoje mieszkanie (najczęściej brudne i zaniedbane), by

zrozumieć, że ich tłumaczenia choć analogiczne do tych menelskich, to jednak

najczęściej mają bardzo słabe ukorzenienie w rzeczywistości. I tu dotykamy

cwaniackiej części tożsamości ,,deja”. Podobnie, jak i cwaniak, tak i ,,dej”

uważa innych ludzi za frajerów, jednak za głównego frajera, który ma stanowić

dla niego żerowisko, ,,dej” uważa państwo, a więc de facto wszystkich

podatników. Przy czym, o święta naiwności, większość dejów nawet nie

uświadamia sobie, albo nie chce uświadomić, że żerując na państwie, tak

naprawdę żeruje na wszystkich współobywatelach, którzy pracują i płacą

podatki. Przeciętny ,,dej” myśli, że pieniądze od państwa biorą się z drukarki

pieniędzy. Potem nauczony przez system, że może nie pracować, nie dawać nic

zgoła od siebie i mieć pieniądze, zaczyna traktować wszystkich wokół z

urojeniem wyższościowym i to również łączy go z ,,cwaniakiem”. Tak, jak



cwaniak jest swego rodzaju ,,arystokracją cudzego sukcesu” – tak ,,dejów”

można by śmiało nazwać ,,arystokracją zasiłków”. Brak pracy, utrzymywanie

się głównie z pracy cudzej i połączenie tego z nader specyficznym urojeniem

wyższościowym wyrobiło w nich bowiem postawę ,,mnie się należy”- która jest

widoczna wszędzie, gdzie się pojawią. W tym miejscu chciałbym od razu

odpowiedzieć na głosy potencjalnych obrońców tej grupy- kobiety,

reprezentujące te postawy, najczęściej nie są dobrymi matkami i wychowanie

dzieci wcale nie jest ,,ich pracą”, bo by można było tę pracę gratyfikować tak,

jak czyni to państwo, to ta praca powinna być wykonana dobrze. Tymczasem

,,arystokratki zasiłków” bardzo rzadko wykonują dobrze obowiązki

wypływające z macierzyństwa, które stanowi dla nich owo źródło

wyższościowego urojenia. Z resztą, wbrew swej retoryce, objadają one

najczęściej inne matki- takie, które pracują i płacą podatki. Tych matek, które

nie pracują, ale swoje obowiązki rodzicielskie spełniają dobrze i nawet, jeśli

biorą pieniądze, to nie wykorzystują swojego macierzyństwa do uzasadniania

postaw roszczeniowych, siłą rzeczy nie zaliczam do ,,dejów”, a przeciwnie,

uważam, że są godne wszelkiego szacunku. Tyle, że najpierw trzeba tymi

dziećmi zajmować się dobrze, wychowywać je, a nie tylko hodować na zasiłki.

To odróżnia niepracującą matkę od memicznej ,,madki” tj.: kobiecej wersji

,,deja”. Wracając jednak do głównego wątku przy omawianiu tej grupy- wbrew

pozorom nawet oni wcale nie są marginesem. Niestety w ich pseudoetycznych

tłumaczeniach tkwi ziarnko prawdy- w odniesieniu do państwa i społeczeństwa,

w istocie ,,deje” robią jedynie w mniejszej skali to, co robią na wielką skalę

przedstawiciele tzw. elit. Posłowie przyznający sobie bez żenady podwyżki,

mimo że rzadko, który z nich dobrze wywiązuje się ze swej służby wobec

państwa, to także przecież wyznawcy filozofii ,,mnie się należy”. Celebryci,

którzy mają czelność w mediach narzekać na ,,zbyt małe” zarobki, gdy miliony

ich rodaków żyje na granicy, lub poniżej granicy ubóstwa, to także przecież

wyznawcy tej filozofii. A co powiedzieć o samozwańczych ,,autorytetach” i



,,specjalistach”, którzy biorąc pieniądze od społeczeństwa i korzystając z jego

uznania, częstokroć nie przejawiają w najmniejszym stopniu cech, jakich

należałoby od elit, za które się uważają, oczekiwać? Czyż oni także nie

przejawiają wszelkich cech zewnętrznych osób, kierujących się filozofią ,,mnie

się należy”? A co powiedzieć, o tych ,,artystach”, którzy potrafią najpierw

oświadczać, że ,,nie czują potrzeby wymiany myśli z tym narodem”, a potem

narzekać na brak ,,środków do życia”. Nie chcą wymieniać myśli, ale pieniędzy

od Narodu, to już chcą. Czyż nie jest to postawa ,,mnie się należy”? Przecież

jest to dokładnie taka postawa, która nawet ma dokładnie te same podstawy

intelektualne. U źródła jej leży całkowita niechęć do przyjęcia do siebie faktu,

że materialnie i fizycznie nic nikomu nie należy się z racji samego bycia. Wśród

rzeczy materialnych nie ma takich obiektów, które by się komuś należały z tej

racji. To, co należy się każdemu z racji samego bycia człowiekiem, nader

konkretnie określa Deklaracja Praw Człowieka z roku 1948. W żadnym z 30

artykułów Deklaracji, w jej pierwotnym brzmieniu, nie ma mowy o pieniądzach

pozwalających na spełnianie fanaberii. W zasadzie o pieniądzach wspominają w

sensie ścisłym dwa artykuły- artykuł 23, w którym mowa o prawie do

uczciwego wynagrodzenia za pracę, oraz artykuł 25, w którym mowa o prawie

do korzystania z koniecznych świadczeń socjalnych- podkreślmy koniecznych-

a więc takich, które spełniają konieczne potrzeby ludzi, którzy rzeczywiście nie

są w stanie skorzystać z artykułu 23- z prawa do uczciwie wynagradzanej pracy.

Tak, więc postawa ,,mnie się należy”, tak coraz bardziej się rozpleniająca, jest

właściwie postawą zupełnie dobrowolnego nie korzystania z własnych praw

przyrodzonych, przy jednoczesnym traktowaniu ich jako bezpodstawnych

roszczeń. Paradoks etyczny jakiego świat chyba nie widział. I całe

społeczeństwo oburza się na tę postawę u ,,arystokracji zasiłków”, a

jednocześnie wielka jego część nie widzi tego wśród swych ,,elit”. Hipokryzja

walczy o lepsze ze zwykłym zidioceniem.



Dlaczego opisuję owe postawy i tak wiele miejsca poświęcam ,,jednostkom

aspołecznym” w rozdziale, który zatytułowałem tak a nie inaczej? Otóż właśnie

dlatego, że doświadczenie obcowania z tymi postawami jest główną podstawą

mej niechęci do społeczeństwa, takiego, jakie aktualnie funkcjonuje.

Zrozumienie tego, jak bardzo ,,aspołeczne” postawy rządzą dzisiejszym

społeczeństwem, wytworzonym przez demokrację liberalną- to jest właśnie

intelektualną podstawą mej nienawiści do obecnego kształtu społeczeństwa, a

także do demokracji liberalnej. Dlaczego w niej właśnie upatruję źródła tych

wszystkich patologii? Wyjaśnienie jest proste. Po pierwsze- ,,demokracja

liberalna”, tak jak ,,demokracja ludowa” i tak jak ,,demokracja parlamentarna”

już sama w sobie jest aberracją, która musi prowadzić społeczeństwo do

patologii, a to z bardzo prostego powodu. Demokracja nie znosi przymiotników.

Przymiotnik dodany do słowa demokracja unieważnia ją samą. Wytwarza z niej

fasadę, zza której wyziera bądź to krwiożerczy pysk tyranii (,,demokracja

ludowa”), bądź cyniczna maska oligarchii (,,demokracja parlamentarna”) bądź

wreszcie obrzydliwa gęba ochlokracji- rządów chamstwa (,,demokracja

liberalna”). Dodajmy, że chodzi tu o chamstwo nie tylko w sensie

behawioralnym- to byłoby do zniesienia i do akceptacji, znam wielu ludzi,

którzy mając behawior chamski jednocześnie przedstawiają wysokie walory

intelektu i moralności. Niestety w wydaniu ochlokracji współczesnej (dla

niepoznaki nazywanej ,,demokracją liberalną”) chodzi tu też o chamstwo w

sensie aksjologicznym- to jest o ludzi wyznających systemy wartości i

przekonania pseudoetyczne dokładnie takie, jak wymienione przeze mnie typy

,,meneli” ,,cwaniaków” i ,,dejów”. Takie właśnie typy moralne dorywają się do

rządów w owym systemie, jaki jego piewcy uważają za ,,koniec historii” i takie

właśnie typy potem dają przykład całemu społeczeństwu. Jakże ma ono potem

nie gnić moralnie? Gdy daje mu się przykład do naśladowania ludzi

pozbawionych elementarnej moralności i do tego jeszcze wynagradza się na

różne sposoby za ich naśladowanie – owo społeczeństwo gnić musi. A nie jest



to jeszcze najgorsze, ponieważ często do władzy dorywa się również chamstwo

w sensie tożsamościowym. Mówię tu o wszystkich ,,nowoczesnych

europejczykach” (pisownia małą literą celowa), którzy dumni będąc ze swej

rzekomej ,,europejskości” jednocześnie plują na własną Ojczyznę i odżegnują

się od swych korzeni w imię nigdy nie nadchodzącej ,,przyszłości”. Typy te

budzą odrazę w uczciwym Polaku, ale przede wszystkim przynoszą wstyd

prawdziwym Europejczykom- ludziom, którzy wierzą w przyszłość Europy,

jako wspólnoty niezależnych, chrześcijańskich Narodów, kierujących się

tradycją i rozumiejących swe korzenie. Cywilizacja Europy bowiem to

przyszłość, teraźniejszość i przeszłość, logicznie powiązane z sobą nawzajem, a

nie miazmaty ,,postępu”, za którymi idą ,,nowocześni europejczycy”. Nazywam

ich chamstwem w sensie tożsamościowym, gdyż w tej kwestii najwięcej mają

wspólnego paradoksalnie z nieuświadomionymi chłopami z XVIII i XIX wieku,

którzy nazywali siebie ,,tutejszymi” i zupełnie, jak dzisiejsi ,,nowocześni

europejczycy” nie wiedzieli co, to Naród i często nie chcieli o tym wiedzieć, bo

to im się kojarzyło z koniecznością jakichś poświęceń, na które nie mieli

ochoty, zupełnie, jak dzisiejsi ,,nowocześni europejczycy”. Jednakże warto tu

zaznaczyć, że o ile ,,chamstwo” XVIII i XIX wieczne było ,,chamstwem” z

konieczności, lub niewiedzy, o tyle dzisiejsze tożsamościowe chamstwo, jest

chamstwem z wyboru, a to już nie jest coś, co można akceptować w milczeniu.

Jednak to, że ,,demokracja liberalna” rodzi takie typy ludzkie, jest zupełnie

zrozumiałe, gdy zrozumie się w minimalnym stopniu funkcjonowanie zasad

owego systemu. Bez takich ludzi bowiem system ów upadłby, dlatego on musi

kształtować takie jednostki.

Na czymże bowiem opiera się ,,demokracja liberalna”? Po pierwsze na

podniesieniu do rangi najwyższej cnoty tzw. tolerancji, która oczywiście jest

rozumiana w liberalnej nowomowie jako akceptacja dla wszelkich dewiacji i

która oczywiście w liberalnym dwójmyśleniu uzasadnia nawet najgorsze



represje wobec ludzi, których system ów uzna za ,,nietolerancyjnych”. Cała ta

konstrukcja jest z jednej strony aberracją logiczną, z drugiej podstawą nowego

totalitaryzmu, który już kształtuje się pod maską ,,liberalnej demokracji” i który

nie boi się otwarcie opierać na ochlokratycznych masach zmanipulowanych

hunwejbinów- ogarniętej ,,zapałem rewolucyjnym” gówniarzerii. Owa

gówniarzeria, pozbawiona jasno zdefiniowanej tożsamości, opierająca swoją

pozorną tożsamość np. na seksualności, którą współczesny tak zwany

liberalizm, uczynił nieomalże centrum życia i zainteresowań ludzkich. Stanowi

ona dla demoliberałów wspaniałego rodzaju ochotniczą milicję do

wprowadzania intelektualnego terroru. Wspomnijmy, jak w trakcie swoich

manifestacji atakowali oni miejsca najświętsze dla naszej narodowej pamięci.

Raczmy zauważyć to, jak funkcjonują przedstawiciele tej masy np. na

uczelniach, donosząc na kolegów o innych poglądach, a nawet dążąc do

blokowania i odwoływania wykładów na tematy dla nich niewygodne.

Przypomnijmy sobie przy tym ich wulgarne hasła, absolutyzujące

pseudowartości hedonizmu, domagające się zaakceptowania narzucanego przez

nich stanu społeczno-moralnej anarchii. Wszyscy oni wierzą święcie w to, iż o

,,tolerancję” (w ich rozumieniu) trzeba walczyć, i wszyscy oni z góry akceptują

pełne hipokryzji założenie, że w związku z powyższym nie tylko nie trzeba, ale

wręcz nie można i nie powinno się samemu wykazywać ową tolerancją dla

odmiennych przekonań, poglądów, systemów wierzeń. Pozwolę sobie

powtórzyć- na przykładzie postępowania owych hunwejbinów możemy

zauważyć skrajną formę orwellowskiego ,,dwójmyślenia”, ale także, znacznie

bardziej prymitywną, etykę Kalego. Połączenie tego z naiwną wiarą, że system

demoliberalny pozwoli im zachować ową ,,wolność”, którą tak absolutyzują,

jednocześnie tak prymitywnie i nieprawidłowo pojmując ją, rzuca ich na pastwę

najgorszych manipulacji. Owa nieszczęsna, wyalienowana, oderwana od

korzeni młodzież staje się żertwą wielkich ponadnarodowych korporacji, mass

mediów powiązanych z wielkim kapitałem i wreszcie napędzających owe mass



media bezideowych partii władzy, które drapując się w szaty bojowników o

wolność, kanalizują naturalny młodzieńczy bunt tych nieszczęśników, wiodąc

ich w czarną noc niewoli- tym gorszą, że kajdany i klatkę obleka się złotem, by

żaden niewolnik systemu nie poznał, że jest niewolnikiem. Niewolnikiem tym

bardziej spętanym, że w nierozerwalnie połączonej, z demoliberalnym

systemem gospodarce internacjonalno-kapitalistycznej nie pozna on nigdy

swego pana- jego panem staje się bezimienny, pozbawiony twarzy potwór

globalistycznego systemu. Potwór ten zaś, raz chwyciwszy go w łapy nie

wypuści już swej ofiary z pazurów, póki nie wsysa jej do końca. Jednak nie to

jest najstraszniejsze. Ponieważ w pierwszej kolejności potwór wysysa mózg,

ofiary same potem bronią oprawcy, gdy ludzie, którzy rozumieją, czym jest w

istocie wolność, próbują zadawać potworowi ciosy. I właśnie tu stajemy wobec

kluczowych pytań. Jak rozumieją wolność strzygi demoliberalizmu, a czym jest

ona w istocie, w świetle nieśmiertelnych pojęć łacińskiej cywilizacji?

Demoliberalizm wpoił swoim wyznawcom fałszywe pojęcie wolności, które

następnie zabsolutyzował. W nomenklaturze demoliberalizmu słowo ,,wolność”

oznaczać ma całkowitą, nieskrępowaną niczym swobodę konsumpcji i

,,wyrażania siebie”, przy hołdowaniu całkowicie subiektywnym sądom

poszczególnych jednostek, które na dodatek korzystając z tej tak pojmowanej

,,wolności” uważają, że nikt nie ma prawa wymagać od nich, by ponosili

konsekwencje swojego postępowania. Jest to całkowite wypaczenie tego, czym

w istocie jest prawdziwa wolność. Albowiem już republikańscy Rzymianie-

jedni z ojców naszej cywilizacji dobrze rozumieli, że nie ma wolności, tam

gdzie nie ma odpowiedzialności. Człowiek prawdziwie wolny odpowiada za

swe wybory moralne przed sobą i innymi. Ten, kto unika tej odpowiedzialności,

sam z siebie czyni niewolnika własnej niedojrzałości. Używam tu słowa

,,niedojrzałość” nie bez powodu- jedynie człowiek psychicznie dojrzały jest

prawdziwie wolny, gdyż tylko dysponując dojrzałym rozumem, można w pełni



świadomie korzystać z tego, czym jest prawdziwa wolność. Nie jest nią

bynajmniej hołdowanie najniższym instynktom i bezrefleksyjne nurzanie się w

hedonizmie- takie postępowanie przybliża tych, którzy się jemu oddają do

zwierząt, nie zaś do wolnych obywateli. Nie jest wolnością zezwierzęcenie.

Czymże, więc jest prawdziwa wolność? Czym jest wolność, której bronić

powinien każdy człowiek, któremu droga jest nasza cywilizacja?

W świetle myśli Arystotelesa można rozróżnić dwa rodzaje wolności. Pierwszy

jest to tzw. wolność spontaniczności, a więc spełniania swych pragnień. Ta

,,wolność” jednakże jest właściwa nie tylko dojrzałym obywatelom, ale także

małym dzieciom, a nawet (jak już wspomniałem) zwierzętom. Jest to właśnie

owa ,,wolność” , jaką proponują nam piewcy demoliberalizmu. Drugim

tymczasem rodzajem wolności, wyższym i daleko doskonalszym jest proaíresis-

wolność wyboru. Jest to trwała dyspozycja ludzkiego umysłu do wyboru tego,

co lepsze, przed tym, co gorsze. Stałe kierowanie się nią umożliwia

człowiekowi dojście do stanu, który Platon nazywał eudajmonią. Jest to stan, w

którym patrząc wstecz, można sobie powiedzieć, że przeżyło się swoje życie w

godny sposób. Jednakże, aby posiadać rzeczywistą proaíresis nie wystarczy

zewnętrzna możność decydowania o sobie. Konieczna jest umiejętność

rozeznania dobra i zła. Ten bowiem, kto wybiera zło, nawet jeżeli uważa się za

wolnego- w istocie poddaje się niewoli. Nie ma bowiem wolności, tam, gdzie

nie ma prawdy, prawdy zaś być nie może, tam, gdzie nie ma dobra. Pouczał nas

o tym już Platon. Z tego powodu możemy więc uznać, że Ci, którzy dla

uniknięcia konsekwencji swoich hedonistycznych wyborów gotowi są wybierać

zło, w istocie wybierają też niewolę i to niezależnie od całej swojej frazeologii,

pełnej wytartych frazesów o wolności. Albowiem, jak uczy nas największy

prawodawca naszej cywilizacji- Jezus ,,kto popełnia grzech, jest niewolnikiem

grzechu”. W świetle tego- cóż powinien robić człowiek, by w istocie być

wolnym? Cóż powinien robić człowiek, by być wolnym na wzór dojrzałego



człowieka i godnego obywatela kraju? Przede wszystkim winien być dobrym

człowiekiem. A to nakłada obowiązki- gdyż prawdziwa wolność to nie tylko

prawa, ale także właśnie obowiązki, na których owe prawa winny się opierać.

Cóż bowiem znaczy być dobrym człowiekiem, w tym świecie, który za wzorce

zachowań przedstawia nam hedonistów i celebrytów? Nie jest to łatwe pytanie,

ale bez jasnej na nie odpowiedzi, nie zdołamy odpowiedzieć na tę kluczową

kwestię- czym jest prawdziwa wolność? Kwestia ta zaś wymaga odpowiedzi,

jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego społeczeństwo takie, jakim jest, musi ulec

całkowitej zmianie. Co znaczy być dobrym człowiekiem?

Żaden z ludzi, nie wyjaśnił tego tak dobrze, jak Jezus Chrystus, podobnie jak

żadna z instytucji stworzonych przez cywilizacje nie dała w tej kwestii

jaśniejszych wskazań, niż te udzielone przez Kościół Katolicki. Przypomnienie

tych wskazań i pewna uproszczona analiza ich pozwoli zrozumieć każdemu,

komu losy naszego Narodu nie są obojętne, jak winien postępować- niezależnie

od swego własnego wyznania, gdyż wskazania Chrystusa są uniwersalne. W

ewangelii wg. św. Łukasza, rozdział 6, werset 36, jednym zdaniem Chrystus

tłumaczy, na czym polega bycie dobrym człowiekiem- ,,Bądźcie miłosierni, jak

Ojciec wasz jest miłosierny”. Niestety nazbyt wielu ludzi, w rozumieniu

nakazów etycznych Chrystusa, ogranicza się do pierwszej połowy tego zdania,

zapominając zupełnie o tym, co jest po przecinku. Tymczasem Chrystus

nakazuje nam naśladować w miłosierdziu samego Boga, a to oznacza nie

owsiakowy ,,dobroludzizm”, lecz pełnienie tych wszystkich uczynków

miłosierdzia, które wskazuje nam Kościół. Z katechezy pamiętamy, że jest ich

ogółem czternaście- siedem wobec ciała, siedem wobec duszy. Przypomnę

wszystkie, jednak będę chciał się skupić najbardziej na tych, od których

pełnienia dzisiejszy świat, z jego systemem społecznym, próbuje nas odwieść,

nawet w tak szatański sposób, jak przedstawienie ich pełnienia jako czegoś

złego.



Zacznę od uczynków miłosiernych względem ciała, gdyż je łatwiej jest pełnić,

nie wymaga też większego tłumaczenia, to, na czym poszczególne polegają, a i

świat nie przeszkadza w ich pełnieniu tak bardzo, choć i w tej kwestii, jak

wykażę, nie zawsze jest nam przychylny. Pierwszymi czterema uczynkami

miłosiernymi wobec ciała są głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich

przyodziać, podróżnych w dom przyjąć. Myślę, że każdy z nas na różne

sposoby te uczynki realizował w swoim życiu. Organizowane są różne zbiórki

na żywność dla potrzebujących, podobnie zbiórki ubrań i większość z nas ma w

sobie na tyle dobra, by w nich uczestniczyć. Wodą chyba każdy nie raz się

dzielił z innymi. Podobnie użyczanie noclegu nie jest czymś szczególnie

niecodziennym, a wielu Polaków przyjęło w ostatnich miesiącach uchodźców

wojennych z Ukrainy. Nie mamy jako społeczeństwo problemów z pełnieniem

czterech pierwszych uczynków miłosiernych względem ciała. Kolejne dwa

jednak, potrafią już wielu ludziom sprawiać problemy- więźniów pocieszać,

chorych nawiedzać. Dziś pod pojęciem ,,więzień” może się kryć wiele stanów

człowieka. Co więcej- jak poucza ks. prof. Waldemar Chrostowski- bywa, że

cały naród może być więźniem, tak jak spotkało to starotestamentalnych

Izraelitów, tak jak spotykało to Polaków przez cały wiek XIX i znaczną część

XX, podobnie jak spotyka to do dziś Irlandczyków w Ulsterze, Palestyńczyków

na Bliskim Wschodzie, Tatarów na Krymie. Tak więc moralny obowiązek

pocieszania więźniów należy potraktować dwojako. Z jednej strony

powinniśmy to odnieść do więźniów de facto- a więc dążyć do tego, by dla

więźniów kryminalnych resocjalizacja była skuteczna, by więźniowie polityczni

mieli lżejszą dolę, by niesłusznie skazani doczekali się sprawiedliwości. Każdy,

kto ma możliwość przyczyniania się do tego, winien się do tego przyczyniać. Z

drugiej strony powinniśmy pamiętać o narodach- więźniach i głośno popierać

ich dążenia. I to niezależnie od tego, jakie wyznanie religijne dominuje w

danym narodzie- ponieważ jako przedstawiciele łacińskiej cywilizacji stoimy

nieskończenie wyżej, od tych, co jedynie od przynależności do swej wiary,



uzależniają swoje miłosierdzie względem innych. Mówiąc prościej- jeżeli ktoś

głośno krzyczy, że Krym jest rosyjski, czy ukraiński, albo że Ziemia Święta jest

dla Żydów, to znaczy to, że nie jest dobrym chrześcijaninem odmawiając praw

do narodowego stanowienia Tatarom czy Palestyńczykom. A podobnie ma się

sprawa Ulsteru i wszystkich innych miejsc, gdzie przedstawiciele małych

narodów są uciskani. Małe narody bowiem też mają prawo do wolności. Z

resztą skale wielkości są płynne bardziej niż cokolwiek innego- wszak sto

pięćdziesiąt lat temu nas Polaków uważano za mały naród. Jest więc prywatny i

jest polityczny wymiar pełnienia piątego z siedmiu uczynków miłosiernych

względem ciała. Pamiętając o prywatnym, nie wolno zapominać o politycznym,

niezależnie od tego, jak by to było odbierane. A jak z kolei wygląda sytuacja z

wskazaniem ,,chorych nawiedzać”? Wydawało by się, że to najbardziej

naturalna postawa przyzwoitego człowieka, jeżeli chora osoba z jego rodziny

czy najbliższego otoczenia mieszka w innym miejscu, aby ją odwiedzić, pomóc,

przywieźć coś przydatnego. Żyjemy jednak w epoce, która młodość, wigor i

zdrowie tak zabsolutyzowała, że nie zostawia na świecie miejsca dla tych, co

nie pasują do tego wzorca. Promuje się szeroko eutanazje, powszechne w

Europie są domy starców, które (o wstydzie!) nikomu nie są potrzebne w

krajach islamu, gdzie starsi są otoczeni powszechnym szacunkiem. W takim

społeczeństwie niestety nie wystarczy jedynie bierne czynienie tego

konkretnego uczynku miłosierdzia samemu. Należy na każdym kroku

sprzeciwiać się eutanazji, zwracać uwagę na sytuację osób starszych, walczyć o

polepszenie służby zdrowia. Jeżeli komuś zaś walka wydaje się kłócić z

miłosierdziem, to znak, że nie rozumie idei miłosierdzia, co zresztą w kolejnych

akapitach wykażę, omawiając uczynki miłosierne względem duszy. Wreszcie

ostatni z uczynków miłosierdzia względem ciała- umarłych pogrzebać. Wydaje

się to czymś prostym. Każdego zmarłego wszak grzebie się na cmentarzu i nikt

tego nie utrudnia. Jednakże także ten uczynek miłosierdzia w realiach

polityczno-kulturowych naszego Narodu stanowi dla nas wezwanie do czegoś



więcej. Przypominając sobie ten uczynek miłosierdzia, przypomnijmy sobie o

wszystkich rodakach, których nieoznaczone mogiły pozostały na Kresach i w

tylu innych miejscach świata. ,,Nie o pomstę, lecz o pamięć wołają ofiary”-

owszem. Ale ta pamięć nie znajdzie nigdy odpowiedniego wyrazu, dopóki

doczesne szczątki ofiar nie doczekają się godnego pochówku. Domaganie się

więc od wszelkich możliwych władz, by uczyniły wszystko co możliwe dla

wykonania tej czynności jest naszym obowiązkiem. Nie tylko jest naszym

obowiązkiem jako patriotów- jest też naszym obowiązkiem w świetle

chrześcijańskiej moralności.

Zanim przejdzie się do omówienia uczynków miłosiernych względem duszy

trzeba zaznaczyć jedną kwestię. W świecie, który w ogóle zanegował ważność

duszy, w którym wielu ludzi, a nawet ideologii wręcz neguje jej istnienie, a

czasem nawet sam koncept duszy, mówienie o jej potrzebach, i uczynkach

względem niej w ogóle stawia autora w trudnej sytuacji. Ale nie zamierzam tu

dowodzić naszych racji ludziom, którzy odrzucają jakąkolwiek duchowość.

Celem moim jest wskazanie tym, którzy przy prawdzie chrześcijańskiej pragną

stać, jak realizować jej wskazania w świecie, który nie jest przychylny wobec

wielu z nich. Wskażę więc (w pewnym daleko idącym uproszczeniu) trudności

dla pełnienia poszczególnych uczynków miłosiernych względem duszy, oraz

sposoby na to, jak mimo tych trudności pełnić je- w imię tego, co dla nas

najdroższe- Boga, Narodu i Ojczyzny.

Ze względu na złożoność problemu nie będę uczynków miłosiernych względem

duszy omawiał w kolejności, w jakiej są one wymienione w Katechizmie.

Gwoli przypomnienia owej kolejności muszę je jednak wyliczać. Sformułowane

są one następująco: grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym

dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie

darować, modlić się za żywych i umarłych.



Poczynając od kwestii modlitwy za żywych i umarłych- współcześnie często

negowana jest wartość modlitwy. Tymczasem dla każdego wierzącego powinno

być jasne, że nie jest ona czymś bezużytecznym. Jako wyraz zaufania w

sprawczość naszej wiary jest istotnym elementem przeżywania narodowego i

katolickiego posłannictwa, który powinien być nieodłącznie wpisany w nasze

działania. ,,Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy (…), nic dla was nie

będzie niemożliwe” – powiada Jezus Chrystus. Ta praktyka religijna nie jest

bez znaczenia także w kwestii narodowej- wpisana będąc w ogół praktyk

religijnych stanowi wyraz naszej łączności ze Świętym Kościołem Katolickim,

o którego doktrynie pisał Roman Dmowski, że nie jest ona ,,jedynie dodatkiem

do polskości”, lecz, że ,,w znacznej mierze stanowi jej istotę”. Poświęciwszy

mam nadzieje wystarczająco miejsca modlitwie przejdę teraz do pozostałych

uczynków, częstokroć daleko trudniejszych, lub których rozumienie daleko jest

wykrzywione.

Tak więc krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować. Potraktujmy te dwa

punkty razem. W pewnym sensie Kościół wzywa tu do tolerancji, pisząc o

znoszeniu krzywd. Jednak ta tolerancja winna być rozumiana zgodnie ze swym

klasycznym pojęciem. Z łaciny tolerare oznacza ni mniej ni więcej, jak ,,znosić

z cierpliwością”- a dokładnie takiego terminu używa Kościół mówiąc o naszej

postawie wobec doznawanych krzywd. ,,Nie możemy zapominać, że to, co

tolerujemy, na nic więcej nie zasługuje”- jak pisał Gómez Dávila. Podobnie

,,urazy chętnie darować” nie oznacza, nie domagać się sprawiedliwości. To

byłoby już wypaczenie chrześcijańskiej moralności, gdyż sam Kościół zaliczył

sprawiedliwość do cnót moralnych, więc nie mogą uczynki miłosierdzia

pozostawać w sprzeczności z nią. Tym samym, znosząc krzywdy i darowując

urazy, absolutnie nie możemy zapominać o tym, co jest wymienione jako

uczynek miłosierdzia na pierwszym miejscu- grzeszących upominać- to jest

bowiem wyrazem cnoty sprawiedliwości. Tak więc wybaczając bliźnich zło



nam wyrządzone, jednocześnie winniśmy domagać się jednoznacznie tego, by

oni sami uznali zło za zło, nieprawość za nieprawość. Dopóki zaś ktoś

relatywizuje własne uczynki, relatywizuje odpowiedzialność siebie, czy swej

wspólnoty za zło, jakie zostało wyrządzone- dopóty nie wolno nam otwarcie, z

kimś takim się bratać, choćbyśmy nawet w wierności chrześcijańskim zasadom

przebaczyli mu w sercu. Nie może być sprzeczności pomiędzy jedną a drugą

cnotą. Inaczej cnota nie byłaby nią. Trzeba to sobie jasno uświadomić i nie

ulegać szantażom moralnym odwołującym się do tej jednej chrześcijańskiej

zasady przebaczania przy całkowitym zapominaniu o wszystkich pozostałych.

Trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy- gdy w ewangelii Jezus mówi byśmy

przebaczali nawet 77 razy, to nie mówi byśmy przebaczali z góry, byśmy

przebaczali wtedy, gdy sprawca zła nic nie robi dla jego naprawienia, a nawet

nie żałuje. Wyraźnie rzekł- ,,gdy przyjdzie do Ciebie mówiąc- źle uczyniłem”.

Przebaczenie jest procesem, który wymaga obu stron- tak więc winniśmy

,,urazy chętnie darować”, ale nie musimy, a nawet z przyczyn wychowawczych

i moralnych, nie powinniśmy, darować ich komuś, kto w niczym nie przejawia

skruchy.  W tym miejscu dotykamy kwestii upominania grzeszących.

Wśród siedmiu uczynków miłosiernych względem duszy nie bez powodu ten

jest wymieniony jako pierwszy w kolejności. Upominanie grzeszących jest

bowiem najwyższym i często najtrudniejszym wyrazem miłosierdzia. Często

bowiem wymaga przełamania swoich własnych barier, strachu przed tym, by

nie zranić drugiej osoby, co dziś jest wyjątkowo trudne, gdy narzuca się nam

paradygmat zwracania na każdym kroku uwagi li tylko na cudze uczucia, nie

zaś na jego realne dobro. Na przykładzie tego uczynku miłosierdzia także

najpełniej widać jaskrawą różnicę między tym, jak miłosierdzie rozumie, za

Chrystusem, Święty Kościół, a tym, jak to pojęcie pragnęliby zafałszować

twórcy lewackiej antykultury demoliberalizmu. W rozumieniu chrześcijańskim

bowiem kochać bliźniego oznacza zawsze pragnąć dla niego tego, co



obiektywnie jest dla niego najlepsze tak w perspektywie doczesnej, jak i

wiecznej. Słowem pragnąć dla niego zbawienia. Jest to całkowicie i

najzupełniej sprzeczną z fałszywą wizją miłości, jaką nam sprzedaje nawet

popkultura wpierając, że kochać, znaczy bezwarunkowo akceptować wszystko,

co druga osoba robi. Tymczasem takie postępowanie jest najgłębszym

zaprzeczeniem miłości- jest to bowiem w istocie obojętność. Bo, jeśli ktoś

prawdziwie kocha, to w imię dobra kochanej osoby, nie będzie akceptował

wszystkiego. Czy możemy sobie wyobrazić rodzica, który akceptuje np. to że

jego dziecko niszczy sobie zdrowie i życie alkoholizowaniem się, narkotykami

czy choćby puszczalstwem? Co pomyślelibyśmy o takim rodzicu? Czy

uznalibyśmy go za kochającego rodzica, czy może raczej przeciwnie – za

przedstawiciela rodzicielskiej patologii? Właśnie. Tymczasem próbuje nam się

wmawiać, że kochając bliźniego nie możemy zwracać mu uwagi na jego

postępowania, czy bodaj oceniać go. To największe z kłamstw lewackiej

propagandy, najlepiej ukazujące jej bezpośrednie związki z samym diabłem,

który pragnie gubić dusze ludzkie. Prawda jest taka, że jeżeli naprawdę

kochamy bliźniego, to właśnie z tej miłości, czujemy się w obowiązku

upominać go, gdy niszczy swe życie grzechem. Jeżeli więc np. zwalczamy

promocję tzw. LGBT to nie z nienawiści czy pogardy, jak próbuje wmawiać

propaganda lewacka, i nie z braku tolerancji, której miewamy czasem aż zbyt

wiele. Czynimy to z miłości, bo kochając człowieka, zwłaszcza Polaka, siłą

rzeczy nakładamy na siebie obowiązki- bo miłość polega na obowiązkach. A

jednym z tych obowiązków jest nienawidzić grzechu i wskazywać bliźnim

drogę do nawrócenia. Zatem nie jest naszym wrogiem żaden człowiek, ale jest

naszym wrogiem każda ideologia, która pozwala człowiekowi relatywizować,

racjonalizować, zgoła afirmować jego własny grzech. Bo te ideologie są

wrogiem każdego człowieka, a dzieckiem diabła- jedynej istoty, której

rzeczywiście nienawidzimy, jako wierne dzieci Boga. Stąd tak ważny jest dla

nas ów uczynek miłosierdzia- grzeszących upominać.



Nie mniej ważne jest to, aby pouczać nieumiejętnych. Wielu jest takich, którzy

pragną pracować dla Kościoła, Ojczyzny i Narodu, ale nie potrafią tego robić

dość dobrze- z wielu powodów. Najczęściej chyba problemem ich jest

niemożność odnalezienia jednej najlepszej dla nich metody pełnienia tej służby,

określenia jednego talentu, który mają najlepiej rozwinięty i który najbardziej

przydać się w tej służbie może. Wielu z nich nawet cierpi z tego powodu,

niejednokrotnie tracąc motywacje. Dlatego wielkim obowiązkiem każdego, kto

zaangażował się w działanie narodowe bardziej, jest pomagać takim osobom

odkryć ich talenty, rozwinąć je, rozgrzać ich motywacje. Nie piszę tych słów

bez powodu. Być może ja sam, nie tworzyłbym teraz tego, co tworzę, gdyby

zawczasu odpowiedni ludzie nie skierowali mnie na tę ścieżkę. Nie przestaję

być im wdzięczny, a jednocześnie wołam do wszystkich innych ludzi, którzy

mają taką możliwość- szukajcie talentów dla Narodu- w sobie i w innych. A

gdy znajdziecie, nie dajcie im zginąć. Gdy macie wyćwiczony talent i widzicie

w drugim człowieku cząstkę podobnego talentu- podajcie mu pomocną dłoń,

niech ta umiejętność się rozwinie. A jeśli widzicie takiego, który ledwie bierze

się do pracy – tej, którą Wy wykonujecie- nie zniechęcajcie go- pouczcie. Im

lepiej będziemy wykonywać ten uczynek miłosierdzia tym więcej z czasem

będzie ludzi umiejętnych, zaś im więcej będzie umiejętnych w tym, co dobre, co

dla Narodu pożyteczne- tym potężniejszy będzie Naród.

Pocieszanie strapionych jest w pewnym sensie analogiczne do pocieszania

więźniów. Różnica polega w zasadzie na tym, że o ile uwięzienie jest fizycznym

stanem pozbawienie wolności, o tyle strapienie jest duchowym stanem

znękania, żałoby czy pognębienia. Często wiąże się z doświadczeniem straty np.

bliskiej osoby. Pocieszanie takich osób jest nie tylko obowiązkiem

chrześcijańskim. Jest poniekąd ważne dla życia narodowego, aby osoba

dotknięta nieszczęściem nie załamała się, gdyż wówczas nie będzie w stanie



skutecznie pracować dla Ojczyzny. Tak więc pocieszanie strapionych także

wpisuje się w nasz patriotyzm.

Wreszcie radzenie wątpiącym to równie ważny obowiązek. Istnieją

okoliczności, w których wielu z nas może ogarniać zwątpienie, czy to w kwestii

idei, czy to w kwestii wiary. Trzeba zwracać uwagę na ludzi, których to ogarnia

i nie wolno pozostawiać ich samemu. Jest dużym błędem przekonanie, że każdy

sam potrafi poradzić sobie ze swoimi wątpliwościami. Efektem tego błędu jest

niejednokrotnie utrata wiary lub odejście od idei, często bardzo wartościowych

ludzi. Każdy może ulec chwili słabości, ważne jest, by umiał z tej słabości

wyjść, i by ci, z którymi tworzy wspólnotę pomogli mu w tym dziele.

Wspólnota zaś, to jedyna droga do tego, by naprawić zepsute społeczeństwo, by

uzdrowić Naród. Trzeba więc dbać o swe wspólnoty w imię dobra Ojczyzny, a

radzenie wątpiącym niewątpliwie jest częścią tej dbałości.

Reasumując – dla uzdrowienia i umocnienia Narodu, konieczna jest gruntowna

przebudowa społeczeństwa, które z powrotem musi zacząć opierać się na

wspólnotach, nie na systemie. Jedyną drogą do tej przebudowy jest stworzenie

silnych wspólnot, które składać się będą z dobrych ludzi, dobrych Polaków. Zaś

dobry człowiek to ten, który pełni uczynki miłosierdzia, tak, jak to wykłada

Kościół i tak, jak jest to w interesie Narodu. Tylko budując te wspólnoty i

samemu wciąż pracując nad stawaniem się lepszymi ludźmi, możemy dojść do

Wielkiej Polski.

MATEUSZ WIŚNIEWSKI - SOCJALNA SZANSA NACJONALIZMU

Nad Polską zbierają się czarne chmury. Wszystkie znaki na niebie i ziemi

wskazują, że lepiej już było, a teraz nadchodzą czasy chaosu i zmian. Światem



raz po raz wstrząsają potężne spazmy. Ekonomiści wieszczą recesję. Rzeczy,

które wczoraj przyjmowaliśmy za oczywiste, rozwiewają się na naszych oczach.

W takich chwilach jakakolwiek grupa zdeterminowanych ludzi dysponujących

poparciem społecznym, może wywrócić stolik i zmienić zasady gry lub

przynajmniej znacząco poprawić swoją pozycję. Niestety polscy narodowi

radykałowie pomimo swojego zdeterminowania nie dysponują poparciem

koniecznym do znaczącego wpływu na polską rzeczywistość. Nasuwa się więc

pytanie “Co robić?”. W jaki sposób możemy wykorzystać nadchodzące

zmiany?

Sposobem zwiększenia rozpoznawalności naszego środowiska i zdobycia

sympatii szerszych kręgów społeczeństwa, może okazać się zintensyfikowanie

wysiłków na odcinku społecznym. Uczestniczący, w demokratycznej grze,

parlamentarni narodowcy zblatowani ze środowiskiem Janusza Korwina-Mikke

w swoich gospodarczych postulatach stali się praktycznie krajowym

odpowiednikiem amerykańskich Republikanów.

Stojący wciąż naprzeciw Systemu autentyczni nacjonaliści powinni, szczególnie

w obliczu trwającego kryzysu, nasilić swoją krytykę kapitalizmu i

zaproponować społeczeństwu alternatywę osadzoną w przyjętych przez nas

wartościach. Coraz istotniejszy i wyraźniej widoczny staje się fakt podziału

politycznego i ideowego polskiego społeczeństwa na grupę przywiązaną do

istnienia polskiego państwa, własnych tradycji oraz wyznawanej religii, którą

można dla uproszczenia nazwać “tożsamościową” oraz zadowolonych z

obecnych tendencji kosmopolitów (oczywistym jest, której stronie tego podziału

mamy coś do zaoferowania, a która niezależnie od naszych działań będzie nami

gardzić). Ten ideowy podział pokrywa się w istotnym stopniu z podziałem na

beneficjentów obecnego porządku polityczno-gospodarczego i przezeń

poszkodowanych.



Po jednej stronie można wymienić zadowolonych z siebie i swojego położenia

oraz szans dawanych przez proces globalizacji wykwalifikowanych

pracowników międzynarodowych korporacji, oraz przedsiębiorców

uszczęśliwionych przybierającym na sile strumieniem taniej siły roboczej

czerpanej ze wschodu (zarówno z tego najbliższego, jak i nieco dalszego, gdyż

za rządów PiS narasta migracja nie tylko z krajów wschodniej

słowiańszczyzny), a także ludzi, którzy znaleźli swoje miejsce w strukturach

wytworzonych dzięki politycznej i ekonomicznej globalizacji (na przykład

instytucjach unijnych).

Drugą stanowią niewykwalifikowani pracownicy, których pozycja osłabiła się

wskutek napływu imigrantów, co doprowadziło do ich degradacji do poziomu

prekariatu oraz drobni przedsiębiorcy (niejednokrotnie prowadzący działalność

w pojedynkę lub zatrudniający co najwyżej kilku pracowników), których

wykańcza powoli konsolidacja rynku i nie zawsze uczciwa konkurencja ze

strony globalnych koncernów. Podział ten, w dużej mierze odpowiada

obecnemu od dawna w polskiej polityce podziałowi na “Polskę liberalną” oraz

“Polskę solidarną”. Był on już niejednokrotnie rozgrywany przez, dominujące

od kilkunastu lat w polskiej polityce, partie.

Umiejętne wykorzystanie go dało PiS zwycięstwo w dwóch ostatnich wyborach

parlamentarnych, a i w nadchodzącej kampanii będzie prawdopodobnie czymś

istotnym. Wskazanie na bolączki “zwykłych Polaków” i zaoferowanie (choćby

złudnych) sposobów na zaradzenie im, okazało się dla środowiska PiS strzałem

w dziesiątkę. W obecnym momencie pogorszenia światowej koniunktury, wojny

za wschodnią granicą, oraz ujawnienia się efektów dość niefortunnej polityki w

czasie pandemii, poziom życia Polaków zauważalnie spada. Efektem tego

spadku jest narastająca fala niezadowolenia, fala, którą środowiska

nacjonalistyczne mogą (i wręcz powinny) spróbować wykorzystać i

przekierować na korzystne dla siebie tory, w celu zdobycia publicznego



poparcia, zwiększenia swej liczebności oraz stworzenia korzystniejszego

klimatu dla naszej działalności.

Potrzebne do tego jest jednak ustalenie planu działania. Plan ten musi składać

się z czterech elementów. Pierwszym z nich jest diagnoza stanu obecnego –

polityki gospodarczej państwa i stanu gospodarki jako całości. Drugim jest

krytyka niewłaściwych działań i zaniechań władz. Trzecim wreszcie jest

zaproponowanie alternatywy, zarówno w poszczególnych kwestiach

szczegółowych, jak i również całościowej wizji. Jest to praca intelektualna,

która nie jest możliwa do wykonania przez jedną osobę ani w krótkim czasie

(choć dzieło to już jest zaczęte przez różnych autorów i organizacje). Będzie

wymagać miesięcy albo i lat oraz kooperacji różnych grup i ludzi znajdujących

się w naszym środowisku, albo nawet i na jego obrzeżach. Jest to jednak

konieczność, gdyż, aby uchodzić za poważne środowisko potrzebujemy

poważnych propozycji osadzonych w naszej własnej aksjologii oraz tradycji

politycznej.

Rację ma Grzegorz Ćwik nawołujący do czytania lewicowych (czy szerzej –

heterodoksyjnych) ekonomistów oraz zapoznania się z formułowaną przez nich

krytyką kapitalizmu, lecz bycie tubą powtarzającą czyjeś postulaty nie może

być szczytem naszych ambicji. Istotnym jest tu też rozbieżność powszechnej w

środowiskach lewicowych wizji socjaldemokratycznej, która zakłada przecież

umożliwienie przez redystrybucję grupom uboższym doszlusowania do

standardów życia klas zamożniejszych. Taką wizją zadowolonego z siebie,

żyjącego lekkim życiem borghese jest zasadniczo obca pełnemu witalizmu

duchowi narodowo-radykalnemu (choć rozwinięcie tego wątku wymagałoby

prawdopodobnie napisania kolejnego artykułu). Środowisko nasze może

poszczycić się własną bogatą tradycją, z której obfitości możemy czerpać

(oczywiście nie w sprawie szczegółowych rozwiązań, które zdążyły się



zdezaktualizować, ale przenikającego prace naszych ideowych poprzedników

ducha).

Narodowy radykalizm oznacza przecież również radykalizm społeczny,

niezgodę na wyzysk, wezwanie do narodowej solidarności i oddanie władzy nad

własnym losem w ręce Narodu. Czwartym, możliwym do wdrożenia od zaraz

elementem jest pomoc bezpośrednia. W ciężkich warunkach wydany

potrzebującemu posiłek może okazać się czymś istotniejszym od najlepszego

programu świata. Należy tu docenić działalność prowadzoną od lat przez wiele

grup nacjonalistycznych. Pomoc udzielana rodakom jest najlepszym wyrazem

naszej miłości do narodu i dość skuteczną metodą zdobycia społecznego

poparcia. Zapotrzebowanie na tego typu działania (ale prawdopodobnie również

ich wpływ na nasze postrzeganie) może wzrastać wraz z zaostrzaniem się

trwającego kryzysu, który niezależnie od swoich negatywnych skutków

powinien być dla nas okazją do wytężonej aktywności. Żaden z wymienionych

elementów nie jest wyraźnie istotniejszy, wymagają one też różnych typów

ludzi i posiadanych przezeń talentów. Nie ulega za to wątpliwości, że walka o

nową, wielką i sprawiedliwą Polskę jest naszym obowiązkiem. Osobliwie

aktualny zdaje się stary cytat Mosdorfa:

“Stanęliśmy na posterunku w osobliwym okresie dziejów, gdy kruszy się i

rozsypuje w gruzy dawny porządek świata, nowe zaś formy zaczynają dopiero

wyłaniać się z chaosu, niewykończone, niejasne, surowe. W przemianach tych

rola czynników duchowych jest dużo większa, niż sądzą pięknoduchy,

opanowane przerażeniem przed „barbarzyństwem” dzisiejszych czasów.

Śmiałość myśli i dzielność charakteru znaczy więcej, niż zasoby materialne.

Ważna to i krzepiąca prawda dla kraju, który jak Polska pragnie wydobyć się z

sideł międzynarodowego kapitalizmu.”




