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Nie było moim zamysłem tworzenie Polskiej Idei 

Cywilizacyjnej. Raczej, zbulwersowany stwierdzeniem, że kultura 
polska niewiele, albo i nic nie wnosi do dziedzictwa kultury 
światowej, a nawet, że jest tej kultury zakałą i przeszkodą, 
zacząłem poszukiwać wartości leżących u podstaw polskiej 
specyfiki i odmienności. 

 
Wynik okazał się zadziwiający; nasza, polska odmienność 

wynika z zupełnie odrębnych źródeł cywilizacyjnych.  
Więcej. 
Jest oparta na tych samych podstawach, co nauka Chrystusa, 

ale „zachodnie” naleciałości – przedstawiane jako 
„chrześcijańskie”, są tylko paczeniem idei i przyczyną degeneracji. 

 
W sumie – nasza odmienność – to przejaw przynależności do 

odrębnej cywilizacji. 
Nazwałem ją Cywilizacją Polską, gdyż w Narodzie Polskim 

zachowały się, w zwyczajach i relacjach społecznych, podstawowe 
zasady cywilizacyjne – Miłość Bliźniego. Jednak, i należy to 
jednoznacznie zaznaczyć, te zasady są wspólnym dziedzictwem 
wszystkich narodów słowiańskich. Być może nazwa Cywilizacja 
Słowiańska byłaby właściwszym określeniem już to z racji terenu 
oddziaływania pokrywającego się z siedzibami Słowian, już to z 
racji zachowania tu, w zwyczajach, wartości cywilizacyjnych. 

 
Cywilizacja Polska  to wielki wysiłek naszych Przodków, 

którzy stworzyli podwaliny organizacyjne bytu państwowego – 
Królestwa Polskiego. Królestwa nie związanego aktem personalnej 
zależności  z osobą władcy, ale rozumianego jako wspólnota ludów 
przywiązanych do ustalonych zasad współżycia. 

 
Obecnie mamy do czynienia z kryzysem wartości leżących u 

podstaw struktur organizacyjnych państw należących do tzw. 
Cywilizacji Zachodu. Trudno określić głębokość przewartościowań 
jakie nastąpią i jaki będą miały przebieg. 
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Przedstawiona tu idea Cywilizacji Polskiej jest sugestią 
ukierunkowania zmian tak, aby wyjść naprzeciw powstającym 
zagrożeniom i  dać nadzieję na możliwość ułożenia stosunków na 
bazie Miłości Boga i ludzi. 
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1. PRZED  WSTĘPEM 
 

 
Oddając tę książkę w ręce czytelnika  zauważyłem „biblijny” 

układ tekstu; to dosyć charakterystyczny sposób przedstawiania 
nowej idei. 

Po wstępnym nawiązaniu do prac prekursora historiozofii – 
prof. Konecznego wskazuję w „Traktacie o wartościach” odmienne 
fundamenty rozumienia wartości względem tych, jakie prof. 
Koneczny przyjął za podstawowe.  

 
Każda nowa idea, jeśli traktować zamierzenie poważnie, winna 

mieć fundamenty głębsze, a przynajmniej równie głębokie niż idee 
„działające” na tym samym polu. Niedostatek w tej kwestii bardzo 
szybko spowoduje upadek – zaczną pojawiać się  wątpliwości i 
rysy na mentalnej konstrukcji. 

 
Rozważając idee cywilizacyjne, po skonstatowaniu, że ta 

polska wersja jest odmienna innym – przy użyciu metodyki prof. 
Konecznego, zdałem sobie sprawę, że konieczne jest głębsze 
uzasadnienie zasad tworzenia porządków cywilizacyjnych. 

 
W efekcie książka powstawała niejako „od końca” – pierwsze 

były te teksty i uwagi, które tu są zamieszczone na końcu. Ale to na 
ich podstawie kształtowałem, najpierw swe poglądy na temat 
polskości, a następnie poszukiwałem fundamentów natury 
filozoficzno-teologicznych. 

Co ciekawe, jeśli głębiej zastanowić się nad powstawaniem 
Biblii (Starego Testamentu), to tam da się zauważyć podobną 
chronologię powstawania. 

 
Przedstawiając ideę Cywilizacji Polskiej w prelekcji spotkałem 

się z zastrzeżeniami, że ta część jest niepotrzebna a gmatwająca 
rozważania o polskości. 

Tak nie jest. Bez tych wstępnych odniesień całość koncepcji 
jest logicznie „słaba” i łatwa do podważenia. 
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Zdaję sobie sprawę, że proponowane ujęcie może być trudne 
do akceptacji – często podważa głęboko zakorzenione poglądy, ale 
bez refleksji nie da się tworzyć spójnych konstrukcji myślowych. 

 
I tę uwagę kieruję do wszystkich Czytelników. 
 
 
 
Samo stwierdzenie odrębności cywilizacyjnej wymaga 

uzasadnienia. To zbyt poważny problem, aby można było opierać 
się na li tylko przekonaniach autora. Koniecznym stało się 
dokonanie porównań cywilizacyjnych, a wobec mało 
jednoznacznych kryteriów, pogłębienie analiz o bazę dla wartości 
mogących być uznanymi za fundamentalne dla powstawania 
cywilizacji. 

 
Trudna sprawa, gdyż w wielu wypadkach wnioski są odmienne 

od panujących przekonań filozoficzno – teologicznych. Często 
wychodzą poza utarte schematy myślowe i mogą budzić sprzeciw. 
Jednak całość, przy uważnej analizie, stanowi spójną całość na 
bazie której bardzo łatwo da się wytłumaczyć wiele  ze zjawisk 
społecznych z jakimi mamy do czynienia. 

 Także zdarzenia historyczne nabierają logiki, acz nie zawsze 
nasze oceny tych zdarzeń pozostaną bez zmian. 

 Konieczność przewartościowania  przekonań zawsze budzi i 
będzie budzić emocje. 

 
Przedstawiając  cały ciąg rozumowania pozostawiam 

Czytelnikowi ocenę logiki i wniosków z tego wynikających. 
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2. CYWILIZACYJNE  POCZATKI 
 
 
 
Cywilizacja to uregulowanie wszystkich dziedzin życia 

społecznego w oparciu o stały, jednoznacznie rozumiany zestaw 
wartości podstawowych. 

 
 
 

WEDŁUG PROFESORA KONECZNEGO 
 
Prof. Koneczny, prekursor badań historiozoficznych, oparł swe 

rozróżnienia  cywilizacyjne na  5 wartościach podstawowych. Są 
to: 

 
- dobro – obejmujące dziedzinę moralności, 
- prawda – obejmuje poznanie zarówno przyrodzone 

(wiedza) jak i nadprzyrodzone (wiara), 
- zdrowie – określające stosunek człowieka do 

cielesności, zarówno własnej, jak i cudzej, 
- dobrobyt – związany z działalnością gospodarczą , 

stanem majątkowym i stosunkiem do własności jednostki i 
społeczeństwa, 

- piękno – stanowiące o artystycznej stronie działalności 
człowieka i jego wrażliwości estetycznej. 

 
W ramach tych wyznaczników prof. Koneczny określił 

(wyróżnił) 7 sposobów organizacji społeczeństw i nazwał je 
cywilizacjami. 

Wskazał też, że w ramach tych wyróżnień mogą powstawać 
nieco odmienne sposoby organizacji społeczeństw, które określił 
jako kultury. Różnice nie mogą w nich dotyczyć wartości 
podstawowych. 

Inne stwierdzenie prof. Konecznego dotyczy tego, że różne 
cywilizacje prowadzą zawsze i ciągle wojnę cywilizacyjną. Nie jest 
też możliwe powstanie tworu synkretycznego, a jeśli taki twór 
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łączący wartości różnych cywilizacji powstaje – przejmuje 
najgorsze cechy systemów pierwotnych. 

Możliwa jest jedynie symbioza między kulturami bazującymi 
na tej samej idei cywilizacyjnej. 

 
Geniusz prof. Konecznego pozwolił wyprzedzić przynajmniej 

o 50 lat współczesnych mu badaczy tej dziedziny wiedzy.  Jego 
prace pozwalają na syntetyczne podejście do tematu. 

Jednak z czasem, wraz z bliższą analizą konstatacji zaczęły 
pojawiać się wątpliwości odnośnie niektórych stwierdzeń. 

 
 

KRYTYKA KONECZNEGO 
 
Jakie są to zastrzeżenia? 
 
Takim  jest to, że prof.. Koneczny rozpatruje cywilizacje w 

stanie statycznym i idealnym – czyli opisuje najbardziej 
charakterystyczne cechy organizacyjne. 

Tymczasem cywilizacje przechodzą różne stadia rozwoju; nie 
jestem tu zwolennikiem Spenglera, gdyż idee nie umierają. Są 
jedynie różne fazy. Mogą być okresy zapaści, gdy po pewnym 
czasie, w nowych warunkach, po pewnych dostosowaniach, na 
nowo rozpoczynają cykl rozwojowy. 

Rozważanie stanu idealnego – ma charakter dydaktyczny, ale 
utrudnia śledzenie bieżących stanów. 

 
Drugim – to, że uznaje rozumienie wartości podstawowych za 

jednoznaczne i pełne dla występującego w Cywilizacji Łacińskiej. 
To  wskazuje, że prof. Koneczny uznał Cywilizację Łacińską 

za najwyższe stadium rozwoju cywilizacyjnego. 
Wartości bazowe są traktowane jako jednoznaczne – 

bezwzględne. Ich rozumienie w różnych systemach 
cywilizacyjnych prof. Koneczny uznaje za niepełne, bądź 
zdegenerowane i stąd wyprowadza domniemanie o powstawaniu 
różnych idei cywilizacyjnych. 
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Takie ujęcie nie wydaje się uzasadnione; jestem zdania, że 
każda cywilizacja stanowi system funkcjonalnie pełny, gdzie 
występuje określone znaczenie poszczególnych wartości tyle, że 
jest oparte na  innych podstawach. 

 
To istotnie różne podejście do zagadnienia, gdyż moim celem 

jest znalezienia podstaw na których opiera się tworzenie znaczenia 
quincunxu  wartości podstawowych prof. Konecznego – nie są one 
u mnie  wartościami odrębnymi i samoistnymi bytami 
(mentalnymi). 

 
Rozważania oparte są o ludzką świadomość i nie wykraczają 

poza ten obszar. Wartości, ich znaczenie, są tworem ludzkich 
wyborów i ludzkiego wartościowania. 

Jeśli więc próbujemy nadać to samo znaczenie  określenia 
wszystkim ludziom, to w sposób świadomy wybieramy określony 
model cywilizacyjny, traktując go jako uniwersalny. Czyli jest to 
świadome zafałszowanie rzeczywistości. 

Przykrą konstatację jest stwierdzenie, że najlepszą po temu 
metodą jest wpojenie przekonania, iż to znaczenie wartościom 
nadał Stwórca. 

Jak widać – w rozważaniach tyczących podstaw cywilizacji 
czynnik świadomości winien zostać uwzględniony. I to w wyraźnie 
zaznaczony sposób. 

 
 
Wielkość myśli Konecznego objawia się w jednym – 

wskazał, że podstawą tworzenia odrębności cywilizacyjnych są 
wartości. Jego dobór wartości „cywilizacyjnych”, czyli tych 
istotnych dla powstania cywilizacji, jest niezwykle celny, gdyż 
zaproponowane rozróżnienia dalej są źródłem odniesienia dla 
prac z tej dziedziny nauki. 

 
 
 
 
 

 13



3. TRAKTAT O WARTOŚCIACH 
 
 
Już po uformowaniu tekstów części zasadniczej Cywilizacji 

Polskiej (Słowiańskiej),  pojawił się pewien niedosyt. 
Niedosyt rozważań o wartościach – zwłaszcza tych, które 

można uznać za najistotniejsze w tworzeniu zrębów organizacji 
społecznej. 

 
W powszechnej świadomości (i nie jest to eufemizm), 

najważniejszymi wartościami, którymi winniśmy się kierować to 
prawda, dobro i piękno. Często pisane wielką literą dla 
podkreślenia ich znaczenia. 

 
Prof.. Koneczny do tych wartości dołożył jeszcze dwie: 

dobrobyt i zdrowie, tworząc słynny quincunx. 
Czy jest to słuszne ujęcie? Czy rzeczywiście te wartości są 

podstawowymi dla tworzenia spójnych organizacji społecznych? 
 
Do Cywilizacji Polskiej włączyłem duży fragment rozważań na 

temat zafałszowania rozumienia dobra. Dobro bowiem, jako 
pojęcie, wywiera zasadniczy wpływ na nasze (tj. ludzi związanych 
z cywilizacją europejską) rozumienie rzeczywistości. Wpojono 
nam przekonanie, że naszym zadaniem jest kształcenie się w 
rozróżnianiu dobra i zła, a wszelkie wątpliwości są traktowane 
jako eliminujące  jednostkę z środowiska ludzi cywilizowanych. 

Fakt istnienia takiego ostracyzmu dotarł do mojej świadomości 
dopiero niedawno – właśnie po wyartykułowaniu wspomnianych 
wątpliwości odnośnie rozumienia dobra. 

 
Wspominam czytaną kilkanaście lat temu „świętą” księgę 

hinduizmu – Bhadgawadgitę. I przypominam sobie swoje 
zażenowanie, gdy przy akceptowaniu wielu  zawartych w niej tez 
nie mogłem zgodzić się z przekazem, że nie jest ludzkim prawem 
dokonywanie osądów etycznych postępowania nakazywanego 
sytuacją. 
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Bo jak to? Jeśli etyka postępowania mówi, że nie należy 
zabijać, to czyniąc to zdajemy sobie sprawę z przekraczania normy 
moralnej. 

Tymczasem we wspomnianej księdze taka zależność nie 
występuje. Przyznaję, że był to jeden z ważnych czynników 
mojego opowiedzenia się za chrześcijaństwem – środowiskiem 
tworzenia się Cywilizacji Polskiej. 

Teraz zaś wracam do tamtych konkluzji i to w przekonaniu, że 
sprawa rozróżniania dobra i zła, jako podstawy naszej cywilizacji – 
jest  błędna. 

 
 
 

 DOBRO  I  ZŁO 
 
W naszej rzeczywistości DOBRO jest postrzegane jako 

zasadnicza wartość mająca wpływ na wszystkie dziedziny życia. 
 
Czy rozumienie dobra jest tożsame w różnych cywilizacjach? 

W Chinach, Indiach, czy Ameryce Południowej? 
Takie przekonanie jest serwowane w środowiskach 

związanych z europejskimi systemami wartości. Źródłem jest tu 
Biblia i chrześcijaństwo głoszące tezy zawarte w tej Księdze.  

 
W Starym Testamencie, już  w 4 akapicie Księgi Rodzaju, 

pojawia się zdanie: „Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił 
ją od ciemności”. 

 
To bardzo znamienna sentencja – skoro Bóg – Stwórca, ocenia 

swoje dzieło pod kątem dobra (lub zła), to oznacza, że dobro jest 
pojęciem (bytem mentalnym) istniejącym niezależnie od Niego. 

Jeśli tak – to oznacza, że Bóg w swym dziele może widzieć 
dobro i zło. Może wybierać dobro - jest wtedy Bogiem Dobra, ale 
też może wybierać zło – wtedy staje się Bogiem Zła. 

Takie ujęcie stało się przyczyną pierwszej schizmy w 
zaratusztrianizmie – utworzono pojęcie Ahura Mazdy – Boga 
Dobra i przeciwstawnego mu Boga Zła – Angra Manju. 
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Z czasem Angra Manju stał się Arymanem, a Ahura Mazda – 
Ormuzdem. 

 
Dualistyczne ujęcie ma swój ciąg dalszy w teologii innych 

religii. W manicheizmie dualizm objaśniany jest jako konflikt 
między duchem (dobro) i materią (zło). Obecnie, w 
chrześcijaństwie coraz częściej przeciwstawia się Szatana Bogu, 
jako jego Przeciwnika. 

Cały czas obracamy się wokół pierwotnej schizmy 
dualistycznej. 

 
Tymczasem w Ewangelii występuje odmienne traktowanie tej 

kwestii.  
Chrystus, do którego zwraca się potencjalny uczeń  słowami: 

„Nauczycielu dobry...”, reaguje jednoznacznie: „Czemu nazywasz 
mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” (Marek 10.17 –
18, patrz też Mateusz  19. 16 –17). 

 
Bóg jest źródłem dobra – Dobro  nie może istnieć poza 

Bogiem, jako byt (pojęcie) odrębny. 
 
Powstaje kwestia zasadnicza: skoro Jezus  - Syn Boży -  

inaczej traktuje kwestię dobra, aniżeli w ujęciu 
starotestamentowym, to co jest błędne? 

Wszak nie może być różnicy miedzy Ojcem i Synem, co 
wielokrotnie jest w Ewangeliach powtarzane. 

 
 
Tymczasem DOBRO w Starym Testamencie stanowi bazę 

dla dalszego rozwoju doktryny judaistycznej. Na tej podstawie 
formułowane jest Prawo  - sam fakt  istnienia Prawa wynika z 
potrzeby rozróżniania dobra (i zła); ten, kto rozróżnia dobro i zło 
może określać zasady postępowania i relacje miedzy ludźmi – 
tworzyć normy społecznego współżycia. 

Dobru nadaje się przy tym wartość bezwzględną – czyli 
traktuje jako niezależny byt mentalny. 
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Konsekwencją jest wskazanie ”grzechu” Adama i Ewy, 
przekraczających Prawo – czyli wskazanie dobrego (właściwego) 
postępowania. 

 
Takie ukształtowanie warunków rozumienia pojęcia 

DOBRA  jest „grzechem założycielskim” filozofii europejskiej 
bazującej na chrześcijaństwie, a korzystającej z myśli 
judaistycznej. W efekcie to błędne ujęcie wywierało i dalej 
wywiera swój wpływ na  myśl europejską, a wyraźnie jest 
zaznaczone nawet u takich gigantów myśli, jak św. Tomasz z 
Akwinu. 

 
 
Dobrobyt – to przecież kształtowanie korzystnych dla życia 

ludzi warunków. Mamy więc ponownie przekonanie, że potrafimy 
określić, czym jest dobrobyt, czyli co jest dobre dla społeczeństwa. 
(Tu mogą pojawić się pierwsze wątpliwości, gdyż narzucanie na 
siłę „dobrobytu” i to reglamentowanego – trąci totalitaryzmem). 

 
Zdrowie – jest naszym osobistym dobrem. Także więc i ta 

sfera podlega działaniom ocennym, gdzie kryterium jest dobro. 
 
Można także zastanowić się nad wpływem kryterium dobra na 

PRAWDĘ. Wielokrotnie istniały i nadal istnieją sytuacje, gdy 
PRAWDA ustępuje DOBRU;  to organy decyzyjne określają, 
kierując się DOBREM, jakie informacje mogą być udostępniane 
społeczeństwu, a jakie ukryte. 

 
Nawet prawdy wiary nie są poddawane weryfikacji logicznej, 

a podawane do wierzenia w przekonaniu, że nadrzędne jest dobro 
wspólnoty przekonań. Najbardziej spektakularne było choćby 
twierdzenie o Słońcu obiegającym Ziemię. 

 
Acz nie znajduję w chwili obecnej stosownego przykładu, to 

wydaje się, że przekonanie o wpływie DOBRA na PIĘKNO – nie 
powinno budzić wątpliwości. 
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Odrzucam  DOBRO jako podstawę rozwoju myśli 

filozoficzno-teologicznej. 
Zdaję sobie sprawę z wagi problemu. Ważne, że jeśli 

wprowadzam takie twierdzenie, to koniecznym jest 
wprowadzenie innej wartości, która winna być fundamentem 
zasad tworzenia organizacji społecznych. 

 
 

MIŁOŚĆ 
 
„Gdybym  mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał,  
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 
Gdybym miał też dar prorokowania 
I znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, 
I wszelką (możliwą) wiarę, tak iżbym góry przenosił, 
A miłości bym nie miał, 
Byłbym niczym. 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
A ciało wystawił na spalenie, 
A miłości bym nie miał, 
Nic bym nie zyskał. 
Miłość cierpliwa jest, 
Łaskawa jest. 
Miłość nie zna zazdrości, 
Nie szuka poklasku, 
Nie unosi się pychą: 
Nie dopuszcza się bezwstydu, 
Nie szuka swego, 
Nie unosi się gniewem, 
Nie pamięta złego; 
Nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
Lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
Wszystkiemu wierzy, 
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We wszystkim pokłada nadzieję, 
Wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, 
(nie jest) jak proroctwa, które się skończą, 
albo jak dar języków, który zniknie, 
lub jak wiedza, której zbraknie. 
Po części bowiem tylko poznajemy 
I po części prorokujemy. 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 
Zniknie to, co jest tylko częściowe. 
Gdy byłem dzieckiem, 
Mówiłem jak dziecko, 
Myślałem jak dziecko. 
Kiedy zaś stałem się mężem, 
Wyzbyłem się tego, co dziecięce. 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
Wtedy zaś (zobaczymy) twarzą w twarz. 
Teraz poznaję po części, 
Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: 
Z nich zaś największa jest miłość. 
Hymn o miłości  (1kor. – św. Paweł). 
 
Te słowa w niczym nie tracą na aktualności. W miłości 

poszukuję  fundamentów na jakich oparte są cywilizacje; i 
zawsze docieram  do pytania, jaką rolę pełni miłość. 

Bez  rozważenia tej kwestii – wszelkie odniesienia wydają 
się być ułomne. 

 
Warto zwrócić uwagę na jedno – w całym tekście Hymnu  ani 

razu MIŁOŚĆ nie jest określana przez DOBRO. 
 
Pracując nad ideą Cywilizacji Polskiej, oparłem się na 

twierdzeniu, że Bóg  jest Miłością. 
Takie ujęcie wprowadziło do filozofii chrześcijaństwo i 

sądziłem, że jego rozwinięte rozumienie prowadzone w duchu 
nauki Chrystusa jest jednoznaczne. 
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Tymczasem właśnie w rozmowach z katolikami pojawiły się 
znaczące różnice. Konieczne więc wydaje się dokonanie porównań. 

 
Sięgnąłem do Powszechnej Encyklopedii Filozofii – bo do 

zawartych tam definicji i  przedstawianych poglądów, mam 
zaufanie. Wczytując się w treść  ustaleń różnych autorów zacząłem 
zauważać odrębność przedstawionego w CP poglądu na tę kwestię. 
Chyba największym zaskoczeniem było ujęcie św. Tomasza z 
Akwinu – filozofa, którego uznaję za tytana myśli, a którego 
ustalenia są zasadnicze dla całej filozofii. Różnice istotnie rzutują 
na wiele dalszych ustanowień sięgając dogmatyki KRK. 

 
Postawienie swoich przemyśleń przeciwko całemu systemowi 

zależności stawia mnie w bardzo niekorzystnej sytuacji. 
Przedstawiam więc te odniesienia z dużą obawą ich odrzucenia – 
odrzucenia, nie z racji błędu, a z racji mikrej pozycji mojej osoby. 

 
Już początkowa definicji miłości, jako: 
 
„ podstawowy przejaw dążenia bytu do dobra lub zasada tego 

dążenia; siła jednocząca byt z doskonalącym go dobrem; 
podstawowy akt woli nakierowany na dobro jako cel i motyw 
ludzkiego działania; akt sfery pożądawczo – wolitywnej 
polegający na afirmacji osoby (siebie, drugiego człowieka lub 
Boga) oraz chceniu odpowiedniego dla niej dobra; potocznie: 
międzyosobowa więź o podłożu uczuciowym” 

 
budzi u mnie zastrzeżenia . 
 
Jakie jest ich podłoże? 
Wyraźnie widać, że miłość opisywana jest za pomocą dobra. 

Drugie, to odnoszenie pojęcia miłości jedynie względem ludzi. 
 
W filozofii greckiej pojęcie miłości ewoluowało od roli 

niszczycielskiej, irracjonalnej siły kosmicznej wrogiej rozumowi, 
po pozytywną siłę rządzącą kosmosem, spajającą elementy 
wszechświata. Wg Arystotelesa – Hezjod i Parmenides jako 
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pierwsi uznali miłość za siłę poruszającą i utrzymującą rzeczy w 
jedności. 

Platon wskazywał, że miłość jest dążeniem do dobra i piękna 
wznoszącą się na coraz wyższy poziom, aż do miłości kierowanej 
ku mądrości. 

Arystoteles z kolei podkreślał   społeczne znaczenie miłości i 
wywodził je od miłości do siebie – cnoty  dążenia do dobra i 
piękna, gdzie człowiek miłujący siebie będzie podobnie traktował 
przyjaciół – życząc im tego samego. Poza odniesieniami do ludzi – 
uważał, że miłość ma także charakter kosmiczny i kierowana jest 
do całego otoczenia. 

Tak w skrócie  można przedstawić ewolucje pojęcia miłości w 
filozofii greckiej. 

Chrześcijaństwo wprowadziło miłość jako relację człowieka z 
Bogiem. 

 
Źródłem wszelkiej miłości jest Bóg, który sam jest Miłością 

i z miłości stworzył i wciąż stwarza wszystkie byty. 
 
Wśród różnych idei miłości świata chrześcijańskiego zaznaczę 

dwie – św. Bernarda z Clairvaux, gdzie miłość jest zjednoczeniem 
aktów woli i zachodzi zgodność woli ludzkiej z wolą Bożą. I 
koncepcja św. Tomasza z Akwinu uznania miłości jako 
przylgnięcie bytu do dobra. 

 
Z późniejszych koncepcji warto wspomnieć o Feuerbachu, 

który stwierdza, że świadomość przedmiotu jest tożsama z 
samoświadomością. Na bazie tej jedności, miłość rozwija się drogą 
poszerzania swego zakresu: od obiektów pożądania erotycznego aż 
do ludzkości jako takiej. Im większy zasięg miłości – tym wyższa i 
doskonalsza jej forma; najniższa jest miłość do samego siebie. 

 
Nawet znając i porównując koncepcje rozumienia miłości chcę 

wrócić do pierwotnej koncepcji chrześcijańskiej. 
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BÓG JEST MIŁOŚCIĄ 
 
To sformułowanie zawiera wszystkie odmienności opisowe – 

jest podstawą  istnienia wszystkich bytów. 
W CP stwierdziłem, że takie traktowanie Miłości nie jest 

wynikiem ludzkich konstatacji – wskazuje na to ewolucja 
poglądów, ale stanowi  objawienie zawarte w nauce Jezusa 
Chrystusa.  

Jeśli zatem Miłość jest czynnikiem sprawczym całej 
rzeczywistości, to tylko w niej należy szukać fundamentów 
wyjaśnień  wszelkich zależności. Zatem na bazie Miłości tworzone 
są dalsze pojęcia podstawowe, a zaliczyć do nich można Prawdę , 
Dobro, Piękno. 

Błędem  jest więc opisywanie miłości przy użyciu tych 
określeń; Prawda, Dobro, Piękno – są atrybutami Miłości. Nie 
mogą zatem jej opisywać, gdyż   są  tylko formą naszego 
rozumienia Miłości. 

 
Skąd zatem błędne ujęcie problemu, boleśnie dotkliwe 

zwłaszcza u tak Wielkiego Myśliciela jak Akwinata?  
Źródłem zafałszowania jest Stary Testament, gdzie w Księdze 

Rodzaju dano szczególnie umotywowane sugestie istnienia Dobra, 
jako bytu odrębnego względem Boga. 

 
Już pierwsze akapity wskazywać mają, że Bóg  stwarzając 

świat kierował się dobrem. Także rajska alegoria Drzewa 
Wiadomości Dobrego i Złego – podkreśla odrębność istnienia 
Dobra i Zła względem Boga. 

Zatem, powtarzając wcześniejsze spostrzeżenia – jeśli Dobro i 
Zło istnieje odrębnie od Boga – to Bóg może być też Bogiem Zła. 
W tej myśli należy dopatrywać się dualizmu. Przejawem w 
czasach obecnych jest przypisywanie szatanowi roli przeciwnika 
Boga.  

 
Bóg jest Miłością. Czy Miłość może być Złem? 
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I dalej. Czy Miłość Boga  może być kierowana tylko do ludzi, 

czy też do całego stworzenia? 
 
Ewolucja rozumienia miłości od typu erotycznego do 

wszechogarniającej agape – także w chrześcijaństwie – jest 
kierunkiem. Bo tylko nieuzasadniony antropocentryzm może 
sugerować , że człowiek może się rozwijać „przeciwko” otoczeniu 
– czyniąc „świat poddanym”.  W moim przekonaniu miłość jest 
pragnieniem istnienia i jego podtrzymywania; to może mieć 
miejsce jedynie w afirmacji istnienia i rozwoju nie tylko człowieka, 
ale całego otoczenia.  

I to jest drugie zastrzeżenie dotyczące Starego Testamentu 
jako zapisu idei sprzecznej z nauczaniem Chrystusa. 

 
Obecnie traktuje się w KRK Biblię ST i NT jako Słowo 

Objawione; widać zaś, że przekazy są sprzeczne. A przecież 
pierwsi Ojcowie Kościoła wskazywali wyraźnie, że Stary 
Testament należy interpretować w duchu Nowego Testamentu, a 
nie traktować na równi. 

 
Kościół wypracował formułę Objawienia Publicznego – 

dotyczy to przekazu NT i ST. Wydaje się, że konieczne jest 
przywrócenie myśli pierwszej i traktowanie jedynie NT jako 
Objawienia Publicznego, a powrót do uznania ST jako objawienia 
prywatnego. W tym kontekście –  ST może zawierać prawdy  - 
„znaki czasu”, na drodze rozwojowej do rozumienia Miłości. 

 
Nieprzypadkowo spośród współczesnych idei rozumienia 

miłości wymieniłem myśl Feuerbacha. Dlaczego? 
Otóż we wszystkich przypadkach rozważań filozoficznych 

przemyślenia prowadzone są z punktu widzenia ukształtowanej 
świadomości myśliciela. Zatem wynik zależny jest od sposobu 
kształtowania – uformowania umysłu. To zaś jest  w znacznym 
stopniu  warunkowane oddziaływaniem otoczenia w którym 
żyjemy. 

Czy, obserwując niebo z wnętrza statku można stwierdzić, że 
to on płynie, czy też porusza się nieboskłon? 
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 Podobnie z konstatacjami naszego umysłu; im bardziej jest 
ukształtowany, tym trudniej o wnioski mogące sięgać podstaw 
bytu. 

 
W Cywilizacji Polskiej odwołuję się do pierwszego przejawu 

świadomości człowieka: „jestem”. Bo „jestem” jest zauważeniem 
swej odrębności od otoczenia – jeszcze przed określeniem swego 
doń stosunku. 

 
 
 

ŚWIADOMOŚĆ 
 
 
Nasze, ludzkie odniesienia do rzeczywistości kształtują się 

wraz z powstawaniem świadomości. Ta wzrasta wraz z 
nabywaniem doświadczeń  wynikających z życia, bo z  życiowych 
przypadłości wynikających. 

 
Rodząc się – pojawiamy się na świecie bez ukształtowanej 

świadomości (są na ten temat odrębne rozważania dotyczące 
okresu prenatalnego – nie są jednak czynnikiem ważkim w tu 
przytoczonym wywodzie). W tym sensie, że informacje z 
otaczającej rzeczywistości są jedynie bodźcami i nie tworzą jej 
obrazu. 

 
Pierwszym elementem świadomości jest ukształtowanie się 

rozróżnienia „ja i reszta świata”. 
Czyli świadomość istnienia: „ja jestem”.   
(I tu proszę zwrócić uwagę na biblijne określenie Boga: 

„Jestem, Który Jestem”). 
 
Na tym etapie kształtuje się stosunek powstającego bytu 

osobowego do otaczającej rzeczywistości. Podkreślę - całość jest 
nierozróżnialną jednością zewnętrzną. Zatem odniesienie to 
dotyczy całej rzeczywistości i może przybierać formę 
pozytywną, akceptującą, i negatywną, wrogą. 
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Ponieważ wskazany stosunek dotyczy całej rzeczywistości, bez 

jakiegokolwiek rozróżnienia elementów tej rzeczywistości, to 
można twierdzić, że jest to traktowanie świata zewnętrznego – jako 
„bliźniego”, czyli bytu odrębnego. A w każdym razie – są to 
podstawy do takiego ujmowania tej kwestii. Przywołam ten 
fragment rozważań w przyszłości. 

 
Konkludując.  
Stosunek człowieka do rzeczywistości jest jednym z 

pierwszych określeń jakie pojawiają się w jego świadomości.  
Czy można mówić, że na tym etapie występuje wolność 

wyboru? 
W zasadzie, jeśli nie uwzględniać czynnika prenatalnego, to 

jest to pierwszy wybór jakiego dokonujemy. 
 
 
 
 

GRZECH PIERWORODNY  
 

(Wątek – do późniejszych rozważań). 
 
Wybór stosunku do rzeczywistości można rozważać w 

kategoriach „grzechu pierworodnego”. 
Dlaczego ująłem to określenie w cudzysłów? Ano dlatego, że 

na tym etapie rozwoju człowieka nie istnieje żadne prawo, które 
można przekroczyć. Grzech – to przecież przekroczenie prawa. 

 
(Warto zastanowić się nad genialnością twórców Biblii, którzy 

na początku wprowadzili kwestię rozróżniania dobra i zła,  co 
pozwoliło wprowadzić PRAWO  i będący następstwem – grzech). 

 
Rozważania winny dotyczyć raczej skłonności  do wyboru 

aniżeli wartościowanie tegoż wyboru. Zatem bardziej właściwym 
byłoby określenie „zmaza (znamię) pierwszego wyboru”. 
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Chcę tu zaznaczyć raz jeszcze, że na tym etapie rozważań nie 
istnieje wartościowanie (pozytywne, bądź negatywne) dotyczące 
dokonanego wyboru. To wynikać będzie dopiero z dalszych ustaleń 
i wskazań. 

 
Nich dodatkowym spostrzeżeniem będzie przypomnienie, że  

pierwszą oznaką życia po urodzeniu jest płacz. To może sugerować 
niechęć do nowego otoczenia. 

 
 
 
Jeśli Miłość jest pierwsza, to Dobro wynika z Miłości. Jest 

określeniem  wynikającym ze  stosunku do Miłości.  Wszystko to, 
co wynika ze zgodności z przyjętym odniesieniem do Miłości – jest 
uznawane za dobro.  

Dobro - przy negatywnym stosunku do Miłości, przy Jej 
odrzuceniu – będzie miało inne zabarwienie, niż dobro przypadku 
akceptacji drogi miłości. 

 
 
 
 

MIŁOŚĆ BOŻA 
 
Czym jest Boża Miłość? 
Proponuję definicję: 
 
Miłość – to pragnienie istnienia. 
 
Aby bowiem świat mógł zaistnieć – musiała powstać Wola 

Boża - czyli pragnienie jego zaistnienia. 
 
Znamy, jako ludzie,  różne rodzaje miłości. 
Jest miłość matki do dziecka i dziecka do matki – to relacje 

zależności. 
Jest miłość erotyczna – ta wynika z partnerstwa. 
Jest  caritas – miłość kierowana do innych ludzi. 
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Jest też agape – miłość kierowana do całego świata, 
znaczeniowo podobna poczuciu jedności ze światem do jakiej dąży 
filozofia Wschodu. 

 
Wszystkie te rodzaje miłości łączy jedno - konieczne jest 

istnienie „obiektu zewnętrznego”, ku któremu miłość jest 
kierowana. 

 
Z kolei wszystkie odcienie rodzajów miłości dopiero mogą być 

odzwierciedleniem Miłości Bożej. Miłości, która jest kierowana do 
świata. 

 
Warto zwrócić uwagę na ważny element. Miłość nie ma 

zabarwienia wartościującego. Nie jest uwarunkowana. Nie jest 
zatem prawem. Bo gdyby była prawem to na drodze 
wartościowania można byłoby ją nakazać, czy zalecić. A czy 
można kogoś kochać za coś? 

 
Miłość jest więc zasadą. ZASADĄ istnienia. Bez 

wartościowania formy – kierowaną do wszystkich, niezależnie od 
tego, jaki jest stosunek przedmiotu miłości do Niej samej. 

 
 
 Miłość – poprzez akceptację wolnej woli wyboru - zawiera  w 

sobie i Dobro, i Zło. 
Tak widzę genezę pojęcia Dobra; jest ona na niższym szczeblu 

pojęciowym niż Miłość. Dobrem – nie możemy więc opisywać 
Miłości. 

 
Niezbędne jest tu jednak wtrącenie, że sam akt pierwszego 

wyboru – akceptacji, bądź negacji zewnętrznej rzeczywistości jako 
przejawu Miłości – nie zawiera wartościowania, czyli określenia 
tego aktu jako dobra i zła; dobro i zło są już ludzkim nadaniem 
zabarwienia temu wyborowi. 

 
Na bazie tych ustaleń – konieczne jest dokonanie wielu 

przewartościowań analiz filozoficznych i religijnych. Zdaję sobie 
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sprawę z ogromu  zmian i zdaję sobie sprawę z pozycji, z jakiej 
potrzebę tych zmian głoszę. 

 
 
Jeśli Prawda, Dobro i Piękno – to wartości na jakich budujemy 

(obecnie) porządek cywilizacyjny, to należy sobie zdać sprawę, że 
nie są to wartości fundamentalne, a zawarte w Miłości. Już jako 
wybór. 

 Wybór, który nie jest nadany, a zadany.  
Bo poprzez te wartości, poprzez ich poszukiwanie, 

odczytywanie i kontemplację – dążymy do Miłości.  
 
Bóg jest Miłością, ale Miłość nie jest Bogiem; jest atrybutem 

Boga. 
Podobnie: 
Miłość jest Dobrem, ale Dobro nie jest Miłością, a tylko 

jednym z atrybutów Miłości. Bo Miłość jest też Prawdą i Pięknem, 
ale nawet razem Dobro,  Prawda i Piękno nie wyczerpują Miłości. 

 
Jak zakończyć ten traktat? Czy można sformułować jakieś 

wnioski? 
 
Wydaje się, że tak. Takim będzie stwierdzenie, że wartościami 

bazowymi dla tworzenia cywilizacji, ale też tymi, którymi 
winniśmy się kierować w naszych wyborach jest: 

 
PRAWDA, MIŁOŚĆ I PIĘKNO. 
 
Z tego Miłość jest największa. 
 
Cóż. Nadal, po „wyrzuceniu z siebie” tego tekstu odczuwam 

niedosyt. Nie wszystko zostało napisane. Nie wszystko da się 
wyrazić. To tylko pewne rzutowanie na rzeczywistość. Bo Miłość 
Boża – pragnienie istnienia, jest źródłem wszystkiego. Tworzenie 
cywilizacji – jest Jej tylko częścią. 

Brak tu do pełni, nawet w tak szerokim ujęciu, przynajmniej 
jednego elementu – rozumienia. 
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Miłość, nawet tylko w ludzkim ujęciu, powinna zawierać 
nie tylko akceptację, ale i rozumienie. Tego, dopóki nie 
poznamy zasad powstawania świata, póty nie jesteśmy w stanie 
uwzględnić. 

 
 
 
 

4.  STRUKTURY 
 
 

PORZĄDEK 
 
Dokonując  wyboru swego stosunku do otoczenia przyjmujemy 

odrębną drogę rozwojową – określiłem to jako  PORZĄDEK: 
 

- Porządek Zgodności 
- Porządek Niezgodności. 

 
To dwie drogi rozwojowe świadomości człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 

HIERARCHIA I RÓWNOŚĆ 
 
 
Porządki Zgodności i Niezgodności mają swoje zasady 

tworzenia struktur. 
Łatwiej zacząć od Porządku Niezgodności. 
 
Niezgodność – to brak akceptacji dla „obiektu” wobec którego 

określamy swoje stanowisko. Czyli  nie zgadzamy się na jego 
istnienie „takim jaki jest” 
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Tym samym rościmy sobie pretensje do zmiany w sposób, 
który nam odpowiada. Aby zaś to robić konieczne jest 
przekonanie o wyższości naszych przekonań. To zaś wynika z 
przekonania o umiejętności rozróżniania dobra i zła. 

To na tym tle rodzi się hierarchia – system hierarchiczny to 
taki, w którym wyższy szczebel ma (rości sobie) prawo do 
decydowania o zmianach na niższych szczeblach hierarchicznej 
drabiny. 

 
(Dla porównania – w  Biblii znajdujemy haggadę o  Jakubie, 

któremu śni się drabina prowadząca do nieba). 
 
W Porządku Niezgodności najbardziej istotnym elementem jest 

hierarchiczność. Można nawet stwierdzić, że hierarchiczność jest 
synonimem Niezgodności. 

 
Zgodność  - akceptacja rzeczywistości takiej, jaka jest. W 

ramach tej rzeczywistości realizujemy własne pragnienia, ale tak, 
aby nie doprowadzać do konfliktu z innymi „obiektami” tej 
rzeczywistości. Można nawet stwierdzić, że w takim samym 
stopniu świat jest potrzebny nam, jak i my światu. 

 
Struktury zawsze będą tworzone na bazie konsensusu. Etyka 

powstaje na bazie wspólnego ustalania korzyści stron; nie istnieje 
pojęcie dobra i zła traktowanych jako byty odrębne. Są to zawsze 
określenia dotyczące konkretnej sytuacji (acz  w warunkach 
społecznych niektóre z nich nabierają charakteru ogólnego). 

 
(Tematyka dobra i zła, rzekomej zdolności do ich rozróżniania 

i wynikającego zeń roszczenia do stanowienia prawa,  została 
przedstawiona w „Traktacie o wartościach”). 
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ROZWÓJ 
 
Ważny temat i zupełnie odmienne cele zależne od tego, jaki 

typ Porządku stoi u podstaw cywilizacji. 
 
W Słowniku Języka Polskiego, jako pierwsze określenie, 

wymieniono:  „proces przeobrażeń, zmian,  przechodzenia do 
stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem 
doskonalszych; także pewne (wyższe) stadium tego procesu, 
rozkwit, rozrost”. 

 
Ciekawe, że słowo „rozwój” nie występuje w  Powszechnej 

Encyklopedii Filozofii. A przecież winno należeć do pojęć 
zasadniczych . 

 
Różnymi aspektami tego pojęcia zająłem się w tekście 

rozszerzającym („Traktat o rozwoju”); tu chcę tylko zaznaczyć, że 
każdy system zawsze będzie dążył do swego rozwoju. 

 
W przypadku Porządku Niezgodności końcowym celem jest 

uniwersalny system hierarchiczny. „Jedna owczarnia i jeden 
pasterz” (ta sentencja może być też przewodnia dla Porządku 
Zgodności, ale tam znaczenie słowa „pasterz” odnosić się będzie 
nie do władcy, a do wzoru do naśladowania). Tyle, że w tym 
przypadku oznacza to utworzenie ogólnoświatowego systemu 
kontrolującego wszystkie dziedziny życia. 

Czyli totalny totalitaryzm. 
 
Porządek Zgodności – prowadzi do pełnej demokracji, gdzie 

wszyscy ludzie (lepiej -  wszystkie elementy systemu), wspólnie 
decydują o relacjach wzajemnych. Pełny egalitaryzm. 
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DROGI ROZWOJOWE; KAINICI I SETYCI 
 
Zadziwiające i bulwersujące dla mnie było czytanie o dwóch 

drogach rozwojowych ludzkości – w Biblii określanych jako drogę 
potomków Kaina i Seta. Tam wskazano, że początkiem różnic był 
„mord założycielski”. Ale w dalszej części  tekstu biblijnego 
wskazano, że są to równoległe linie rozwojowe różniące się 
narastaniem negacji w relacjach wzajemnych. 

 
Bardzo podobnie można traktować wskazane dwie drogi 

rozwojowe – Zgodności i Niezgodności. 
 
Trzeba zaznaczyć, że „mord założycielski” kainitów wynikał z 

nieprzestrzegania hierarchii; Kain to „starszy brat” – czyli ten, 
który jako jedyny w hierarchii ma prawo składać Ofiarę, to znaczy 
reprezentować społeczność przed Bogiem. 

Abel się temu przeciwstawił. (To przyczynek rozważań o 
hierarchiczności). 
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5. OD RODZINY  DO  CYWILIZACJI 
 
 

 
Do niedawna uważałem, że wyjaśnienie we w miarę prosty 

sposób tego, co zawarłem w części pierwszej będzie bardzo trudne. 
Po przestawieniu akcentów – wydaje się, że zawarłem tam 
wszystkie elementy o których chciałem wspomnieć. 

I teraz okazuje się, że ta część „społeczna” będzie chyba dużo 
większym wyzwaniem. 

 
 

SPOŁECZEŃSTWO 
 
Budowa społeczeństwa zaczyna się od związku kobiety z 

mężczyzną. 
 Ten związek obdarowany jest zdolnością podtrzymania życia. 

Jest  zgodny z zasadą Miłości – kontynuowania trwania. 
Nasze istnienie odbywa się w cyklu narodzin i śmierci; zatem, 

aby podtrzymać istnienie, konieczny jest udział w tym cyklu. 
 
Istnieje w przyrodzie możliwość kontynuacji istnienia drogą 

podziału osobnika, ale ten cykl rozwojowy nie jest udziałem ludzi. 
Rozważanie dotyczące społeczeństwa ludzkiego nie wymaga 
uwzględniania tej opcji. 

 
Powstanie związku może mieć charakter zgodności lub 

niezgodności. 
 
To pierwsze rozróżnienie wynikające z poprzednich rozważań. 

Czyli są to związki należące do różnych PORZĄDKÓW. 
 
Porządek Niezgodności  
 
warunkuje związek z dominacją jednej ze stron. To objawia się 

ustanowieniem prawa jakie ma obowiązywać w związku. 
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Strona dominująca określa prawo w dowolny, ale wygodny dla 
siebie sposób. Mało. W zasadzie może to prawo zmienić zależnie 
od okoliczności, które, jej zdaniem, są ważne. 

 
Warto zauważyć, że w takim związku strona dominująca 

reprezentuje związek na zewnątrz. Czyli jest pośrednikiem.  
Wewnątrz związku strona podległa jest odpowiedzialna za 
wykonywanie prawa przed stroną dominującą, ta zaś nie podlega 
prawu, ale może je interpretować. 

 
Wnioski, jakie się nasuwają, są następujące: 
 

- związki oparte na Porządku Niezgodności tworzą 
strukturę hierarchiczną, 

- w tych związkach strona dominująca reprezentuje 
związek na zewnątrz i jest pośrednikiem kontaktu strony 
podległej z czynnikami zewnętrznymi. 

- prawo ustanowione przez stronę dominującą 
reguluje relacje w związku. 

 
 
 
 
Staje się zauważalne, że stanowienie prawa wynika z 

przekonania słuszności racji prawa te stanowiącego. Daje się też 
zauważyć, że tym dobrem jest dobro w rozumieniu 
stanowiącego. 

Mamy tu   ewidentny przejaw  hierarchiczności. 
 
 Dobro jednostki usytuowanej wyżej w hierarchii jest 

dobrem nadrzędnym dla jednostek podległych. 
 
Warto sobie uświadomić, że wartości uznane przez prof. 

Konecznego za podstawę rozróżnień cywilizacyjnych, będą miały 
inne znaczenie, zależne od typu przyjętych zasad. 

Przede wszystkim rozróżnienie wynika z przyjętego typu 
Porządku. W omawianym przypadku związku Porządku 
Niezgodności : 
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- dobro - będzie rozumiane jako wyłącznie dobro 

indywidualne o charakterze hierarchicznym - nadrzędne jest 
zawsze dobro jednostki zajmującej wyższe miejsce w 
hierarchii; jeśli tworzone są większe grupy, to powstają one 
dla powiększenia korzyści indywidualnych. Dobro wspólne – 
nie jest czynnikiem rozważanym w tym typie organizacji  
społecznych.  

- prawda – jest relatywna, zależna od interpretacji strony 
dominującej. 

- zdrowie – jest podstawową wartością jednostki, ale dla 
strony dominującej zdrowie strony podległej może nie być 
istotną wartością. Brak empatii. 

- dobrobyt – nie jest związany z własnym wysiłkiem, a z 
decyzją strony dominującej. 

- piękno – nawet ten element nie ma walorów 
samodzielnego bytu – jest zależne od stosunku doń strony 
dominującej. 

 
 
Jedyną rzeczą, którą należy tu jednoznacznie stwierdzić, jest ta, 

że znaczenie i rozumienie wskazanych  wartości kształtuje się na 
poziomie spójności cywilizacyjnej. W danym typie cywilizacji to 
znaczenie jest takie samo. 

 
 
 

STANOWIENIE PRAWA A 
ODMIENNOŚCI    CYWILIZACYJNE 

 
Wprowadzę w tym miejscu, dla przejrzystości wywodu - (bo 

wnioski w tej kwestii stają się jasne dopiero po porównaniach 
cywilizacji metodą prof. Konecznego), moje ustalenia tyczące 
podstaw rozróżnień cywilizacyjnych. 

 
Te wnioski to stwierdzenie, że cywilizacje Porządku 

Niezgodności tworzone są w oparciu o trzy odmienności, które: 
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- uświęcają  osobę – jako władcę stanowiącego prawo i 

będącego pośrednikiem/kapłanem w kontaktach 
zewnętrznych - (w wariantach) – władcę naznaczonego, 
czy ustanowionego przez Boga, 

- uświęcają strukturę – porządek społeczny uznany za 
nakazany przez Boga, 

- uświęcają zasady społecznego współżycia (prawo), 
jako nadane przez Boga. 

 
Wskazane odmienności stanowią uzasadnienie i odniesienie 

dla metod stanowienia prawa. 
 
 
 
Porządek Zgodności 
  
w związku charakteryzuje się równą rolą partnerów.  
 
W związku opartym na Porządku Zgodności nie ma prawa, 

a jest wspólnie ustalony podział obowiązków. Obie strony mają 
równą możliwość kontaktów z „elementem zewnętrznym” – nie 
ma instytucji pośrednika. Struktura nie ma charakteru 
hierarchicznego. 

 
Na tej podstawie można wskazać, jak kształtuje się rozumienie 

wartości podstawowych wg systematyki prof. Konecznego. 
 

- Prawda. W relacjach dąży się do przedstawiania 
zdarzeń i zjawisk w formie jak najbardziej obiektywnej. 
Mylne wyobrażenia zostają zastąpione wraz z ich 
ukształtowaniem nowymi informacjami. Także w zakresie 
wierzeń – wyobrażenia dotyczące Boga są dostosowywane do 
nowych okoliczności. Fundamentalizm – jako trzymanie się 
sprzecznych z duchem czasu ustaleń – jest odrzucany. 

- Dobro. Pierwszą fazą jest dobro rozumiane jako dobro 
jednostki, ale dobro związku jest wartością przewyższającą 
dobro jednostki. Kształtuje się zatem pojęcie dobra 
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wspólnego. Na tej drodze powstaje rozumienie porządku 
pojęć związanych z miłością: Eros, Caritas, Agape itd. 

- Dobrobyt. Jest zależny i zgodny z rozumieniem potrzeb 
życiowych wspólnoty, od rodziny zaczynając, na  
społeczeństwie państwa kończąc. Jest też zależny od wysiłku 
wkładanego w jego tworzenie. 

- Zdrowie. Istnieje taki sam stosunek do zdrowia 
(cielesności) własnej jak i innych. 

- Piękno. Jest to dążenie do poszukiwania harmonii 
otaczającego świata. 

 
 
 
 

PRAWO A ZASADY WSPÓŁŻYCIA 
 
Wydaje się potrzebnym omówienie kwestii rozumienia PRAWA 

zależnie od typu przyjętego PORZĄDKU. 
Prawo stanowi o etyce obowiązującej w społeczności. W 

rozważaniach o rozumieniu DOBRA  wskazywałem, że PRAWO 
bazuje na umiejętności rozróżniania DOBRA I ZŁA. Na tej 
podstawie tworzone są wskazania regulujące życie społeczne.  

To proste przeniesienie zasady hierarchiczności na sferę etyki. 
PRAWO jest tworzone przez instytucję (ludzi, a przypisywane 
Bogu), na zasadzie lepszego rozumienia DOBRA. Samo 
przekonanie o  lepszym rozeznaniu wskazuje na postawienie się 
wyżej w hierarchii społecznej. 

Obecnie coraz częściej występują różnice w akceptacji takiego 
stanowiska; przeciwstawia się sobie różne rodzaje etyki 
wynikające rzekomo z różnic religijnych.  

To błędne mniemanie. 
 
Twórcą PRAWA -  a zatem i zasad etycznych, jest zawsze 

organ tworzący PRAWO. Jeśli PRAWO odbierane jest przez 
społeczeństwo jako sprzeczne z oczekiwaniami i społecznymi 
potrzebami – to wskazuje jedynie, że instytucje tworzące Prawo 
kierują się zasadami odrębnymi niż podległe społeczeństwo. 
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Typowy przykład konfliktu występującego w Porządku 
Niezgodności, gdzie interes stanowiących PRAWO jest odrębny od 
interesu społeczeństwa – strony podległej. Wskazuje też, że 
Prawodawca chce zmienić podległe mu społeczeństwo.  

 
Nawet jednak w takiej sytuacji źródłem etyki  - jest Prawo. 
 
Zauważalny konflikt jest konfliktem idei cywilizacyjnych. 
 
W społecznej organizacji Porządku Zgodności PRAWO ma 

charakter wspólnych ustaleń relacji między równorzędnymi 
podmiotami. Wypełnianie tych ustaleń nie jest obłożone sankcją 
karną (grzechem) – dlatego określenie PRAWO wydaje się 
niewłaściwym. Właściwszym byłoby określenie -  ZASADY 
WSPÓŁŻYCIA, gdzie przestrzeganie ustaleń jest kwestią honoru 
stron. Stosowane określenie PRAWO, także w tym przypadku 
wynika z regulacyjnej roli, jakie ustalenia spełniają. Zwłaszcza, że 
mogą pojawiać  się zdarzenia świadomego przekraczania ustaleń; 
wtedy konieczne (na tym etapie rozwoju) jest stosowanie 
adekwatnych środków dyscyplinujących. 

Rola Zasad Współżycia ma jednak odmienny charakter – 
umowy, a nie nakazu. 

 
Wydaje się, że ta sfera rozumienia regulacji współżycia 

społecznego została całkowicie pominięta w myśli społecznej. 
Budowa społeczeństwa opartego na Porządku Zgodności wymaga  
prac wyjaśniających. 

 
 
Już w tym miejscu konieczne jest zwrócenie uwagi, że w 

zasadzie cały nasz system pojęciowy dotyczący organizacji 
społeczeństwa powstał w odniesieniu do Porządku Niezgodności. 

Samo skojarzenie określenia PRAWO – jest skojarzeniem 
pozytywnym, gdy w Porządku Zgodności – stanowi narzuconą 
normę postępowania wskazującą na przedmiotowe traktowanie 
społeczeństwa. 
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Prawo, prawidłowy, prawy, poprawny  itd. To określenia 
kształtujące pozytywne odniesienie do prawa. 

Proponowane ujęcie – nie przyniesie mi licznej grupy 
zwolenników, bo już na wstępie dokonuję „mentalnego przewrotu”. 

 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Jest jeszcze jeden element, który skutecznie może blokować 

rozumienie problemu: we wcześniejszych rozważaniach 
wprowadziłem kwestię świadomości. 

Świadomość po urodzeniu jest „czysta” i tworzy się wraz 
dopływem informacji w procesie wychowania – kształtowania. Ten 
proces nigdy się nie kończy. Jednak we wczesnej fazie – osoba 
kształtująca – zazwyczaj matka – tworzy zestaw „praw” , którym 
dziecko jest podporządkowane.  

Jest zatem faza rozwojowa, gdy „prawo” – jako zestaw norm 
postępowania, na które dziecko nie ma wpływu, a którym musi się 
podporządkować, stanowi wartość pozytywną – będąc  wynikiem 
skumulowanych doświadczeń. 

Te same zasady można przenieść na społeczeństwo: 
kształtowanie społeczeństwa czynione bywa „prawem”. 

Jednak, wraz z określonym stopniem rozwoju świadomości 
„prawo” zostaje zastąpione świadomym udziałem w kształtowaniu 
norm postępowania. 

Tak jak i człowiek – wychowywany w rodzinie, pod okiem 
matki, który uzyskuje samodzielność w podejmowaniu decyzji. 
„Prawo” domowe ma go  przygotować do sprostania wyzwaniom 
życia. 
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ELITY 
 
Konkluzja: budowa i podtrzymanie cywilizacji jest zależne 

od elit.  
Elity – to grupa społeczna, mająca świadomość idei 

cywilizacyjnej i zainteresowana (m.in. z racji korzyści) jej 
utrzymaniem. To strażnicy i realizatorzy ustalonych zasad 
współżycia.  

 
 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
Przedstawione wywody i odniesienia stanowią bazę pojęciową 

dla dalszych rozważań wskazujących  podstawy rozróżnień 
cywilizacyjnych. 

 
Dopiero na ich podstawie  można będzie przejść do rozważań 

porównawczych odmienności cywilizacyjnych względem  
Cywilizacji Polskiej. 
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6. CYWILIZACYJNE PORÓWNANIA I 
ROZRÓŻNIENIA 

 
 

 CYWILIZACJE PORZĄDKU 
NIEZGODNOŚCI 

 
Zgodnie z przyjętym podziałem o „uświęceniach”, cywilizacje 

można zaliczyć do tych trzech odmian wynikających z: 
 

- uświęcenia osoby władcy – to Cywilizacja Chińska, 
Turańska, Bizantyńska i Katolicka, 

- uświęcenie  struktury społecznej – to Cywilizacja 
Bramińska, 

- uświęcenie zasad (prawa) – to Cywilizacje 
Żydowska, Tybetańska i Arabska. 

 
Porównań dokonywać będę w oparciu o zależności: 
 

- związki oparte na Porządku Niezgodności tworzą 
strukturę hierarchiczną 

- w tych związkach strona dominująca reprezentuje 
związek na zewnątrz i jest pośrednikiem kontaktu strony 
podległej z czynnikami zewnętrznymi. 

- prawo ustanowione przez stronę dominującą 
reguluje relacje w związku. 

 
Należy zaznaczyć, że reprezentacja i pośrednictwo – odnoszą 

się do Osoby najbardziej zewnętrznej – czyli Boga. To z kolei 
warunkuje formę struktury religijnej. 

 
Cywilizacja Chińska 
 
To najstarsza cywilizacja z istniejących. Struktura 

hierarchiczna jest oczywista: cesarz jest Synem Nieba i jedynym 
pośrednikiem w kontaktach z Niebem. Nie istnieje przy tym system 
religijny tworzący system etyczny. Cesarz stanowi prawo, a jego 
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realizacja ma charakter nie tylko powinności, ale także jest 
moralnym obowiązkiem. Czyli PRAWO stanowione przez Cesarza 
jest źródłem etyki. 

Poddanym nie wolno oceniać cesarza, czy aktów prawnych, a 
jedynie ściśle ich przestrzegać. 

Elitą są mandaryni – wyłaniani drogą egzaminów, bez 
dziedziczenia stanowisk. 

 
Odpowiedzialność cesarza ogranicza się do sprawowania 

władzy zgodnie z wolą Nieba,  czyli porządkiem naturalnym. 
Zastrzeżenia do właściwego sprawowania władzy mogą 

powstać przy pojawianiu się zjawisk nienaturalnych, czyli np. 
długotrwałej suszy, powodzi, czy rozległych trzęsień ziemi, ale też 
takim znakiem będzie urodzenie się cielęcia o dwóch głowach. 

 
 
Cywilizacja Turańska 
 
Mutacja Cywilizacji Chińskiej. Nam znana z objawów -  z racji 

usadowienia się w Moskwie. 
Czym się różnią? 
Tym, że car nie ponosi żadnej odpowiedzialności – nawet 

przed Bogiem; skoro został władcą – to zapewne z woli Boga, 
której należy się podporządkować. 

Elity nie są dobierane, a mianowane wolą cara. Ich 
kwalifikacje są nieistotne; liczy się decyzja władcy. Pewnym 
zobrazowaniem jest ukaz Piotra I, w którym car nakazuje 
podwładnym, aby względem przełożonych nie wykazywali się 
większą wiedzą, lepszym ubiorem, czy używanym słownictwem. 
W każdej sytuacji mają wykazywać podłość swej konduity.  

Warto zaznaczyć, że wypełnianie poleceń nie jest związane z 
moralnością. W tym sensie, że carski poddany może mieć 
zastrzeżenia etyczne względem poleceń, ale jest obowiązany je 
wykonać. 

Pośrednictwo (w kontaktach z Bogiem) nie istnieje.  To 
oznacza, że religia jest niejako obok systemu władzy. Ma tej 
władzy służyć. 
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Cywilizacja Bizantyńska 
 
Niewiele różni się od Turańskiej. Rolę elity pełni struktura 

administracji państwowej. 
Religia pełni rolę pomocniczą, która ma nadać walor etyczny 

decyzjom administracyjnym. 
W efekcie, a mieliśmy z tymi sytuacjami do czynienia w czasie 

wojny,   poddany turański  może pić z nami całą noc, duszę swą 
otworzyć, a rano, jak dostanie nakaz zabicia, to z bólem serca i 
żalem  go wykona. 

Poddany bizantyński nie ma żadnych rozterek moralnych; 
wykonanie polecenia ma walor etyczny. 

Tak można rozróżnić postępowanie Rosjan i Niemców. 
W uzupełnieniu; poddany Cywilizacji Bizantyńskiej ZAWSZE 

będzie traktował wszelkie zalecenia prawne w kategoriach 
etycznych. Temu należy przypisać np. ścisłe przestrzeganie 
ograniczeń prędkości w komunikacji. 

 
 
Cywilizacja Katolicka 
 
Czy taka cywilizacja istnieje?  
Jeśli  porównać instytucje Kościoła Katolickiego,  to 

jednoznacznie daje się zauważyć przystawanie do modelu 
cywilizacyjnego.  

Więcej  - ten model jest prawie tożsamy z modelem 
Cywilizacji Chińskiej. Należy nadmienić, że to nie jest jedyny nurt 
rozwojowy chrześcijaństwa. Doktryna KRK powstała w XVI w. i 
została dobrze uargumentowana. Także teologicznie. 

Jest jednak pewna wątpliwość odnośnie tożsamości Kościoła 
Katolickiego i Kościoła Apostolskiego. 

 
W każdym razie – w tej doktrynie cywilizacyjnej – jedynym 

Pośrednikiem jest Chrystus (głowa KRK), ale pomocniczą rolę 
odgrywają elity,  czyli kler zorganizowany hierarchicznie. 
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Papież jest Namiestnikiem Chrystusa, a jego decyzje w 
sprawach wiary  mają charakter bezwzględny. Na tej podstawie 
tworzone są akty prawne niższego rodzaju . 

Roma locata, causa finita. 
 
Elity – kler nie dziedziczą stanowisk, ale są podobnie jak w 

systemie chińskim, kształcone i dobierane. Zaś z racji przyznania 
statusu pomocnictwa w pośrednictwie – decyzje lokalnych 
przedstawicieli (proboszczów) mają walor etyczny. 

 
Czy przedstawione stanowisko jest atakiem na KRK? 
To nie te kategorie. Po pierwsze, prezentuję istotę systemu 

organizacyjnego warunkującego istnienie cywilizacji jako 
odmienności w organizacji życia społecznego. 

Po drugie,  można traktować Kościół jako Matkę. Matkę, która 
opiekuje się i uczy społeczeństwo, kształtując jego rozumienie 
wartości. 

Jednak przychodzi czas dorosłości, gdy nauki wyniesione z 
domu są podstawą, ale to my sami musimy podejmować decyzje. 

Zaś obecne czasy wskazują na takie wyzwania. 
 
 
Cywilizacja Bramińska 
 
 To chyba jedyna cywilizacja uświęcająca porządek społeczny. 
Prawa wynikają z tego porządku, a ich strażnikami i 

interpretatorami są bramini. Mogą je też zmieniać. 
Etyka wynika z dostosowania się do tego „świętego” porządku. 
 
 
Cywilizacja Żydowska 
 
Prawo zostało „nadane” przez Boga a jego realizatorami jest 

cały naród żydowski. Cały naród jest elitą, ale elitą elit są znawcy 
Prawa. Oni dokonują interpretacji, która ma też moralny charakter 
dla wyznawców. Tak jest wewnątrz tego narodu. Względem reszty 
narodów – Żydzi są interpretatorami Prawa i ta interpretacja jest 
obowiązująca. 
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Nie jest ważne zjawisko, czy zdarzenie; ważna jest 
interpretacja dokonana przez osobę „upoważnioną” . 

Interesujące są nawiązania Porządku Niezgodności. Członek 
społeczności żydowskiej jest obowiązany wykonywać 
postanowienia Prawa jako nakaz religijny. Przekroczenie jest 
przestępstwem – grzechem. Zależność jest określona podległością 
narodu; Bóg traktuje naród jako oblubienicę, której określa prawo 
– sposób postępowania. 

Porządek Niezgodności jest zaznaczony w świętych księgach; 
Jakub sprzeciwia się naturalnemu porządkowi przejmując 
pierworództwo i uzyskuje nawet  akceptację - w scenie zmagań z 
Bogiem. 

 
Wykupienie pierworództwa za miskę soczewicy, to wskazanie, 

że faktyczni dziedzice gotowi są zrezygnować z tego prawa za 
okazjonalne korzyści. 

Czyli Porządek Zgodności ustępuje za takie „paciorki” 
Porządkowi Niezgodności. 

 
Ciekawe jest porównanie zmian w Polsce po 1990 roku – czy 

nie oddaliśmy naszego „pierworództwa” za tę przysłowiową miskę 
soczewicy? 

 
Cywilizacja Tybetańska 
 
Prawie tożsama z Żydowską; elitą i interpretatorami prawa są 

lamowie. Oni mogą interpretować i zmieniać prawo na zasadzie 
wiary, że są nowymi wcieleniami dawnych ustawodawców - mogą 
więc dokonywać stosownych korekt. Ich decyzje są ostateczne a 
oni sami  przedmiotem kultu. 

 
Cywilizacja Arabska 
 
Także została utworzona poprzez nadanie mu Prawa (tekstu 

Koranu), przedyktowanego Mahometowi przez Anioła. Jednak 
realizatorami i interpretatorami są głowy rodów. 
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KILKA UWAG O CYWILIZACJACH 
PORZĄDKU NIEZGODNOŚCI 

 
Starałem się nie poddawać wartościowaniu tego Porządku 

(może nie zawsze się to udawało), ale zważ Czytelniku, że nawet 
Chrystus nie potępiał tej formy organizacji życia społecznego, a 
nawet nakazywał  dostosowanie (rozmowa z młodzieńcem 
pytającym o drogę zbawienia). 

 
 
Jeśli nawet traktować to w tych kategoriach, to przecież 

cywilizacje tworzą ludzie. 
Jeśli traktujemy tę strukturę jako „żywą”, czyli zmieniającą się 

w dostosowaniu do warunków,  także ludzkiej świadomości, to 
wraz ze wzrostem tej świadomości narastać będzie przekonanie, że 
tylko wraz z rozumieniem  świata  jako jednego organizmu 
możemy się rozwijać. 

Zasada „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” zaczyna 
zwiększać swe oddziaływanie – bo tylko tak można tworzyć spójne 
społeczeństwa. 

Zatem –  droga nie jest sprzeczna z drogą rozwoju w duchu 
Miłości; może tylko jest powolna.  

 
Rozwój świadomości w kierunku Porządku Zgodności   jest 

nie nakazem, a zadaniem. 
 
Powstają próby „przyspieszania” poprzez nakazowe wdrażanie 

zasad. Ta metoda bywa korzystna dopiero po stwierdzeniu, że 
nakazy i zakazy mają określone ramy czasowego i 
organizacyjnego działania. Inaczej przeradzają się w 
fundamentalizm kończący  totalitaryzmem. 

 
Druga sprawa. Pozycje istotne w strukturach władzy (także 

władców), mogą pełnić osoby o świadomości Porządku Zgodności. 
(Bo oprócz rozwoju świadomości zbiorowej – mamy też rozwój 
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świadomości indywidualnej). Tacy ludzie będą próbować 
realizować elementy tego porządku w ramach istniejących struktur. 

W takich przypadkach należy zaznaczyć, że cywilizacja, po 
usunięciu „odmiennych” jednostek,  zastępuje je działającymi 
zgodnie z duchem idei. Skutki zmian wprowadzanych przez 
„dysydentów” szybko się zabliźniają. 

 
A na koniec. 
W ramach ewolucji cywilizacji coraz częściej wykorzystywane 

są elementy Porządku Zgodności. Wspomniane „nie czyń 
drugiemu, co tobie niemiłe” wywiera swe oddziaływanie; bez tej 
zasady struktury społeczne są mało trwałe. 

Także inne elementy cywilizacyjne realizowane są w „miękki” 
sposób. Nie dotyczy to jednak  cywilizacji  należących do grupy 
„uświęcających prawo”; tam nie ma możliwości zmiany prawa w 
dostosowaniu do okoliczności – brak czynnika ludzkiego w 
tworzeniu prawa. 

 
Jeśli zatem w Biblii występuje nakaz podporządkowywania 

sobie świata („czyńcie sobie ziemię poddaną”), a (po to m.in. na 
początku wprowadziłem rozważania o świadomości) bliźnim, w 
szerokim ujęciu, jest nie tylko współwyznawca, ale cały świat, to 
wyznawca judaizmu nie może akceptować życia w Porządku 
Zgodności – to jest dla niego wykroczeniem wobec Prawa. 

 
Tu należy upatrywać powodów braku asymilacji Żydów w 

społeczeństwach pośród których żyją. To samo dotyczy 
muzułmanów, ale i Tybetańczyków. Asymilacja – tylko poprzez 
odrzucenie wspólnoty religijnej. 

 
KONFLIKTY CYWILIZACYJNE – 
„WOJNA CYWILIZACJI” 

 
Prof. Koneczny stwierdził, że cywilizacje prowadzą wojnę 

permanentną; symbioza, z racji różnic ideowych (stosunku do 
wartości), nie jest możliwa. 
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Tymczasem  przedstawione rozróżnienie grupowe wskazuje na 
podobieństwa, co raczej sugerowałoby jedynie odrębność 
kulturową tych odmienności cywilizacyjnych. 

Wniosek jaki wynika z tego spostrzeżenia jest taki, że wojny 
cywilizacyjne są prowadzone w ramach konfliktu ośrodków 
stanowienia prawa, przy pewnych różnicach kulturowych. 

 
Struktura hierarchiczna zawsze dążyć będzie do całkowitej 

i totalitarnej kontroli o charakterze globalnym. To jest istotą 
konfliktu wszystkich cywilizacji Porządku Niezgodności i 
wynika z prawa rozwoju. 

 
 

CYWILIZACJE PORZĄDKU ZGODNOŚCI 
 
Jeśli rodzajami cywilizacji Porządku Niezgodności są powstałe 

w oparciu o świętość władcy, porządku społecznego, bądź prawa, 
to czy podobny podział  można wprowadzić w przypadku 
cywilizacji Porządku Zgodności? 

Na pewno nie poprzez zanegowaną analogię. Jedynym 
rozróżnieniem, jakie nasuwa się na myśl, jest zakres udziału 
społeczeństwa w decyzjach dotyczących stanowienia relacji 
społecznych. 

Teoretycznie możliwość jest pełna, czyli może to być zarówno 
jedna osoba (władca), jak i wszyscy członkowie społeczności. 

Jeśli władca w swych decyzjach kierować się będzie zasadami 
Porządku Zgodności, to taką cywilizację można zaliczyć do 
należących do tego Porządku  – acz byłby to skrajny przypadek. 

Pełnia Porządku występuje przy wspólnych decyzjach całej 
społeczności. 

 
O elitach 
 
Zarówno w Cywilizacjach Porządku Zgodności, jak i 

Niezgodności – występują elity. O ile jednak dla Porządku 
Niezgodności jest to element immanentny wynikający z 
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hierarchiczności struktury, to w Porządku Zgodności jest to 
element przejściowy. 

Elitą struktury Porządku Zgodności  są wszyscy, którzy uznają 
zasady tego Porządku. Nie ma (a na pewno nie powinno być ) 
żadnych ograniczeń w dołączaniu do elit. Elitarność jest tu 
zrozumieniem (na tle całego społeczeństwa), że w życiu 
społecznym należy kierować się miłością Boga i bliźniego. 

Obecna rzeczywistość nie jest idealna; często mamy do 
czynienia nie tylko z błędami decyzji dotyczących rozwiązań w 
duchu tego Porządku, ale i świadomym fałszowaniem własnej 
postawy, gdzie Porządek Zgodności jest wykorzystywany dla 
egoistycznych celów. Aby tego uniknąć, konieczna jest weryfikacja 
osób aspirujących do roli elit Porządku Zgodności, także pod 
względem porównania czynów z deklaracjami. 

Odrębną sprawą jest mechanizm usuwania osób, których 
działania są (będą) sprzeczne z deklaracją akceptacji zasad 
Porządku Zgodności. 

 
Rozważając struktury organizacyjne Cywilizacji Zgodności,  

warto zastanowić się, jaką rolę winny pełnić elity. Przecież istotna 
jest nie tylko sama deklaracja i przekonanie; w dużych grupach 
społecznych potrzebny jest także zmysł organizacyjny i wiedza o 
społecznych zachowaniach. 

Poziom świadomości, nawet przy dobrej woli, nie jest u 
wszystkich jednakowy. Być może byłoby wskazanym, aby przy 
podejmowaniu decyzji w danej sprawie uczestnikami zespołu 
decyzyjnego byli ludzie o poziomie świadomości obejmującym 
istniejący problem. 

Inaczej  egalitarna elitarność zamienia się w farsę – to możemy 
obserwować na istniejącej scenie politycznej. 

 
Cywilizacja Łacińska 
 
To jedyna cywilizacja tego Porządku,  jaka występuje u prof. 

Konecznego. Traktowana jako najwyższe stadium rozwoju 
cywilizacyjnego o pełnym rozumieniu znaczeń wartości bazowych 
(quincunx). 
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Jako podstawę przyjmuje się określenie, że jej istotą jest 
personalizm chrześcijański, prawo rzymskie i logika greckiej myśli 
filozoficznej. 

 
W znacznym stopniu pokrywa się to z moim ujęciem 

odrębności Porządków, gdzie Cywilizacja Łacińska należy do 
Porządku Zgodności. 

Są jednak pewne różnice, które chcę zaznaczyć i wyodrębnić. 
 
Otóż niewątpliwie chrześcijański personalizm jest 

znamiennym wyznacznikiem zmian w podstawach filozoficznych,  
pozwala bowiem na bezpośrednie „zwracanie się” do Stwórcy, bez 
pośredników. 

W pracach Konecznego daje się zauważyć uznanie dla 
wiodącej roli KRK w chrześcijaństwie – jako najwyższej formy 
organizacyjnej – najdoskonalszej. Tymczasem przecież KRK jest 
zorganizowany hierarchicznie. Ta sytuacja nie może nie mieć 
następstw. 

 
Hierarchiczność, jak to pisałem wcześniej, zawsze prowadzi do 

dążenia do dominacji. Czy taka jest rola wspólnoty religijnej w 
duchu nauczania Chrystusa? 

Czyje słowa są ważniejsze : św . Pawła  - „Wszelka władza od 
Boga pochodzi”, czy też słowa Chrystusa: „Nie tak będzie u was. 
Lecz, kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie 
waszym sługą. A kto by chciał stać się pierwszym między wami, 
niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna 
Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby 
służyć i dać swe życie na okup za wielu”. 

 
Czy, a jeśli – to jak, da się te dwa stanowiska pogodzić? 
 
Myśl chrześcijańska poszła  w kierunku uznania rodziny za 

podstawową jednostkę (osobę społeczną), co zaowocowało 
zwiększeniem praw mężczyzny.  

W efekcie  zachowano hierarchiczność w rodzinie; prawa 
kobiet zostały znacznie ograniczane. Można twierdzić, że istotny 
wkład w takie ukierunkowanie rozwiązań prawnych miał też KRK. 
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Prawo rzymskie.  
Acz mam zastrzeżenia odnośnie  do samej roli prawa (prawo 

czy zasady współżycia?) w cywilizacji Porządku Zgodności, to 
istotne jest to, że wszystkich obowiązywało w jednakowym stopniu 
to samo prawo. Czyli wszyscy, niezależnie od statusu, podlegali 
tym samym zasadom regulującym  życie społeczne. 

 
Na tym tle ograniczenie praw kobiety  wydaje się błędnym 

kierunkiem. Można twierdzić, że chrześcijański personalizm ugiął 
się wobec zwyczajów panujących w Europie (ale też i w innych 
regionach świata). 

 
Logika grecka. 
To chyba najbardziej wartościowy element systemu; greckie 

demokracje stworzyły drogę dla takiego opisu zjawisk, które będą 
akceptowane przez  wszystkich obywateli. 

Może należy dodać, że Grecja została skolonizowana jedną z 
pierwszych fal migracyjnych Aryiów, a Aryiowie – to ludzie 
honoru. (tak  jest tłumaczone to słowo). 

 
Czy rzeczywiście można twierdzić, że Europa, a ściślej – basen 

Morza Śródziemnego jest kolebką Cywilizacji Łacińskiej? 
Przede wszystkim  nie zaistniał rzeczywisty byt państwowy, 

gdzie implementacja Cywilizacji Łacińskiej byłaby pełna. 
Samo pojęcie jest raczej ideą wypracowaną przez prof. 

Konecznego, wskazującą najbardziej charakterystyczne cechy.  
Basen Morza Śródziemnego rzeczywiście jest kolebką tych 

rozwiązań systemowych jako idea implementowana, ale nie mająca 
bazy w zwyczajach narodów  regionu.  

 
Można z całym przekonaniem twierdzić, że jedyną 

faktyczną próbą  budowy cywilizacji Porządku Zgodności była 
Cywilizacja Polska – bo na podstawie wskazanych rozróżnień 
cechy systemu organizacji państwa w pełni zasługują na takie 
określenie. 
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7. CYWILIZACJA  POLSKA 
 

RYS HISTORYCZNY 
 
Słowianie to, jak wskazują historycy, ostatnia fala migracyjna 

Aryiów.  To wśród tych plemion panował zwyczaj ustanawiania 
zasad współżycia na wiecach, w których uczestniczyli wszyscy 
dorośli członkowie wspólnoty. Czyli kształtowanie  zasad 
współżycia odbywało się w demokratyczny sposób. Członkowie 
plemienia ustalając je brali też na siebie obowiązek przestrzegania 
tych zasad, gdzie gwarancją był honor; „aryia” – to człowiek 
honoru 

 
Często można spotkać się z twierdzeniem, że Polska była 

„cywilizowana” chrześcijaństwem; wydaje się to zdecydowanym 
nadużyciem. Jeśli już, to właściwsze jest określenie ks. kard. 
Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, który przyrównał Polskę do 
przygotowanej na przyjęcie ziarna nauki Chrystusa roli. I dlatego 
to ziarno dało tak obfity plon. 

 
Chrzest Polski można traktować jako zdarzenie polityczne - 

przeciwstawienie się ekspansji niemieckiej,   przy czym zasady 
chrześcijańskie współgrały w znacznej części ze zwyczajami i 
zasadami współżycia plemion słowiańskich. 

Zdecydowanie obca była próba uznania władcy – księcia, 
poprzez nadanie mu tytułu królewskiego, za panującego, z którego 
woli miało być stanowione prawo. 

Na tym tle należy rozpatrywać upadek władzy królewskiej po 
śmierci Chrobrego. Przywrócenie tronu (Odnowiciel) odbyło się w 
osłonie ciężkozbrojnych rycerzy niemieckich. 

Ale dalsze próby wprowadzenia władzy na wzór „europejski” 
skończyły się upadkiem (wypędzenie) Śmiałego. 

Próbuje się twierdzić, że był to wynik zabicia biskupa 
Stanisława, ale zapominano, że doszło do konfliktu z całym 
otoczeniem na tle nadmiernego epatowania swą wolą przez króla. 

 52



Kolejna próba zjednoczenia „dziedziny” pod jednym 
panowaniem  kończy się rozbiciem dzielnicowym. 

Trwają jednak próby tworzenia wspólnoty plemiennej, które 
dają rezultat dopiero za Łokietka, gdy przybliżono rolę króla do tej, 
jakiej oczekiwało społeczeństwo. Można to zobrazować słowami 
Elżbiety, żony Łokietka, że obowiązkiem władcy jest dbałość o 
dobro poddanych. 

To pierwsze takie stwierdzenie w Europie, o kilkadziesiąt lat 
wyprzedzające podobną myśl w państwach zachodnich. 

 
Na bazie takich poglądów powstawała idea wspólnoty 

plemiennej, opartej nie na podległości jednemu władcy, ale na 
zasadzie wspólnych korzyści. Wyrazem tego było uformowanie, po 
śmierci Ludwika (Węgierskiego)  w 1382 roku, Regnum Poloniae 
– Królestwa Polskiego, czyli bytu państwowego, ale bez 
personalnego władztwa. 

 
Król w Królestwie Polskim to nie władca, a Pierwszy 

Obywatel, wzór dla pozostałych, uosabiający Majestat 
Rzeczypospolitej –  wspólnoty obywateli. 

Zasady współżycia, są ustanawiane przez, początkowo, zjazdy 
szlachty, a później przez reprezentantów poszczególnych regionów 
– posłów, w Sejmie. 

Król jest strażnikiem zasad i organizatorem życia 
państwowego. 

Jednak przestrzeganie ustalonych zasad współżycia było 
obowiązkiem i honorem elity państwa – szlachty. Kara za 
nieprzestrzeganie,  to pozbawienie honoru – infamia. 

 
Istotą religii było kontrolowanie, czy stanowione zasady 

(prawo) są zgodne z duchem chrześcijańskiej miłości. 
 Tak więc, zasady organizacyjne państwa są sprzeczne z  

wszystkimi zasadami bazy cywilizacyjnej struktur Porządku 
Niezgodności: 

 
- Król nie jest „uświęcany” choć namaszczany podczas 

koronacji. To nie przydaje mu świętości, ale  ma 
wspomagać w wypełnianiu obowiązków. 
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- Prawo (zasady współżycia) są określane przez 
wspólnotę (reprezentantów), a ich przestrzeganie jest 
honorem elit; jedyną sankcją jest groźba pozbawienia 
honoru i usunięcia z grona elity. 

- Porządek społeczny może być zmieniony, jeśli taka 
będzie wola elity (jej reprezentantów). 

- Nie ma hierarchii społecznej; elity są równe w 
prawach (równość szlachecka), a król jest „pierwszym 
wśród równych”. 

 
Ten rodzaj organizacji życia społecznego (acz z różnymi 

potknięciami) pozwolił na stworzenie w krótkim czasie potęgi 
Rzeczpospolitej. 

Zwycięska wojna z Zakonem  Krzyżackim, mimo wsparcia 
tegoż przez papieża, miała silne oddziaływanie na doktrynę KRK, 
zwłaszcza w odniesieniu do prawa „nawracania mieczem” – co 
zostało ukonstytuowane na Soborze w Konstancji. Należy 
wspomnieć o dziele Pawła Włodkowica,  który swymi 
opracowaniami na temat organizacji społeczeństw chyba 
przewyższył św. Augustyna, a który jest pomijany z racji, można 
sądzić, koncepcji nie do końca zgodnej z obecną doktryną KRK. 

 
Polska w XVI w. była najpotężniejszym państwem Europy (a 

może i świata), a także najbogatszym. 
 
Rzeczpospolita powiększała też teren swego oddziaływania i to 

nie poprzez ekspansję zbrojną, ale poprzez włączanie wynikające z 
prośby  regionów (np. Prusy w XV w.). Pod koniec XVI w. (1596 
r.) Unia Brzeska stanowiła fazę przygotowawczą dla włączenia 
księstw ruskich na wschodzie po unormowaniu czynnika 
religijnego (włączenie Rusi – Ukrainy, jako trzeciego członu 
Rzeczpospolitej).  

Próba włączenia Księstwa Moskiewskiego w obręb Cywilizacji 
Polskiej, acz przygotowana organizacyjnie (zwycięstwa militarne, 
pobyt Polaków na Kremlu, Hołd Ruski), została przerwana w 
sposób drastyczny na początku XVII w. 

 
Co było tego przyczyną? 
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Chyba jednoznacznie można wskazać na wdrażaną ideę 
Cywilizacji Katolickiej. 

Cywilizacja Polska  (poprzez swe elity, a zwłaszcza króla 
Zygmunta III), uznała nadrzędność  katolickiej idei cywilizacyjnej. 
Zrezygnowano z budowy własnej odrębności. 

 
O ile Księstwo Moskiewskie mogło (po różnych przejawach 

protestu) zaakceptować włączenie w obręb Cywilizacji Polskiej 
nadając jej ryt słowiańskiego wschodu w oparciu o Unię Brzeską 
(prawosławia i katolicyzmu z papieżem jako głową tego Kościoła), 
to uległość wobec hierarchii katolickiej była kamieniem niezgody i 
to bez możliwości zniwelowania różnic. 

 
Sprawa pod koniec XVI w. była już bardzo trudną do 

przeprowadzenia i wymagała interwencji militarnej na dużą skalę. 
Owocował błąd Rzeczpospolitej Obojga Narodów – brak reakcji na 
likwidację słowiańskiej demokracji, jaką był Nowogród. 

Fakt, że Unia Brzeska to nie tylko kwestia Księstwa 
Moskiewskiego, ale przede wszystkim odbudowa Rusi  jako 
trzeciego członu Rzeczpospolitej. I dopiero na tej podstawie dalsze 
rozszerzanie na wschód. 

 
Strategicznym błędem było „wycofanie”  lisowczyków i 

zezwolenie im na służbę na rzecz Habsburgów. W bitwie pod Białą 
Górą likwidacji uległy elity czeskie, a Rzeczpospolita, jako 
Cywilizacja, straciła południowe zaplecze. 

 
 

W IMIĘ KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY 
 
Brak rozwiązań kierunkowych na wschodzie, przy 

narastającym i nie dającym szans na pogodzenie konflikcie z 
prawosławiem, stał się przyczyną powstań na Rusi, z których 
największe – Chmielnickiego, podkopało potęgę Polski. 
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Doktryna katolicka zakłada silną władzę królewską. Dążąc do 
tego, Jan Kazimierz chciał wykorzystać wojska szwedzkie „wolne” 
po Wojnie Trzydziestoletniej. 

Skończyło się to „potopem szwedzkim” – ograbieniem kraju, a 
w dalszej konsekwencji rokoszem Lubomirskiego, gdzie w 
walkach zginęła znaczna część wyszkolonych wojsk (dragoni). Jan 
Kazimierz abdykował, rezygnując z realizacji zamierzenia. 

 
Wojny z Turcją prowadzone były wbrew strategicznym 

interesom Polski, a szczególnie odsiecz wiedeńska to tego 
ewidentny przykład. W efekcie utracone zostały resztki sił 
żywotnych Rzeczpospolitej. 

Głębokim tego powodem była rezygnacja z Polskiej Idei 
Cywilizacyjnej. 

 
Idee nie umierają; mogą być tylko wstrzymane w rozwoju. 

Jednak wraz z pojawieniem się sprzyjających okoliczności 
mogą być reaktywowane. 

 
Jak można określić kwintesencję polskości? 
W moim przekonaniu najbardziej odpowiednie jest 

stwierdzenie: 
  
Polskość – to dążenie do wolności ograniczonej jedynie 

miłością. 
 
 
 
 

INSTYTUCJE CYWILIZACJI POLSKIEJ 
 
Jakie instytucje życia społecznego są istotne w swej 

odmienności dla cywilizacji? 
 
Dla Cywilizacji Polskiej najbardziej charakterystyczne są: 
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- Rodzina z równorzędną, acz pozostającą w cieniu, 
rolą kobiety, co kompensowane jest szacunkiem i atencją 
w kontaktach bezpośrednich. Na tym tle rozwinął się w 
Polsce Kult  Maryjny, specyficzny w swej formie 
pobożności. Prawa kobiet w Polsce były równe z 
mężczyznami, ale odrębne co do spełnianych obowiązków. 

- Zasady współżycia (prawa) stanowione  przez elity 
(szlachtę) na zasadzie konsensusu, a ich przestrzeganie 
było kwestią honoru. Obowiązkiem elit było zarówno 
własne stosowanie tych praw, jak i kontrola 
przestrzegania ich  przez innych. 

- Wolna Elekcja; Rzeczpospolita to sprawa wspólna 
obywateli, gdzie król nie jest władcą, a Pierwszym 
Obywatelem reprezentującym Jej Majestat. Wzór do 
naśladowania, ale i Strażnik Zasad oraz organizator życia 
społecznego. 

- Kościół, wspólnota religijna – to nauczyciel i 
interpretator prawa w jego zgodności z Prawami Miłości 
wynikającymi z nauki Chrystusa. 

 
Zwracam szczególną uwagę na specyficzną dla Polski rolę 

rodziny i roli w niej kobiety. Bo to w domu, „z mlekiem  matki” 
wynosi się podstawowe życiowe wartości. 

Polska Idea Cywilizacyjna opiera się na zasadzie współżycia 
ludzi równych. Równych w prawach i odpowiedzialności, ale z 
podziałem obowiązków. 

Te zasady współgrają z doktryną chrześcijańską. I na tych 
zasadach opiera się funkcjonowanie rodziny. 

Równość w prawach nie oznacza równych obowiązków; 
podział obowiązków – wynikający nie tylko z płci, ale i cech 
osobowych - pozwala na czasowe funkcjonowanie nawet w 
przypadku konfliktu między stronami pod warunkiem, że uznaje 
się nadrzędność celu związku, jakim jest wychowanie potomstwa. 

Podział obowiązków  z zaznaczonymi działami 
funkcjonowania  daje też poczucie odrębności i niezależności w 
podejmowaniu decyzji. 

Ograniczanie roli kobiet w życiu publicznym nie wynikało z 
ograniczania praw, a raczej z troski i ochrony przed nadmiernie 
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uciążliwymi dziedzinami życia publicznego – to także z uwagi na 
troskę o prawidłowe wychowanie potomstwa. 

 
Warto zwrócić uwagę na społeczny aspekt ekonomiczny tego 

rozwiązania; wychowanie w rodzinie jest najtańszym sposobem 
kształtowania potomstwa – zarówno pod względem materialnym, 
jak i społecznym. Wszak „pierwszym  lekarzem” jest matka na 
bieżąco kontrolująca stan zdrowia dzieci, jest też pierwszą 
opiekunką i nauczycielką.  

Jak wyliczyć wartość nocnych czuwań nad dzieckiem? 
Ekonomiczna „wyższość” rodziny objawia się też  przy 

szacowaniu kosztów opieki nad starszym – odchodzącym 
pokoleniem. 

O opiece zdrowotnej  już wspominałem; pomoc zewnętrzna, 
jeśli potrzebna, jest organizowana dopiero po wstępnej diagnozie 
rodzinnej. 

 
Inne instytucje życia publicznego 
 
O tych instytucjach chcę tylko wspomnieć wskazując, że 

pełniły istotne role w utrzymaniu ładu: 
- Mir domowy. To zasada, że w sprawach rodziny i na 

terenie rodzinnym nie obowiązuje prawo publiczne. W domu 
obowiązują prawa gospodarza. 

- Przejawem zewnętrznym miru domowego była 
specyfika budownictwa; dwory były „otwarte” – nie miały 
charakteru obronnego (poza rejonami pogranicznymi), co 
obrazowało otwartość i były publicznie dostępne dla 
sprawdzenia formy działalności i zasady współżycia. 

- Infamia i banicja – to wskazanie, że nie ma miejsca w 
społeczeństwie dla tych, którzy nie przestrzegają praw 
Rzeczpospolitej. 

- Kulig – nieco zapomniana instytucja – obecnie 
traktowana folklorystycznie. Kiedyś ważna, bo pozwalała na 
kontrolę sąsiedzką zasad współżycia dokonywaną na miejscu, 
w trakcie sąsiedzkich odwiedzin. 

- Wigilia Bożego Narodzenia. To zwyczaj dostosowany 
do chrześcijaństwa, a wskazujący, że Słowianie kierowali się 
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dostrzeganiem „bliźniego” w całym otaczającym świecie. Do 
Wieczerzy mogli zasiąść wspólnie wrogowie, a dzielenie się 
opłatkiem (wcześniej – pozostałościami z Wieczerzy),  
dotyczyło nie tylko ludzi, ale i zwierząt (w Wigilię zwierzęta 
mówią ludzkim głosem). Więcej – to także traktowanie 
drzew, a nawet uprawianej roli jako elementu współistnienia. 

 
 
 

ZAKOŃCZENIE – NOWY POCZĄTEK 
 
To dosyć pobieżne potraktowanie opisu Polskiej Idei 

Cywilizacyjnej. Zwłaszcza, że należałoby zaznaczyć, iż sporo 
elementów jest wspólnych całej słowiańszczyźnie. 

Mam jednak nadzieję, że nawet te przedstawione tu cechy są 
wystarczające do zastanowienia się, czy należy przywrócić budowę 
tej cywilizacji w dostosowaniu do zaistniałych okoliczności. 

Widać bowiem, że istniejące idee cywilizacyjne wyczerpały 
swe możliwości rozwojowe. Wchodzimy w stan zapaści 
wywołanej synkretyzmem.  

Porządek Niezgodności nie jest w stanie sprostać 
pojawiającym się wyzwaniom, a narastający kryzys jest tego 
ilustracją. 

Idea budowy Cywilizacji Polskiej opartej na Porządku 
Zgodności jest odpowiedzią na zagrożenie destrukcji organizacji 
życia społecznego. Trzeba to przygotować jako alternatywną drogę 
rozwojową. 

 
 
 

DROGI ODBUDOWY 
 

 
Co jest potrzebne do budowy cywilizacji? 
Jeśli Czytelnik nie przestraszył się megalomanii – to można 

zacząć się zastanawiać. Moim zdaniem: 
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- idea cywilizacyjna winna zostać uformowana z 
wyraźnym zaznaczeniem odrębności, 

- należy mieć przekonanie, że istnieje taka potrzeba, 
albo wola ku jej tworzeniu, 

- znaleźć i wykształcić grupę „wyznawców” 
przekonanych i zainteresowanych jej wdrożeniem, 
wskazać strukturę organizacyjną do jakiej należy dążyć. 

- określić  fazy wdrażania w życie programu 
realizacyjnego, 

- czekać (na ogół jakieś 60 lat – trzy pokolenia) na 
wyniki. :-) 

 
Zakładając, że dwa pierwsze elementy są oczywiste, rozważyć 

należy element trzeci – „wyznawców”, czyli elity. 
 
W pierwszej RP – elitą była szlachta. Przy całym szacunku dla 

budowy odrębności cywilizacyjnej Rzeczpospolitej jednym z 
istotnych błędów było przyznanie prawa udziału w elicie poprzez 
„urodzenie”.  

Fakt, że początkowo dostęp do elit dla ludzi wartościowych 
był łatwy, ale z czasem kryterium „urodzenia” stało się 
dominujące. 

Gdyby „urodzenie” było tylko  bazą dla formowania elit – 
byłoby to słuszne. Historia wskazuje, że rozwiązanie chińskie – 
egzaminy, które stały się podstawą zaliczenia do elity – jest 
bardziej efektywne i mniej narażone na degenerację. 

 
W II RP rolę elitarnego cenzusu pełniła matura; dla zdania 

matury konieczna była wiedza i zdolność samodzielnego myślenia, 
a także element etyczny związany ze stosunkiem do Ojczyzny i 
Narodu. Taka matura upoważniała do uczestniczenia w życiu 
publicznym i pełnienia stanowisk w administracji państwa. 

 
Warto nadmienić, że przynależność do elity wiązała się z 

pewnymi korzyściami natury ekonomicznej (choćby „pracownik 
umysłowy” z prawem do dłuższego urlopu). 
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Obecnie podstawowym problemem jest brak elit „ducha 
polskiego”. Jak można je odtworzyć? 

Wydaje się, że jedyną opcją jest rodzaj egzaminu 
obywatelskiego – tak można działać jednak dopiero po akceptacji 
programu wdrażania CP; na obecnym etapie jako krok wstępny – 
deklaracja chęci uczestnictwa w programie budowy CP i akceptacja 
dla Deklaracji Zasad. 

 
Nawet jednak „po przejęciu władzy”  stwierdzenie, że 

„matura”,  czyli status wykształcenia, jest czynnikiem elitarnym,  
byłoby nadużyciem. Obecny proces kształcenia jest na niskim 
poziomie i etycznym, i merytorycznym. Także kadra nauczycielska 
jest zdegenerowana. Proces odnowy jest długotrwały. Można 
twierdzić, że nie krótszy niż czas życia pokolenia – czyli około 20 
lat. 

Dlatego „egzamin obywatelski” to forma przejściowa, ale 
konieczna. 

 
Zaufanie 
 
Czy to już droga realizacji? Za prosto by było. 
Aby rozpocząć proces cywilizacyjnej zmiany, konieczne jest 

społeczne zaufanie, że podjęte dzieło rzeczywiście zmierza we 
wskazanym kierunku; tylu oszołomów obiecywało „wszystko, co 
chceta”,  że obecnie nawet najuczciwszy program będzie budził 
wątpliwości. 

 
Pierwszą fazą odzyskiwania wiarygodności jest przywrócenie 

władztwa Narodowi. Droga jest jedna – obligatoryjne 
referendum, czyli obligatoryjność jego przeprowadzenia i 
wdrożenia wyników  w istotnych dla Narodu sprawach; przejawem 
tego może być np. zebranie miliona podpisów popierających 
petycję o przeprowadzenie  referendum w danej sprawie. 

 
Drugą fazą jest określenie kierunku rozwojowego państwa. 

Zakładając zgodność narodu na organizację życia społecznego w 
duchu idei Cywilizacji Polskiej, krokiem referendalnym byłoby 
wybranie „patrona” idei. 
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Jest oczywistym, że idea Cywilizacji Polskiej jest zgodna z 
nauczaniem Chrystusa; symbolem, ale i wzorem byłoby 
wybranie Chrystusa na Króla Polski (Intronizacja). Nie ma 
lepszego symbolu dla kierunku zmian. 

Takie rozwiązanie byłoby zgodne z ideą Wolnej Elekcji, 
jednego z istotnych elementów rozróżnienia cywilizacyjnego. 

 
 Ważne jest zaznaczenie, że akt wyboru nie jest związany ze 

strukturą religijną KRK; to zdarzenie o charakterze cywilnym. 
 
 
Struktura organizacyjna 
 
Dopiero po takiej, narodowej decyzji można będzie przystąpić 

do formalnego tworzenia elit – zgodnie z opisaną procedurą. 
 
Elity  to „materiał wyjściowy” dla struktur organizacyjnych 

państwa. 
W początkowym okresie – wąska elita (bo proces tworzenia 

elit jest trudny; na początku będzie to mała grupa), winna przejąć 
kontrolę nad poszczególnymi instytucjami . Dotychczasowe elity  
powinny zostać włączone w istniejące i tworzone struktury (po 
sprawdzeniu ideowej przydatności) albo też usunięte. 

 
Czy obecne struktury winny być zachowane? Wydaje się, że 

nie.  
Pierwsza kwestia – skoro Intronizacja Chrystusa – nie jest 

potrzebny Urząd Prezydenta. W zamian warto sięgnąć do tradycji I 
RP i zwiększyć rolę senatorów. To powinna być elita elit. 

 
Widać, że obecny system sprawowania władzy poprzez partie 

– jest zdegenerowany. Proponowanym modelem jest ośrodek 
rządowy o znacznych kompetencjach, ale nastawiony 
koncyliacyjnie tj. poszukujący możliwości kompromisu  (ale w 
ramach idei) z różnymi środowiskami. Zatem realizacja idei nie w 
oparciu o zdyscyplinowaną partię, a o czynnik ideowy, gdzie 
współpraca jest otwarta na wszystkich chcących w programie 
uczestniczyć. 
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Potrzeba  premiera o specyficznych kwalifikacjach. 
 
Senat IRP wyróżniał tzw. senatorów permanentnych, czyli 

takich, którzy zawsze towarzyszyli królowi, a ich akceptacja była 
wymagana we wszystkich ważnych, a nagłych decyzjach, gdy 
Sejm nie mógł być zwołany, a decyzje trzeba było podjąć 
niezwłocznie. 

Z grona senatorów winna być wyłoniona Grupa  Permanentna, 
z kadencyjnością np. 2-letnią, ale częściowe zmiany składu winny 
być dokonywane  np. co pół roku (może być inny period). 

 
Należałoby też  wyłonić Elitarny Sąd  Honorowy; tu powinny 

być rozpatrywane sprawy osób, których postępowanie stanęło w 
sprzeczności z Kodeksem Elit (taki trzeba opracować). 

 
Czy powinna istnieć Konstytucja? 
Moim zdaniem  to nie jest dobre rozwiązanie. To ograniczenie 

o charakterze prawnym, a zatem sprzeczne z ideą cywilizacyjną. 
Właściwszym byłoby uformowanie Deklaracji Zasad, gdzie 

określone zostałyby ideowe formy działań, ale pozostawiające 
zakres swobody decyzji sytuacyjnej. 

 
I najważniejsze. 
Obecne środki techniczne pozwalają na dokonywanie 

referendów we wszystkich ważniejszych sprawach. Wydaje się, że 
idea reprezentacji Narodu w Sejmie – to zaszłość. 

Wszak rozważ Czytelniku, czy wszyscy mieszkańcy winni 
mieć prawo udziału w wyborach; to wypacza ideę demokracji. 

Sądzę, że prawo głosu winno przysługiwać jedynie elicie, a i 
to po wyrażeniu chęci udziału w podejmowaniu decyzji. 

Jaki jest bowiem sens udziału w głosowaniach ludzi nie 
kojarzących podstawowych faktów, już nie wspominając, że obecni 
maturzyści mają problemy z tabliczką mnożenia? 

Potrzebny byłby zatem Egzamin Świadomości 
Obywatelskiej. 
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Likwidacja Sejmu i przejście do systemu demokracji 
bezpośredniej poprzez referenda  to istotny element 
proponowanych zmian. 

 
 

KIERUNKI DZIAŁANIA 
 
We wcześniejszych redakcjach sugerowałem stworzenie ruchu 

społecznego Strażnicy Elity Ducha Europejskich Narodów 
(EDEN). 

Należy sobie zdawać sprawę, że odbudowa Cywilizacji 
Polskiej to tworzenie Imperium – bo taka jest forma realizacyjna 
cywilizacji. 

To zamierzenie większe od działań dotyczących jedynie  
Polski.  

Już na wstępie należy założyć tworzenie Imperium na terenach 
należących poprzednio  do Rzeczpospolitej. Czyli od Odry na 
zachodzie z oparciem o Adriatyk, do Morza Czarnego, aż po Ural 
na wschodzie z opcją wpływów w rejonie Doliny Fergańskiej i w 
oparciu o Bałtyk na północy z oddziaływaniem na Skandynawię. 

Potrzebne są zatem nie tylko elity polskie, ale też elity 
narodów sąsiednich wdrażających ideę cywilizacyjną u siebie, w 
dostosowaniu do okoliczności i korzyści własnych środowisk 
narodowych. 

 
Interesujące, że obecnie tworzy się rodzaj „ziemi niczyjej”  w 

tym regionie. Czyżby Opatrzność wiązała z tym swoje plany? 
 
Przynależność, deklaracja akceptacji idei ruchu, to 

pierwszy krok na drodze odtwarzania elit. To zgłoszenie 
uczestnictwa w tym procesie poprzez nałożenie na siebie 
zobowiązań: 

 
- Jawność danych; elita ma być wzorem dla innych i 

winno to być czynione w pełnej otwartości. Nie można 
deklarować wartości publicznie, gdy nie stosuje się ich w 
życiu prywatnym. Jawność jest bronią. 

 64



- Akceptacja dla Deklaracji Ideowej 
- Gotowość uczestniczenia w innych działaniach na rzecz 

odbudowy CP, acz nie byłby to udział obligatoryjny 
 
To spośród tych ludzi, po złożeniu Egzaminu Świadomości 

Obywatelskiej, przy braku zastrzeżeń etycznych dotyczących ich 
życia prywatnego,  utworzone byłyby pierwsze elity 
odbudowywanej idei cywilizacyjnej. 

 
Projekt Deklaracji Ideowej 
 

- Naród i przynależność do wspólnoty narodowej to 
istotne wartości każdego człowieka; prawem i obowiązkiem 
jest zachowanie tradycji, pogłębianie wiedzy historycznej i 
obrona przed bezpodstawnym poniżaniem godności Narodu. 
Obowiązkiem jest także przyczynianie się do tworzenia więzi 
między narodami na zasadach określonych przez wspólnotę 
idei. Wszelkie relacje winny bazować na przekonaniu, że 
wszyscy jesteśmy równi wobec Boga i innych ludzi, a 
przejawy rasizmu i ksenofobii powinny być konsekwentnie 
piętnowane i eliminowane. 

- Poprawa bytu materialnego społeczeństw winna być 
związana z tworzeniem relacji, które zapewniają 
wszechstronny i indywidualny rozwój duchowy każdej 
osoby. Prymat osoby, czyli personalizm, to dobro nadrzędne. 

- Rodzina to podstawowy element społeczeństwa 
spełniający rolę nośnika ciągłości pokoleniowej i kulturowej. 
Wypełniane zadania wymagają szacunku i najwyższej troski 
o utrzymanie tej instytucji jako czynnika kształtującego 
społeczeństwo, i jest narodową powinnością. Rola kobiety 
wina zyskać przynależne jej miejsce – równoprawnego 
partnera, a trwałość rodziny być przedmiotem szczególnych 
starań, gdyż tylko w takich warunkach można uzyskać 
zadowalające wyniki wychowawcze i krzewić uczucia 
patriotyzmu. 
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 Jeśli liczba zgłoszeń do tej formacji przekroczy 1000 – 
można rozpocząć działania organizacyjne. Bo będzie to 
sygnałem o potrzebie odtworzenia Cywilizacji Polskiej – 
jedynej tworzonej w duchu Porządku Zgodności. 

 
Został utworzony portal:   polacy.eu.org    , gdzie powstał 

specjalny dział poświęcony Cywilizacji Polskiej. 
Tam jest możliwość zgłoszenia  udziału w tym ruchu. 
 
Jednak wszelkie inicjatywy, pod różnymi nazwami, jeśli tylko 

bazować będą na ideowych przesłankach  Cywilizacji Polskiej,  są 
godne wsparcia. Można mieć nadzieję, że z czasem nastąpi 
połączenie inicjatyw na podstawie najbardziej zasadniczych 
wartości wspólnych wszystkim uczestniczącym w tym dziele. 
Polska jest jedna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 66



8.  TRAKTATY 
 
 

W tym rozdziale zamieszczam dwa traktaty poświęcone 
szerszemu omówieniu ważnych kwestii, istotnych w budowie 
cywilizacji. W tekście głównym były wzmianki na ten temat, ale z 
racji zachowania zwięzłości tekstu wydaje się, że słusznym będzie 
zamieszczenie szerszego ujęcia jako odrębnych rozważań. 

 
Prace nad rozwojem idei trwają i być może do tej części 

zostaną włączone rozwinięte uwagi dotyczące innych dziedzin. 
 
Liczę także i zachęcam Czytelników, aby zaproponowali 

własne widzenie rozwiązań kwestii organizacyjnych. Nawet jeśli 
byłoby to ujęcie alternatywne. 

 
Wdrożenie idei wymaga przygotowania różnych wariantów 

rozwojowych. Może być też tak, że dane rozwiązanie będzie 
optymalne w jakimś regionie, gdy w innym wybrane zostanie inne. 
Ważne, aby nie były sprzeczne z samą ideą cywilizacyjną. 

 
Zakładając rozwój idei – konieczne będzie opracowanie 

alternatywnych rozwiązań dotyczących organizacji życia 
społecznego. To powinna być praca różnych osób, o różnej 
perspektywie widzenia problematyki 

 
Liczę, że takie teksty zostaną w przyszłości dołączone. 
 

 
 
 

TRAKTAT O ROZWOJU 
 
Przyznam szczerze – temat uważam za jeden z trudniejszych i 

przy tym kłopotliwy. Stopień manipulacji przy używaniu tego 
określenia jest bliski określenia znaczenia dobra. 
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W Słowniku Języka Polskiego, jako pierwsze określenie 

rozwoju, podano: „proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia 
do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym 
względem doskonalszych; także pewne (wyższe) stadium tego 
procesu, rozkwit, rozrost”. 

 
Na tym poprzestanę, choć słów opisu jest znacznie więcej; te 

jednak w znacznej mierze kształtują nasze rozumienie słowa 
„ROZWÓJ”. 

 
Odnosząc się do tego określenia, można zauważyć, że 

zaznaczona jest pozytywna  konotacja. Rozwój odbieramy jako coś 
dobrego, wskazanego, potrzebnego, czy nawet koniecznego. 

Czy takie ujęcie jest jednoznacznie słuszne? 
 
Mam wątpliwości. 
Przecież rozwój organizmu człowieka – ZAWSZE kończy się 

śmiercią. To istotne stwierdzenie, ale przecież można je odnieść do 
wielu innych organizmów czy instytucji. 

Chodzi o jedno: czy rzeczywiście ROZWÓJ musi mieć 
pozytywną konotację? Czy w każdej sytuacji jest to cecha 
pozytywna? 

 
Problem nurtuje mnie od dawna. Kilka już lat temu napisałem 

notkę „Podłe Podstawy Postępu”. 
          Zaproponowałem tam definicję rozwoju 

społecznego jako szereg zmian w organizacji życia 
wynikających z konieczności dostosowania do 
potrzeb materialnych i intelektualnych w 
określonych warunkach cywilizacyjnych i 
kulturowych. 
 
         Powszechnym jest przekonanie, że rozwój i postęp 
związane są z wykorzystaniem i zastosowaniem 
zdobyczy techniki w poprawie materialnej strony 
naszego życia. Rozważając takie znaczenie tych słów, 
można dojść do przekonania, że motorem postępu i rozwoju, 
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rozumianych jako niekontrolowane zmiany zachodzące w 
społeczeństwach, są negatywne cechy ludzkiego 
charakteru. 
 
         Mamy po temu szereg przykładów. Przede wszystkim 
to, że znakomita większość wynalazków i rozwiązań 
organizacyjnych związana jest z potrzebami militarnymi. 
Zatem ich źródłem było dążenie do władzy i panowania nad 
innymi, z włączeniem w ten zakres także potrzeby 
posiadania. Czy są to cechy pozytywne? 
 
         Podobne znaczenie mają też takie cechy, jak zazdrość i 
zawiść, z tym jedynie rozróżnieniem, że zazdrość pobudza 
do rywalizacji, a zawiść wykorzystuje nawet najbardziej 
nikczemne działania celem wyrządzenia szkody 
przeciwnikowi. 
 
         Z kolei bez fałszu i kłamstwa nie byłoby handlu. 
 
         Nawet zwykłe wygodnictwo może być uznane za 
motoryczny czynnik rozwoju. 
 
         Czyż zatem nie jest prawdziwym twierdzenie, 
że dalszy, niekontrolowany rozwój musi prowadzić 
do zdziczenia i dehumanizacji naszego życia? Czy to 
jest naszym przeznaczeniem? 

 
Z innej  notki: „Rozwój i „rozwój”: 
 
       Jednym z kluczowych i „kultowych” słów naszego 

czasu jest słowo „rozwój”. Jeśli się ono pojawia w trakcie 
dyskusji, to pełni rolę „bramki” oddzielającej ludzi 
„normalnych” i „oszołomów”.  Bo wydaje się, że znaczenie 
tego słowa jest oczywiste: rozwój musi prowadzić do 
polepszenia warunków naszego bytowania.
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            To budzi zastanowienie. Czy rzeczywiście 
„rozwój” i jego synonim „postęp” ma zawsze 
jednoznacznie pozytywny wydźwięk?

  
             Przede wszystkim należy rozróżnić 

dziedzinę zastosowania tego słowa. W przypadku nauki 
rozwój oznacza naturalne zmiany wynikające z prowadzonych 
prac badawczych. Dla nauki o społeczeństwie, która to wiedza 
ma tu swe odniesienie, definicja nie jest już tak 
jednoznaczna. W wielu przypadkach myli się też wpływy 
mówiące o relacjach społecznych i utożsamia je ze zmianami 
w poziomie życia społeczeństwa. 

                         Precyzując, inne relacje będą w 
społeczeństwie polskim, kiedy będzie nas żyło w kraju 40 
mln, a inne, kiedy liczba ta spadnie do np. 25 mln.  Może to 
się odnosić do struktury demograficznej; kiedyś ludzie starzy 
otoczeni byli społecznym uznaniem wynikającym z szacunku 
dla nagromadzonych doświadczeń i wiedzy. Także z  faktu 
długiego trwania, co samo w sobie było godne podziwu i 
wskazywało na ponadprzeciętne zdolności osobnicze. Jeśli 
teraz będziemy mieli znaczną liczbę osób w podeszłym wieku, 
a ich trwanie będzie wynikać jedynie z postępów medycyny, 
to przy małej ilości osób młodych „społeczna wartość” osób 
starszych ulegnie deprecjacji. Niestety, niejako przy okazji, 
deprecjacji ulegnie także wiedza i doświadczenie. 

 
            Można twierdzić przy takim kryterium, że 

zamierzchłe społeczeństwa mogły mieć wyższy stopień 
rozwoju, aniżeli żyjące w naszych czasach. 

 
            Chcę tu jedynie zwrócić uwagę, że w wielu 

przypadkach i często świadomie, różni ludzie i 
środowiska nadużywają określeń typu „rozwój” 
czy „postęp”, przypisując ich znaczenie wszelkim 
zmianom w życiu społecznym, także, a nawet 
przede wszystkim takim, które przynoszą 
negatywne skutki. 
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            W tym kontekście powstaje inny problem: w jakim 
zakresie dopuszczalne jest wprowadzanie „zewnętrzne” 
czynników przyśpieszających zmiany?  Zwłaszcza, że te 
„przyśpieszające” zmiany mają z zasady charakter 
rewolucyjny. Czy  należy przyjąć narzucany punkt widzenia i 
afirmować „rewolucyjność” jako czynnik przyśpieszający 
rozwój?  

Należy też dostrzec, że zło totalitarnych systemów XX 
wieku jednak zrodziło większe poszanowanie praw ludzkich. 

            Można stąd  wnioskować, że naszym zadaniem jest 
działalność podejmowana z racji przekonań o jej przydatności 
dla społeczeństw, w których żyjemy. Zaś efekty końcowe nie 
są naszą własnością, a  wynikiem splotu różnych dążeń i 
zależności prowadzących do realizacji planów Opatrzności. 

 
 

 
„Polskie piekło” 

 

     Znany jest zapewne dowcip krążący jeszcze w czasach 
głębokiego komunizmu o „polskim piekle”, gdzie wskazuje się, że 
w „polskim” oddziale piekła brak jest strażujących diabłów, a to z 
racji tego, że jeśli tylko Polak próbuje wyskoczyć z kotła, to 
natychmiast jest wciągany z powrotem przez współtowarzyszy.

  
        O ile źródło tego dowcipu wydaje się „pozapolskie” – 

pierwowzorem był opisywany w literaturze 
autentyczny przypadek Żydów wiezionych do Treblinki, gdzie 
młody człowiek, tylko dzięki nieuwadze współtowarzyszy 
podróży, uciekł przez wietrznik wagonu, ale stracił na tym buty, za 
które był ciągnięty w dół. (Później brał udział w ruchu 
konspiracyjnym – stąd przekaz). Zakaz ucieczki motywowany 
był możliwością złego potraktowania „pasażerów” przez Niemców.  

Z podobnym zakazem spotkałem się w opowiadaniu starszego 
(pewnie już nie żyje) człowieka z Leżajska, który wspominał o 
zakazie ucieczki z getta wydanego przez lokalnego rabina 
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(opowiadającym był Polak, a kwestia dotyczyła rodziny Żyda 
prowadzącego wspólny interes z jego ojcem). 

  
     Tak więc można twierdzić, że przypisywanie Polakom 

wspomnianej cechy ma świadomie negatywny podtekst 
przerzucania własnych wad na innych. Cóż – jest porzekadło, 
że każdy sądzi według siebie.

  
     Tu jednak chcę się zastanowić nad samą zależnością, 

czyli niedopuszczaniem do nadmiernego wybijania się ponad 
przeciętność, bo tak chyba można określić wspomnianą cechę w 
znaczeniu społecznym. 

  
       Niewątpliwie mamy w przypadku Polaków do czynienia z 

istnieniem tej cechy; odwołując się do czasów zamierzchłych, 
przejawiała się w postaci oczekiwania od osób zajmujących wyższe 
miejsce w hierarchii społecznej postaw i zachowań nacechowanych 
altruizmem. 

  
       Tak jak dzieci w rodzinie, uznając autorytet rodziców, 

„biorą” od nich bez żadnego skrępowania, tak od osób na 
publicznych stanowiskach oczekujemy działań na naszą korzyść 
bez zobowiązań. 

  
       Struktura społeczna Polski nie była nigdy w pełni 

zamknięta. Przeciwnie, na tle krajów ościennych uchodziła za 
otwartą, a awans społeczny, także w II RP, był kwestią 
indywidualnych zdolności i pracowitości. 

  
      ( Można śmiało stwierdzić, że teraz, rzekomo w „wolnym” 

kraju, dostęp do stanowisk społecznie istotnych jest zamknięty – 
vide: korporacje).

  
      W społeczeństwie istniała silna „wewnętrzna” kontrola 

osób aspirujących do spełniania ważnych społecznie ról. Wszelkie 
poczynania takich ludzi poddawane były wszechstronnej ocenie – 
nie tylko pod względem fachowości, ale także pod względem 
postawy etycznej. 
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      Być może dlatego tak silnym negatywnym naciskom 
poddawane są polskie cechy narodowe poprzez nadawanie im 
pejoratywnego znaczenia. Zwalczanie społecznej kontroli „elity” 
przybrało wręcz ustawową formę – taką rolę pełni Ustawa o 
Ochronie Danych Osobowych, gdy jednocześnie następuje coraz 
pełniejsza inwigilacja z włączeniem doń życia rodzinnego i 
intymnego. 

  
      Wydaje się zatem, że należy dążyć (programowo) do 

przywrócenia tych wcześniejszych, wypracowanych kilkusetletnim 
doświadczeniem, metod kontroli społecznej. Przykładem 
skuteczności jest eliminacja wielu „autorytetów” lansowanych 
przez antypolskie środowiska. 

  
        W tym kontekście można zapytać, czy ta cecha 

narodowa – blokowanie prób nadmiernego wybijania się ponad 
przeciętność, czyli „polskie piekło” – ma walor negatywny w 
budowie społeczeństwa?

-----------------------------  
 
Wracam do tematu, mając w pamięci te wcześniejsze 

opracowania. Wnioskiem zaś jest stwierdzenie, że nie można podać 
jednoznacznych określeń dotyczących rozwoju bez odwołania się 
do poziomu podstaw cywilizacji. Nawet więcej – do rozróżniania 
Porządków. 

Bo nawet w ramach poszczególnych cywilizacji jednego 
Porządku – będą istnieć różnice znaczeniowe. 

 
Jakie zatem jest to pierwsze znaczenie ROZWOJU? 
W pierwszej kolejności należy odnieść je do tworu najbardziej 

ogólnego – czyli Porządku i jego cech. 
 
W Porządku Niezgodności podstawową cechą jest hierarchia. 

Zatem rozwój będzie związany z tworzeniem i rozwijaniem form 
hierarchicznych. Celem końcowym będzie jedynowładztwo 
kontrolujące wszelkie formy życia. Czyli supertotalitaryzm. 
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Proszę zauważyć, że w tym kierunku dążymy; technika, 
organizacja prowadzą do coraz bardziej wyrafinowanych form 
kontroli społeczeństw. Szczególną rolę pełni technika wojenna – 
wszak wojny służą podporządkowaniu niesfornych. 

 
Rozwój w Porządku Niezgodności, prowadzi do totalitaryzmu. 
 
I z tego faktu trzeba sobie zdawać sprawę. 
 
Dopiero rozważając Porządek Zgodności możemy nadawać 

pozytywne znaczenie słowu ROZWÓJ. 
Przytoczone na wstępie encyklopedyczne określenia tylko w 

tym Porządku mają pozytywną konotację.  
Co ciekawe: cecha polska – to „polskie piekło” – nabiera 

zupełnie innego znaczenia, jest bowiem dążeniem do 
równomiernego, zgodnego z poziomem świadomości społecznej (a 
przynajmniej elit tegoż społeczeństwa), zmieniania rzeczywistości 
zgodnie z zaistniałymi potrzebami i okolicznościami. 

 
 
Czyli proponowana definicja rozwoju: „Są to zmiany w 

organizacji życia, wynikające z 
konieczności dostosowania do potrzeb 
materialnych i intelektualnych w określonych 
warunkach cywilizacyjnych i kulturowych”  

staje się prawdziwa. 
 
Ekonomia – to jedna z form realizacji celów 

cywilizacyjnych; ustanowienie jednego pieniądza jako 
miernika aktywności i poddanie monetyzacji wszystkich 
dziedzin życia to dążenie do ustanowienia „jedynowładztwa”, 
czyli jedna z dróg do utworzenia systemu hierarchicznego. 
Taka sama, a może nawet bardziej skuteczna, jak próba 
tworzenia rządu światowego. 

Te strumienie wpadają do jednej rzeki. 
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Podsumowaniem niech będzie stwierdzenie, że każdy 
organizm (czyli każda struktura zorganizowana) dąży do 
realizacji swoich celów. 

Jeśli więc podstawową cechą Porządku Niezgodności jest 
hierarchiczność – to ten element będzie realizowany z 
cywilizacyjną konsekwencją – czyli będzie się ujawniał w 
długim czasie. 

 
W cywilizacjach Porządku Zgodności będzie to równość 

procesu rozwojowego elementów składowych. 
 
Rozwój będzie zatem inaczej rozumiany w różnych 

Porządkach. 
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TRAKTAT O EKONOMII 
 
Próbuję zebrać cały materiał dotyczący Cywilizacji Polskiej w 

jedną całość. I odczuwam braki w  koncepcji polegające na 
niejasnym wskazaniu drogi „przejścia” z jednego systemu do 
drugiego. 

Bo, jak dotąd, wskazania mówią o „ostrym” przejściu – czyli 
drogą rewolucyjną. Taka droga nigdy nie jest dobra – zawsze też 
niesie zagrożenia rozgardiaszu i realizacji idei przeciwstawnych 
deklarowanym. 

 
W trakcie rozważania tych kwestii pojawiło się rozwiązanie 

jako konstatacja wcześniejszych spostrzeżeń i przemyśleń. 
Aby zaś tę ideę przedstawić, trzeba poprowadzić wielotorową 

analizę nawiązań tyczących tematu. Bez odniesień do podstaw 
Cywilizacji Polskiej się tego zrobić nie da; konieczne są także inne, 
dodatkowe wyjaśnienia. 

 
Pierwszym krokiem jest ustalenie stanu, czyli wskazania, jakie 

jest miejsce przejawianej aktywności w życiu społeczeństwa. 
 
Powrócę do podstaw, czyli odniesień do rodziny jako 

pierwowzoru społeczeństwa. 
W jaki sposób jest budowana wspólnota rodzinna? 
 
Podtrzymanie istnienia – to zasadnicza konstatacja dotycząca 

samej potrzeby tworzenia wspólnoty. Wiąże się z wychowaniem 
potomstwa, opieką zdrowotną i opieką nad odchodzącym 
pokoleniem. 

Kultura to forma utrzymania relacji społecznych wynikających 
z powiększania się społeczności; niekiedy także umilania trwania. 

 
Aby unikać konfliktów mogących powstawać w procesie 

„podtrzymywania istnienia”, doświadczenia (kultura) nakazują 
ustalenie zasad obowiązujących w rodzinie (zasad w Porządku 
Zgodności lub praw w Porządku Niezgodności). 
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Dopiero po tych wstępnych określeniach tworzone są zasady 
związane z funkcjonowaniem rodziny, czyli pozyskiwaniem i 
wykorzystywaniem środków  umożliwiających trwanie -  
ekonomia.  

 
Tyle wstępu. Wynika zeń, że najpierw należy ustalić zasady 

(prawa), a następnie organizować ekonomię już w zgodzie z tymi 
ustaleniami. 

 
Obecnie panuje przekonanie, że poprzez zmianę relacji 

ekonomicznych można zmienić relacje społeczne. 
To niemożliwe. Niemożliwe zwłaszcza, gdy cel społeczny – 

podtrzymanie istnienia – nie jest celem nadrzędnym. 
(Zaznaczę, że może istnieć rozbieżność w rozumieniu 

indywidualnym „podtrzymania istnienia” a społecznym. To 
rozumienie jest zależne z kolei od typu Porządku;  kwestia jest 
w tekście zasadniczym Cywilizacji Polskiej i nie będzie tu 
rozwijana). 

 
Obecnie panujący system ekonomiczny – postkapitalizm – 

oparty jest na kulcie pieniądza. Prowadzi się działalność mającą na 
celu monetyzację wszystkich dziedzin życia i dąży przy tym do 
jednolitego pieniądza w skali globu. 

Można stwierdzić, że jest to próba utworzenia jednolitej 
„hierarchii finansowej”. Czyli totalitaryzmu finansowego z jednym 
ośrodkiem decydującym o dystrybucji i przepływach pieniądza. 

W jaki sposób system jest (został) utworzony? 
Na bazie lichwy. 
W jaki sposób? 
Aby system powstał, potrzebna jest baza finansowa, czyli 

rodzaj „bufora” kompensującego błędne alokacje. Na tyle duża, 
aby stanowić bufor dla całości przepływów. 

Póki było to złoto czy inne wartości materialne – sprawa była 
kłopotliwa. Jednak po odrzuceniu parytetu złota było już „z górki”. 
Kreacja pieniądza „lichwiarskiego” to właśnie szybkie tworzenie 
bufora finansowego – wolnych środków o dużej swobodzie 
przepływu, czyli pieniądze spekulacyjne. 
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Obecny kryzys finansowy wynika ze zbyt dużego „bufora”, a 
drugim czynnikiem jest zbyt słabe „lewarowanie” pożyczek, czyli 
nadmierna pazerność bankierów. 

 
Tak można wyjaśnić kwestię od strony finansów. Jest jednak 

sprawa „bufora” społecznego. To dotyczy potrzeby tworzenia 
rezerw materialnych na wypadek zdarzeń losowych. W tworzeniu 
tego „bufora” uczestniczą władze państw – poprzez zwiększenie 
opodatkowania społeczeństwa, z przeznaczeniem na tworzenie 
rezerw. 

Wraz z rozrostem administracji pojawia się coraz więcej 
dziedzin wymagających „buforowania”. Najbardziej istotne to 
system ubezpieczeń emerytalnych, zdrowotnych i zasiłki dla 
bezrobotnych. Dochodzi do tego wiele rodzajów „buforów” 
specjalistycznych – choćby na wypadek upadłości firmy. 

 
Układ jest stabilny, jeśli „bufory” są dostatecznie duże, ale nie 

naruszają w sposób drastyczny poczucia społecznego porządku. 
Czyli gdy wydajność pracy jest duża, a potrzeby społeczeństwa 
niewielkie, a przy tym ludzie na tyle potulni, że nie protestują zbyt 
gwałtownie. 

Granicą jest jednak rozprzężenie społeczne, gdy przestają 
obowiązywać normy życia społecznego. Zawsze jest bowiem tak, 
że z racji istnienia „buforów” pewien procent społeczeństwa może 
żyć bez pracy i nie powoduje to frustracji. Jeśli jednak granica 
zostaje przekroczona, następuje upadek i zerwanie więzi 
społecznych. 

 
 
 

EMOCJONALNA WARTOŚĆ PIENIĄDZA 
 
Prawideł ekonomii, jako aktywności ludzkiej służącej 

zaspokajaniu potrzeb, także emocjonalnych, nie da się rozważyć 
bez określenia zasad i prawideł porównywania różnych rodzajów 
aktywności. 

Tę rolę pełni pieniądz. 
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Można stwierdzić, że rozważania dotyczące pieniądza należy 
prowadzić w obrębie spójnych wartości cywilizacyjnych. Im 
mniejsza grupa uczestniczących w tworzeniu wspólnoty 
„pieniężnej”, tym bliższe jest określenie faktycznej wartości 
pieniądza. 

Próby zaś nadania temu środkowi wartości uniwersalnej są 
bezsensowne, a przykładem jest stosunek do pieniądza w Chinach i 
Europie; już różnica między judaizmem i chrześcijaństwem w 
odniesieniu do roli pieniądza,  stała się przyczyną kryzysu (w tym 
też można szukać powodów kryzysów wcześniejszych), a różnice 
te w świecie Zachodu i w Chinach są jeszcze większe.. 

 
Jak tworzy się wartość pieniądza?  
Przede wszystkim – brak jest jednolitej miary. Nawet złoto jest 

tylko pewnym przybliżeniem, a i to spełniającym swą funkcję w 
określonych warunkach. 

 
Na przykład, jeśli znajdziemy się w nieskażonej ręką 

człowieka dziczy, gdzie widać będzie grubą żyłę złota wychodzącą 
ze skały, to większą wartość od złota będzie miała stalowa siekiera, 
która pomoże nam tam zbudować chatkę. 

Siekiera ze złota będzie mało przydatna. 
 
Jedyną wartością jest aktywność ludzka zaspokajająca 

potrzeby i emocje. 
W społecznościach występuje dodatkowo możliwość 

wymieniania części swojej aktywności na aktywność innych; 
produkty i „zawłaszczenia” własne wymieniamy z naszymi 
współziomkami. 

 
Pieniądz jest więc sumą społecznych „wkładów 

aktywności”. 
Oczywiście – wraz rozwojem społeczeństwa ten „wkład 

aktywności” może obejmować nawet całość (prawie) naszej 
aktywności. (Zęby myjemy za darmo – chociaż niekiedy dzieciom i 
za tę czynność rodzice płacą). 
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Nasza aktywność nastawiona jest na zaspokajanie bieżących i 
przewidywanych  potrzeb. Czyli tworzymy „bufor” naszej 
aktywności mający kompensować np. wpływ pór roku na nasze 
potrzeby. 

Takie działanie wynika z naszej indywidualnej oceny 
przyszłych potrzeb i ich zakresu. 

(Pieniądz pełni w takim systemie rolę miernika przydatności 
przewidywań. Chciejstwem jest, aby wartość tych przewidywań 
była stała lub wzrastała. Faktycznie tylko w niewielkiej części jest 
to spełnione. Statystycznie – średnia ma wartość ujemną). 

 
Pieniądz jest sumą indywidualnych nadwyżek aktywności; 

każdy uczestnik daje do tej wspólności swój wkład. 
Należy jednak pamiętać, że ten wkład zawsze nosi cechy 

indywidualne i w indywidualnym aspekcie naszych emocji 
zmniejsza się w takim samym stopniu, jak stosunek społeczny 
kierowany do naszej aktywności. Jeśli społeczeństwo ocenia naszą 
aktywność dobrze, to przekazuje nam to w postaci pieniądza. 
Jednak sam pieniądz zmienia swą społeczną wartość zależnie od 
społecznych relacji. Także z uwagi na poziom emocjonalności 
społeczeństwa; wyższy jest w społeczeństwie młodszym. Starsi 
ludzie z większym poczuciem proporcji oceniają swe potrzeby i nie 
są skłonni do zawyżania części emocjonalnej wartości pieniądza. 

 
To właśnie ta część wartości pieniądza „odłożonego” 

(zdeponowanego w banku) ulega zmniejszaniu w 
proponowanym systemie oprocentowania ujemnego. 

Można powiedzieć, że jest średnią statystyczną zmniejszenia 
emocjonalności wraz z wiekiem jednostki.  

 
Sądzę, że przedstawiona argumentacja będzie trudna w 

akceptacji. Proszę jednak pomyśleć. W sumaryczną wartość 
pieniądza wchodzi emocjonalne zaangażowanie tworzenia wartości 
„buforowych”, czyli nasza gotowość do tworzenia takich wartości. 
Z czasem postrzegamy świat bardziej racjonalnie i ta emocjonalna 
gotowość maleje. A wszystkie twory naszych rąk tracą na wartości 
– jedne szybciej, inne wolniej, ale w sposób ciągły (poza 
specjalnymi przypadkami –  zawsze są wyjątki). 
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Oczywiście – na proces zmiany wartości pieniądza 

indywidualnego wpływa także szereg innych czynników. Są 
procesy społeczne, zmiany organizacyjne czy zmiany w 
możliwościach wykonawczych. To jednak nie zmienia charakteru 
wskazanego procesu. 

 
„Wszystko, co złożone – rozpadnie się.”  (Budda) 
--------------------------------------- 
 
 
Tworzenie takiego systemu zawsze narażone jest na ryzyko 

zaburzeń. Przekazy starożytnych wskazują na możliwość 
bezproduktywnego życia dla około 10% społeczeństwa. Mamy 
wskazania, że bezpieczna jest 1:12; taki podział społeczny mieli 
Medowie i taki podział (na 12 pokoleń) przyjęli Żydzi. 

 
Wraz z rozwojem sił wytwórczych zwiększało się 

opodatkowanie; to wynika z nierównomierności rozwoju. Jeśli 
bowiem opodatkowanie rolnika nie może przekraczać poziomu 
jego potrzeb własnych + na odtworzenie  produkcji, a i to 
ostrożnie, gdyż zbytnie „dociśnięcie” może spowodować mniejszą 
chęć do pracy i mniejsze plony, to działalność gospodarcza nie ma 
tych ograniczeń – ważne, aby pracownikom zapewnić utrzymanie. 

Występuje więc dysproporcja w traktowaniu rolnictwa i innych 
dziedzin. 

Nierównomierność rozwoju występuje więc na bazie przede 
wszystkim różnic między rolnictwem i przemysłem.  

 
Jednym z istotnych celów obecnego systemu jest ujednolicenie 

struktury sposobów opodatkowania rolnictwa i przemysłu. Jest to 
możliwe przy nadprodukcji żywności („bufor” żywności”) 
wynikającej z postępu w technologiach i sprzęcie rolniczym. 

 
W normalnym systemie rozwojowym (niezakłóconym), 

możliwe nadwyżki produkcji kierowane są na tworzenie nowych 
dziedzin gospodarczych, zwiększanie mocy produkcyjnych i 
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skracanie czasu pracy; to ostatnie kierowane jest na rozwój 
edukacji. 

 
Jak są tworzone „bufory”? 
Powstają pod wpływem strachu i przymusu. 
Strach jest uzasadniony: to przecież obawa przed klęskami 

żywiołowymi i innymi nieprzewidzianymi okolicznościami. 
Przymus ma inne korzenie - przede wszystkim wynika z 

zagrożenia życia. Tu wojna (przemoc) jest najlepszym środkiem. 
W warunkach rzekomej wolności tylko wojny są czynnikiem 

wyzwolenia sił produkcyjnych przekraczających potrzeby życiowe. 
Stan ten utrzymuje się także po wojnie – potrzeba odbudowy, 
poprawa jakości życia, infrastruktura. 

To pozwala korzystać z energii życiowej przeznaczanej na 
produkcję i tworzenie „buforów”, a jednocześnie łatwo można 
ukryć rzeczywiste możliwości produkcyjne względem potrzeb; 
nawet nikły wzrost konsumpcji jest odbierany pozytywnie przez 
społeczeństwo. 

 
Wraz z przedłużaniem się czasu pokoju rośnie presja na 

zmniejszenie „buforowej” produkcji. Reakcją jest wzrost 
konsumpcji – konsumeryzacja życia. To jednak może dotyczyć 
tylko niektórych grup ludności. Oprócz kasty uprzywilejowanej 
także tych najbardziej zaangażowanych w produkcję. Rośnie 
dysproporcja standardu życia w różnych grupach społecznych. 
Nadwyżka produkcji, z racji technologii, pogłębia tę sytuację. 
Coraz więcej grup społecznych doświadcza wyalienowania.  

Grupy „odrzuconych” muszą otrzymywać środki na 
przetrwanie celem zapobieżenia wybuchom gniewu. 

Podtrzymanie systemu wymaga dużej i rosnącej wydajności 
zatrudnionych. To prowadzi do zwiększania ilości odrzuconych 
przez system. Po prostu nie da się ciągle zwiększać konsumpcji 
ponad potrzeby i ukrywać „buforowania”. 

Rosną wzajemne antagonizmy i to z różnych powodów: ilość 
„nieproduktywnych” stale wzrasta i nawet jeśli ich potrzeby są 
małe, to łączna suma tych potrzeb rośnie.  

Ilość zatrudnionych spada, zatem jednostkowe obciążenie 
rośnie. Konieczne jest spłaszczanie zarobków. 
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To z kolei obniża wydajność, zwłaszcza gdy poziom 
społecznej jałmużny zaczyna zbliżać się do poziomu najniższych 
zarobków. 

Na ten proces nakłada się jeszcze jeden – wzrost liczebny 
grupy uprzywilejowanej i to przy jej wzrastających potrzebach i 
oczekiwaniach. 

 
Struktura życia  wymaga prac społecznie użytecznych, a 

zaliczanych do uciążliwych i przy tym niezbyt wysoko płatnych. 
Rozchwianie systemu dotyka w pierwszej kolejności tych dziedzin. 
Efektem jest pogarszająca się jakość funkcjonowania coraz 
większej ilości instytucji społecznych, takich jak transport 
zbiorowy, komunikacja, urzędy. 

Zazwyczaj raz rozpoczęty proces prowadzi do upadku 
systemu. Jest nieodwracalny. Wymaga radykalnych zmian 
paradygmatów społecznych. 

 
Obecnie mamy do czynienia  z wyraźnie widocznymi 

oznakami tego procesu. 
 
Niewątpliwie jest to zauważalne w kręgach decyzyjnych. Są 

próby zapobieżenia, a przynajmniej opóźnienia degeneracji. Jako 
metodę przyjmuje się jednak oparcie na dotychczasowym systemie 
i manipulacje niektórymi wskaźnikami. 

System wszedł w stan obecny na skutek długotrwałego 
oddziaływania stóp procentowych (lichwy), a dodatkowo 
włączania w spiralę długów procentów składanych. 

Proceder wynika z prawideł rozwoju, które przedstawiłem w  
traktacie.  

 
System oprocentowania jest nastawiony na ciągły rozwój – 

rozumiany jako wzrost wielkości gospodarki. 
W warunkach niedoborów spełnia swoje zadania, stając się 

stymulatorem wzrostu. 
Jednak w przypadku stagnacji jest czynnikiem niszczenia 

zwłaszcza tych dziedzin, które nie przynoszą wysokich dochodów, 
choć są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa. Należy przy 
tym stagnację rozumieć nie tylko jako sytuację ogólną, 
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geostrategiczną, ale także jako wszelkie przypadki stagnacji 
lokalnej, nawet w skali pojedynczego przedsiębiorstwa (nawet 1-
osobowej firmy). Tak jak lichwa przyspiesza wzrost przy 
pozytywnej koniunkturze (i pozwala na przejmowanie części lub 
całości społecznego zysku z tego wynikającego), tak samo 
przyspiesza upadek, gdyż utrzymuje wielkość korzyści własnych 
banków przy stagnacji podmiotu pożyczającego. 

Więcej – obecnie mamy przykład zwiększania zysku; 
oprocentowanie pożyczek udzielanych instytucjom będącym w 
trudnej sytuacji wzrasta, rzekomo z racji konieczności 
zabezpieczeń przed możliwą niewypłacalnością części takich 
instytucji. 

 
Rozpatrując problem na poziomie cywilizacji, nie jest nawet 

istotne, że finansjera przejmuje za długi coraz większą część 
gospodarki i obiektów mogących być przedmiotem obrotu 
pieniężnego. Istotą problemu jest ograniczanie działalności 
gospodarczej społeczeństw, a tym samym zmniejszanie wartości 
tego posiadanego majątku. 

Być może w dłuższym okresie system dokonałby 
samoregulacji – dotyczy to jednak ludzi, a ten „materiał” jest 
wrażliwy na okresowe braki w np. wyżywieniu. 

 
Efekt jest taki, jak już pisałem – coraz szybsze pogrążanie się 

chaosie i rozpad społecznych struktur. Procesu nie da się 
powstrzymać poprzez środki dostępne, czyli np. dodruk pieniądza 
czy zmniejszenie oprocentowania. Tu konieczna jest zmiana 
paradygmatów organizacji życia społecznego. 

 
Czy istnieje taka możliwość? 
 
Na pewno pierwszym rozważanym kierunkiem jest wywołanie 

wojny. Metoda stara i sprawdzona. 
Jednak w obecnej sytuacji, przy tak wielkiej ilości środków 

zniszczenia, może dojść albo do zniszczenia totalnego, albo też np. 
zniszczenia centrów decyzyjnych jednej ze stron – nawet tej 
„silniejszej” – i tym samym zakończenie konfliktu w sposób 
niezgodny z założeniami wyjściowymi. 
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Czy jest możliwość „łagodnego” przejścia? 
 
Rozważając taką sytuację, trudno ją sobie nawet wyobrazić. 

Zmiana paradygmatów to oddziaływanie i zmiana świadomości 
społecznej. Tymczasem nasza (ludzka) świadomość budowana jest 
przez całe życie. Zmian może dokonać u siebie nikły procent 
populacji, a i to myślenie odbywa się na podstawie utartych 
wyobrażeń. 

Zmiana, nawet przy najszczerszych chęciach, jest procesem 
długotrwałym, wymagającym wysiłku i przygotowań. Całego 
procesu kształcenia i kształtowania wyobrażenia jednostek o 
nowym systemie wartości. 

Jeśli znaczna część populacji swe cele życiowe ustaliła jako 
materialny dorobek (np. budowa i posiadanie domu ze stosownym 
wyposażeniem), wzięła na ten cel kredyt, który ma spłacać przez 
kilkadziesiąt lat, to można wątpić czy ci ludzie gotowi są uznać, że 
posiadany przedmiot pożądania traci wartość jako cel ważny w 
życiu. 

Podobnie z wieloma innymi dziedzinami. Przykłady można 
mnożyć. 

 
Drugim problemem jest wskazanie nowych wartości jako cele 

życiowe. Winien przy tym to być spójny system różnorakich celów 
– wszak życie ludzkie jest bogate w przejawach. To należy 
opracować, wyszczególnić i zrobić to w formie wiarygodnej, tzn. 
takiej, że kolejne kroki organizacyjne będą prowadziły do 
końcowej, wykształconej formy nowego bytu społeczeństwa. 

 
W dotychczasowych opracowaniach tych autorów, którzy 

podejmują nowe działania kierunkowe, brak jest w ogóle myśli 
idącej w tym kierunku albo też są bardzo enigmatyczne i oparte o 
życzenia, a nie stanowią wytycznych dla prowadzenia zmian. 

 
Z dostępnych opracowań blogerów (to stosunkowo wąskie 

grono, ale reprezentowane są różne nurty ekonomiczne i ideowe), 
najwyżej cenię opracowanie Jacka Rossakiewicza „Demokracja 
finansowa”. 
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I, co ciekawe, nie zgadzam się z jego wizją zmian. Zbyt wiele 
jest dobrych życzeń typu „należy zmienić świadomość społeczną, a 
wtedy...”. 

Takie projekty można z założenia traktować jako oszołomstwo. 
Jednak należy też zauważyć, że autor tej koncepcji, w części 

wstępnej tekstu, określa kierunek i zakres potrzebnych zmian w 
świadomości społecznej. (Nie wychodzi jednak poza utarte 
standardy rozumowania). Dalej opiera swoje założenia na pojęciu 
„dobra absolutnego” i na tej podstawie uważa, że ekonomia może 
nakierować społeczeństwo na działania związane z tworzeniem 
tegoż dobra.  

To dwa (błędy) w jednym.  
Temat zmiany pojęcia wartości podstawowych podejmuję w 

tekście zasadniczym Cywilizacji Polskiej, a pozycję ekonomii w 
życiu społecznym określiłem na początku tego opracowania. 

 
Moje zastrzeżenia nie dotyczą kierunku zmian, ale są 

sprzeciwem wobec braku wskazań dotyczących implementacji, 
czyli sposobu realizacji tego projektu. Bo oparcie o życzenia i 
dobre chęci – nie jest drogą właściwą. 

 
Nakierowaniem na sugestię rozwiązania kwestii wpływów 

finansów na kierunki rozwojowe są uwagi w „Demokracji 
Finansowej” J. Rossakiewicza, gdzie autor wspomina o 
temporalnym pieniądzu w Chinach (ważnym przez trzy lata), oraz  
przypomnienie waluty egipskiej sprzed „inwazji” żydowskiej – 
„ostaca”, czyli pieniądz mający pokrycie w zdeponowanym w 
spichlerzu zbożu. 

 
Połączenie obu elementów rodzi następujące skojarzenia: 
 
Obecnie coraz częściej pieniądz jest traktowany jako towar, 

którego dystrybucją zajmują się „rynki finansowe”. Mając w 
dyspozycji „bufor finansowy” i prawo kreacji pieniądza, mogą 
„zasilać” rynek tym towarem, a nawet wycofywać z rynku zależnie 
od potrzeb.  

Jeśli jednak pieniądz miałby być towarem (pełnić wszystkie 
jego funkcje lub ich część),  to winien mieć też cechy podobne 
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innym towarom. Nie powinien być specjalnie uprzywilejowany, a 
stanowić jedynie wzorzec porównawczy (miarę). 

 
Jeśli budujemy dom i wydajemy na ten cel jakąś określoną 

kwotę, to w miarę upływu czasu wartość domu spada. Dom 
przecież narażony jest na czynniki atmosferyczne, starzenie się 
materiałów itd. To naturalne. 

Owszem, w firmach następuje odpis wynikający ze zużycia o 
wartość odtworzeniową i dotyczy to całego majątku, jednak 
wartość samego budynku ulega deprecjacji. 

Dla obiektu w prywatnym posiadaniu nie ma możliwości 
„odpisu” zużycia. 

Możliwe jest zwiększenie wartości z racji np. dobrej lokalizacji 
– to prawda. Ale prawdą jest też możliwe zmniejszenie wartości z 
podobnego tytułu. 

 
Zboże w Egipcie pełniło tę samą rolę – było towarem o 

zmniejszającej się wartości.  
 
Można twierdzić, że wartość wszystkich lub prawie wszystkich 

towarów podlegających zasadom obrotu pieniężnego ulega 
deprecjacji z większą lub mniejszą szybkością. Wszelkie 
„nowości” – choćby sprzęt elektroniczny – ulegają szybkiemu 
„moralnemu zużyciu” i ich wartość szybko spada. 

 
Konieczne jest dodanie jeszcze jednej uwagi. Wartość 

większości towarów związana jest z naszymi emocjami. Dla 
głodnego kawałek chleba ma nieporównanie większą wartość niż 
dla sytego. 

Jeśli tworzymy rodzinę, to ważną rolę odgrywają warunki 
życia, w tym powierzchnia domu (mieszkania), ale kiedy dzieci 
dorosną i opuszczą dom rodzinny – bywa, że dla starszych ludzi 
duże mieszkanie jest tylko obciążeniem generującym koszty 
utrzymania. 

Wartość towaru zmienia się zależnie od okoliczności. 
Dochodzi zaś jeszcze czynnik, który rzadko jest uwzględniany: 

często tracimy zainteresowanie czymś, co przez jakiś czas 
stanowiło dziedzinę naszych zainteresowań. Bo jeśli lubiliśmy 
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chodzić po górach, to wszystko, co było związane z wyjazdami, 
miało wartość. Z czasem ta wartość maleje, a my przenosimy swe 
zainteresowania na inne dziedziny. 

Wartość pieniądza zawiera zatem w sobie znaczny procent 
zawartości emocjonalnej. 

 
Tymczasem pieniądz traktuje się odrębnie. Ma nie tylko 

utrzymać swą wartość, ale i przynosić dochód. 
 
Proponowana zmiana w traktowaniu pieniądza polega na 

wprowadzeniu bankowości bezodsetkowej z lichwą ujemną 
(ujemnym oprocentowaniem), czyli pieniądze złożone w banku 
winny tracić na wartości.  

Mało. Za przechowanie należy zapłacić. 
                      To identyczny sposób, co deponowanie zboża w 

egipskich magazynach. 
Bank pełniłby rolę magazynu. Nie może wydać więcej (zboża, 

pieniędzy) niż posiada na składzie. A zboże traci wartość z racji 
starzenia, powstają także straty z racji istnienia gryzoni itp. 

Z czego się utrzymuje? Z opłat za przechowanie – to 
podstawowy element. 

Może jeszcze pożyczać na inwestycje itp., ale bezodsetkowo. 
Zarobkiem banku jest wtedy różnica między lichwą ujemną, 

czyli procentowym spadkiem wartości pieniądza, a kwotą zwracaną 
przez pożyczkobiorcę. 

 
Gdzie mieści się ryzyko operacji? 
Może być kompensowane kosztami (opłatą za 

przeprowadzenie transakcji pożyczkowej). 
Wariantowo (temporalnie) można pozostawić nawet 

oprocentowanie pożyczek w dotychczasowej wersji, ale bez 
dołączania oprocentowania do kwoty pożyczki (procent składany). 

 
Reakcje rynku.  
 
Przede wszystkim upadek tezauryzacyjnej roli pieniądza w 

dotychczasowym znaczeniu; pieniądz zachowuje tę rolę, ale na 
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równi z innymi towarami. Bo tak samo można inwestować w dom 
tracący na wartości, jak i w pieniądze. 

W społeczeństwie wystąpi zmniejszony napór na oszczędzanie; 
po prostu świadomość, że pieniądze nie stanowią specjalnie 
uprzywilejowanego środka tazauryzacji zmniejszy 
zapotrzebowanie na pieniądz. Zwiększy obrót pieniądza z racji 
zmniejszonego parcia na oszczędzanie, ale też ograniczy wpływ 
finansów na życie publiczne; tworzenie „bufora” finansowego staje 
się bezsensowne wobec faktu deprecjacji pieniądza i  braku 
możliwości zarabiania na odsetkach. 

 
Obecnie próbuje się tłumaczyć, że „bufor” finansowy nie jest 

groźny. Jako przykład podawane jest to, że mimo powstania tak 
dużego „bufora”, który dodatkowo został powiększony 
niebotycznym dodrukiem pieniądza papierowego, nie powoduje to 
znaczącej inflacji. 

To złudne tłumaczenie. Ten „buforowy” pieniądz jest jak 
chmura gradowa, która wisi nad nami i w każdej chwili może 
pokazać swoje groźne oblicze. 

Pieniądze zostaną „zainwestowane” w każde przedsięwzięcie 
mogące przynieść dodatkowy zarobek, ale przede wszystkim dla 
utrzymania obecnego status quo. To, że nie są inwestowane – to 
„dobra wola finansjery”, która woli przejmować powoli całą 
gospodarkę, ale nie chce doprowadzać do krachu. Zauważalne jest, 
wspominane już, traktowanie pieniądza jako towaru, który można 
dostarczać i wycofywać z rynku. 

Szybka inwestycja dużych kwot doprowadziłaby do 
gwałtownej inflacji i w efekcie do gwałtownych zaburzeń. 

 
Aby temu zapobiec, konieczne jest czasowe ograniczenie 

swobody przepływów finansowych. Przepływ winien mieć miejsce 
jedynie przy inwestycjach, gdzie towarzyszyłby mu przepływ 
towarów – materiałów inwestycyjnych. Należy się bowiem liczyć z 
dążeniem do wykorzystania środków „bufora finansowego” na 
zakup towarów o charakterze wartości stałych – zwłaszcza ziemi 
itp. 
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Znaczna część wydrukowanych nominałów nie uczestniczy w 
obiegu – jest formą tezauryzacji.  Ujemne oprocentowanie, 
zwiększając szybkość obrotu pieniądza, włączy w użytkowanie 
pewną ilość tych środków. Będzie to istotny czynnik, który należy 
uwzględnić w rozważaniach na temat emisji nominałów po zmianie 
systemu. 

 
Interesujące, że Chiny utworzyły własny „bufor” finansowy w 

postaci zakupu śmieciowych obligacji amerykańskich. Taka 
inwestycja wydawała się bezsensowna, ale obecnie stanowi 
podobną groźbę dla gospodarki światowej – tej należącej do 
„kultury Zachodu”, jak „bufor” rynków finansowych. 

 
Podsumowując: 
Demokracja finansowa to proponowany system organizacji 

finansów, gdzie „bufor” będzie powoli (lub szybko – zależnie od 
woli społeczeństwa) „zjadany” przez lichwę ujemną. Świadomość 
tego faktu pozwoli dodatkowo przyspieszyć prace nad tworzeniem 
nowego systemu odniesień do wartości bazowych cywilizacji 
Porządku Zgodności. 

 
I na koniec: 
Ważnym czynnikiem świadomości społecznej dotyczącym 

finansów (przynajmniej w naszym kręgu kulturowym) jest 
odniesienie do przypowieści ewangelicznej o talentach. 

Jest tam wskazanie, że posiadanymi środkami należy obracać, 
aby uzyskiwać korzyści. 

Może wydać się to sprzeczne z proponowaną likwidacją 
„bufora” finansowego i ujemnym oprocentowaniem pieniądza. 

Posiadając pieniądze jako kapitał, zgodnie z przypowieścią 
należy je zainwestować. Tyle, że nie powinna to być „inwestycja” 
w pieniądze. 

Jeśli porównywać, to najlepszą „inwestycją w pieniądze” 
byłoby zakupienie środka łatwo wymienianego na pieniądze i nie 
tracącego na wartości. Takim towarem jest złoto. 

Tyle, że taka inwestycja odpowiada zakopaniu posiadanego 
„talenta” – to działanie nie przynosi żadnego przyrostu wartości. 
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Jeśli pieniądz (już ten elektroniczny), utraci funkcję swego 
powiększania na skutek lichwy, to wzrost wartości można będzie 
uzyskać tylko poprzez inwestycje pozwalające na zaspokajanie 
ludzkich potrzeb. 

 
I jeszcze: 
Ujemne oprocentowanie może być zmienne, podobnie jak 

obecne stopy procentowe. Miarą poziomu zmian jest 
zapotrzebowanie społeczne. Jeśli społeczeństwo „upada” – maleje 
populacja, występuje marazm – „kurczy” się rynek. Ilość środków 
pieniężnych powinna być zmniejszana poprzez obniżanie wartości 
pieniądza. Tylko wraz ze wzrostem populacji (przy tej samej ilości 
dóbr) może rosnąć wartość pieniądza. To z kolei winno 
wywoływać parcie na wzrost produkcji, celem utrzymania jego 
stałej wartości. 

Jaką wartość będzie miał elektroniczny zapis wartości 
pieniężnej, gdy zabraknie pokolenia tworzącego na bieżąco 
wartości materialne? 

Nie może być tak, że można inwestować w pieniądz (jak 
obecnie) i oczekiwać, że na stare lata będziemy żyć z oszczędności: 
konieczne jest też inwestowanie w przyrost populacji. 
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9.  TEKSTY  UZUPEŁNIAJĄCE 
 
 
Przedstawiona idea Cywilizacji Polskiej (Słowiańskiej) wynika 

z głębszego podziału dróg rozwojowych – podziału na Porządek 
Zgodności i Porządek Niezgodności. 

W tekście podstawowym przedstawiona jest sama koncepcja i 
to w bardzo szkicowej formie. Nawet nie chcę kusić się o 
przedstawienie bardziej szczegółowych opisów – także z racji tego, 
że zaciemniałoby to rozpoznanie tej mentalnej konstrukcji. 

Idea cywilizacyjna nigdy nie przybiera schematycznej formy; 
zawsze istnieje możliwość dostosowania do okoliczności – ważna 
jest sama  idea. Cenne zaś mogą być  przykłady stosowanych 
rozwiązań. 

 
Tu chcę zaprezentować trochę tekstów pisanych jako odrębne 

notki w dużym rozrzucie czasowym, część jeszcze przed 
uformowaniem się przekonania o istnieniu polskiej odmienności 
cywilizacyjnej. Ale to właśnie one, po sumarycznej analizie, dały 
mi przekonanie o  odrębności kultury słowiańskiej. 

Czytając te teksty – proszę o wyrozumiałość; zawsze starałem 
się, aby stanowiły pewną logiczną całość, co wymagało 
naświetlenia. W efekcie, przy zbiorczym ujęciu – istnieją 
powtórzenia tematyczne. 

 
Pierwsza grupa tekstów nawiązuje do kształtowania się zasad 

współżycia (albo praw – w cywilizacjach Porządków 
Niezgodności). Bo zazwyczaj jest to pierwszy krok na drodze 
tworzenia społeczeństwa. 

Druga grupa nawiązywać będzie do rozwoju w szeroko 
pojętym zakresie; każda społeczność rozwija się i dostosowuje do 
zmieniających się okoliczności. 

Trzecia wreszcie – to teksty różne, które jak sądzę, mogą 
wzbogacić rozumienie polskiej odrębności cywilizacyjnej. 
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O WSPÓŁŻYCIU 
 

PAN, PANI 
 
 W  tym tekście chcę odnieść się do specyficznych cech 

naszego społeczeństwa. Bo zwykle zwyczaje czy porzekadła,  które 
wydają się tak oczywiste, że je pomijamy w naszym wyobrażeniu 
świata, są cechami głęboko osadzonymi w kulturze. 

   Sprawą nurtującą mnie nie od dziś jest sposób zwracania się 
do siebie w sferze kultury polskiej. Pan, Pani.  

 Nie wiem, czy Państwo odczuwają, że w tej formie 
grzecznościowej zawarta jest niezwykle głęboka treść kulturowa i 
religijna, w sposób wyłączny i jednoznaczny, podobnie jak tradycja 
Wigilii Bożego Narodzenia, powiązana z naszą narodową 
świadomością. 

 
 Słownik języka polskiego wśród wielu znaczeń słowa pan 

odnosi je do określenia używanego wobec Boga jako Stwórcy 
Świata – takie znaczenie często występuje w Piśmie Świętym. 

Obniżając rangę znaczenia tego słowa – dotyczy ono także 
kogoś mającego władzę, ale także duży stan posiadania. 

 
  Być może dlatego przez narody sąsiadujące bywamy, często 

z przekąsem, określani jako naród panów (polskie pany). Bywa 
bowiem i tak, że posiadamy mało, a odnoszenie się do siebie w 
przyjętej formie grzecznościowej jest odbierane jako zdecydowany 
przerost formy nad treścią. 

 Jednak w wielu przypadkach obserwacji naszych cech 
narodowych, dokonywanych przez niezależnych, ale i nie 
nastawionych do nas negatywnie obserwatorów, cechami 
najczęściej wymienianymi jest zachowywanie godności osobistej 
(nawet w warunkach skrajnych) i niezależności poglądów. 

 Wśród określeń ze słownika są i takie: „być panem siebie, 
panem swej woli, mieć niezależność osobistą i materialną, 
postępować zgodnie ze swoją wolą. Być panem u siebie, tj. nie 
podlegać w miejscu swej pracy i działania czyimś nakazom, 
rozporządzeniom”. 
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 Jeśli wszystkie podane znaczenia słowa poddamy filtrowi 

poglądów wynikających z doktryny Cywilizacji Polskiej, to w 
moim rozumieniu przedstawione cechy narodowe są 
wyznacznikami tej idei. Są bowiem wykładnią indywidualnej 
niezależności, ale i odpowiedzialności jednostki. Nie można 
bowiem zachować godności własnej, jeśli nie chce się ponosić 
odpowiedzialności za swe postępowanie: brak odpowiedzialności 
jest cechą niewolników – ci zawsze przyczyn swych czynów 
szukają nie u siebie, ale poza sobą. 

 
 Często zwracając się do różnych osób, pomijam wszelkie 

tytuły, używając jedynie słowa pan (pani).  Niekiedy bywa to 
odczytywane jako oznaka braku szacunku. Myślę, a przyznają to 
Państwo sami, że ta forma grzecznościowa jest też formą 
najwyższego szacunku, jakim możemy obdarować naszych 
interlokutorów 

  Wracając do tematu, mam nadzieję, że Trzecie Tysiąclecie 
umożliwi nam głębsze dostosowanie się do narodowych cech 
naszej tradycji. Że zasłużymy sami sobie na prawo  zwracania się 
do siebie tą piękną i głęboką w znaczeniu formą grzecznościową. 

 
(Tekst pisany w połowie lat 90.). 
 
 
 
 
 
 

POLSKA WIGILIA 
 
To ważny zwyczaj, specyficzny i charakterystyczny dla kultury 

polskiej (słowiańskiej). 
Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, skąd wzięła się 

ta odrębność tradycji wigilijnej w naszym kraju? 
To, że nie jest to tradycja europejska, a także nie nawiązuje do 

tradycji żydowskiej, chyba jest oczywiste. Jest jednak faktem, że 
obecnie, co konstatuję z dużym zdziwieniem i zawodem, KRK 
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forsuje zjudaizowaną wersję Wigilii jako powolne zbliżanie do 
formy żydowskiego święta Chanuki – obchodzonego na pamiątkę 
odstąpienia od oblężenia Jerozolimy za czasów powstania 
Machabeuszy, gdzie jednym z istotnych elementów było 
zamordowanie wodza oblegających, Holofernesa, przez Judytę. 

Święto obchodzone jest w postaci zapalania lampek 
chanukowych i wspólnego posiłku, gdzie jednym ze zwyczajów  
jest taniec wokół stołu z trzymaniem się za ręce, co tworzy 
zamknięty krąg. 

 
W polskiej tradycji wigilijnej nie było zapalonej świecy – ten 

element wprowadzono niedawno i ma on symbolizować obecność 
Chrystusa. 

To pierwszy element upodabniania. Drugim, z jakim się 
spotkałem, to wprowadzenie, zwłaszcza w różnego rodzaju 
wspólnotach, chwytania się za ręce i tworzenia zamkniętego kręgu. 
W neokatechumenacie występuje też element tańca ekstatycznego. 

Połączenie w całość – upodobnia oba święta. 
Czy można to czynić? 
Jak wspomniałem – są to zupełnie różne tradycje, także w 

sensie symbolicznym. 
Tradycja żydowska wywodzi się ze święta Paschy (bo do 

wieczerzy paschalnej często próbuje się odnieść Wieczerzę 
Wigilijną), gdzie pierwsza wieczerza tego typu poprzedzała 
ucieczkę z Egiptu. Z zasady była obchodzona w zamkniętym kręgu 
uczestników i przy zamkniętych drzwiach; wszak na zewnątrz miał 
przechodzić Anioł Śmierci. 

 Mało – nawet resztki pokarmu nie mogły być dane osobom 
spoza kręgu, a spalone w ogniu. 

 
Tymczasem nasza Wigilia jest otwarta dla wszystkich – tego 

dnia nawet wróg będzie przyjęty pod dach i ugoszczony. Bo jest to 
święto pojednania, które ma przybliżyć Królestwo Boże i być 
zalążkiem stosunków, jakie tam będą panować. 

Jest też świętem miłości do otoczenia – zwierząt i przyrody 
nieożywionej. Jednocześnie jest pamięcią o zmarłych i 
nieobecnych, dla których zostawiamy wolne miejsce przy stole.  
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To dawny zwyczaj – w dniu wigilijnym miały przybywać do 
nas dusze zmarłych, dla których przez cały czas podtrzymywany 
był palący się ogień, aby mogły się ogrzać. Dla nich 
przygotowywano postne, słodkie dania – stąd tradycja kutii. W tym 
dniu nie wolno było używać ostrych narzędzi, zwłaszcza igły czy 
szydła, aby nie zranić niewidocznej duszy, a zanim się usiadło, 
należało omieść ławę czy krzesło, aby na duszyczce nie usiąść. 

 
Łamanie opłatkiem – większość autorów twierdzi, że to 

nawiązanie do eulagii – chlebów, które spożywano podczas 
spotkań pierwszych chrześcijan, a których nadwyżka była 
roznoszona do domów nieobecnych na spotkaniu. Trochę mało 
przekonująca geneza, jeśli traktować ją jako nawiązanie do 
judaizmu, bo jak to porównać z koniecznością spalenia 
pozostałości po wieczerzy paschalnej?  

Na pewno – niewątpliwie zbliżona do chrześcijaństwa, a nie 
judaizmu. 

To może sugerować, że pierwotne było źródło leżące u 
podstaw i chrześcijaństwa, i tego zwyczaju. 

 
Można wiarygodnie twierdzić, że inspiracją, a często i 

zapożyczeniem występującym w tekstach biblijnych, są tradycje 
kultury Międzyrzecza. Wędrówka na zachód tamtych idei (stąd 
trzej królowie przybyli ze Wschodu), najpierw do Palestyny, a 
później przez Europę – do Polski. 

 
Ale była też inna droga. Wraz z plemionami Aryiów, a 

Aryiami byli także Słowianie, wędrowały te idee na północ, na 
teren Międzymorza (Czarnego i Kaspijskiego) i dalej najpierw na 
wschód, a następnie z powrotem na zachód, aby zatrzymać się na 
ziemiach Polski. 

To dwie, niezależne drogi rozprzestrzeniania się tamtych idei. 
Warto zwrócić uwagę na słowa Chrystusa dotyczące Dwóch 

Przykazań Miłości, że On nie tworzy praw, a jedynie chce je 
wypełniać, zaś na tych prawach oparte jest Prawo i Prorocy. 
Dlaczego te słowa tak raniły faryzeuszy i Sanchedryn? 
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Jeśli dodać, że zwyczajami w  rejonie Międzymorza i Persji 
były te związane z oczekiwaniem na dusze zmarłych w wieczór 
poprzedzający Nowy Rok (obchodzony w dzień równonocy 
wiosennej) i święto było wspólną ucztą całej społeczności, czyli 
dzieleniem się posiadanymi zapasami – to dopełnia obrazu genezy 
naszej tradycji. 

 Samo święto nowego roku wiązać można z cyklicznością – 
kiedyś uważano, że nie należy zapasów żywności przetrzymywać: 
powinny zostać zużyte, a wtedy Bóg zapewni plony w kolejnym 
roku. Najlepszą zaś formą utylizacji jest wspólna uczta i 
podzielenie się zapasami z  biedniejszymi. 

 
Po wieczerzy wigilijnej gospodarz domu udawał się z 

resztkami potraw (później opłatkiem) do zwierząt gospodarskich 
(„żywociny”) i dzielił się także z nimi tymi potrawami. Wychodził 
także na pole – przemawiał do drzew i roli, która ich utrzymywała. 

Zwyczaj świadczy o jednym – że w naszej tradycji człowiek 
czuł się częścią świata – cała przyroda była naszym „bliźnim”. 

 
Tekst z połowy lat 90. 
 
 
 
 

LEGALIZM WŁADZY A WYBORY 
 
 Pytanie o legitymację władzy ma zasadnicze znaczenie w 

rozpatrywaniu spraw dotyczących organizacji życia społecznego.  
 
Porównajmy system chiński i europejski. W Chinach władza 

cesarza (obecnie władz centralnych) jest wynikiem mandatu 
danego przez Niebo dla zorganizowania i poprowadzenia ludzi w 
cyklu rozwojowym. 

 Poddany tylko poprzez posłuszeństwo władzy realizuje swój 
rozwój. Wszelkie nieposłuszeństwo wyłącza go ze społeczności – 
tu nawet nie wypada mieć własnego zdania na jakiś temat. 
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Przeciwieństwem jest cywilizacja łacińska (?), gdzie istotny 
jest nakaz Chrystusa – „Oddajcie co cesarskie – cesarzowi, a co 
boskie – Bogu”. Zdanie wskazuje na trzy elementy społecznego 
systemu: 

Cesarz – reprezentuje hierarchiczną organizację państwową 
(czyli należy do Porządku Niezgodności wg zasad wskazanych w 
założeniach CP). 

 Bóg – to odrębność od ludzkiego systemu społecznego, gdzie 
wartością jest Miłość. 

Trzecim czynnikiem jest społeczeństwo jako element mający 
wybór sposobu postępowania. To ludzie poprzez swoje wybory 
organizują „przestrzeń społeczną” miedzy Bogiem a  „cesarzem”. 

 
 
Ten model wskazuje, że władza państwowa ma swe 

umocowanie nie tylko w Bogu (tak jest w systemie chińskim czy 
turańszczyznie moskiewskiej), ale i w wyborze dokonanym przez 
społeczeństwo. 

Tylko przy takich zasadach wybory jako takie dają 
wybranemu(-nym) legitymację władzy. Wszakże przy 
respektowaniu obowiązujących zasad etycznych (związanych z 
cywilizacją). 

 
Jedną z podnoszonych kwestii przy omawianiu np. Powstania 

Styczniowego jest sprawa legalizmu działań. Car był wszakże 
królem Polski. Niektórzy twierdzą więc, że powstanie było 
nielegalne – jako wystąpienie przeciwko legalnej władzy. 

Tak jednak nie jest. Król w polskim systemie był nie tyle 
władcą, co inicjatorem (jednym z) i  strażnikiem praw, także 
ustanowionych wbrew jego intencji i woli. 

Tylko taki król miał cechy władzy legalnej w Polsce. 
 
 
Tymczasem w systemie moskiewskim car ustanawiał prawa 

bez kontrasygnaty społeczeństwa. Prawo było narzucane, a nie 
współtworzone przy świadomości etycznej. 

W tym kontekście przeciwstawianie się władzy cara, nawet 
jako koronowanego króla Polski, miało cechy legalne, o ile było 
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skierowane przeciwko naruszeniom społecznie akceptowanych, a 
istotnych zasad. 

 
Obecna sytuacja jest formą manipulacji społecznymi 

oczekiwaniami. Ustanowione prawo wyborcze ma konstrukcję, 
gdzie wybrani przedstawiciele nie są odpowiedzialni przed 
społeczeństwem, a jedynie przed władzami partii. W efekcie 
stanowione prawo ma wątpliwą legitymację legalizmu: w sytuacji, 
gdy przestaje służyć narodowi, a wspiera tylko grupy interesu – 
staje się nieważne. 

 
Ta konstatacja nabiera znaczenia wraz ze zmniejszaniem się 

frekwencji wyborczej. Niezależnie, czy jest to oddanie głosu 
nieważnego, czy brak udziału w głosowaniu – jest wyrazem 
nieufności wobec rządzących. 

 
Stanowienie praw bez akceptacji społecznej delegalizuje te 

prawa, a ludzi je ustanawiających stawia wobec 
odpowiedzialności za to postępowanie. Daje to także prawo do 
ich kontestowania i nie obliguje do wypełniania nałożonych 
zobowiązań. 

 
Jest więc oczekiwaniem wobec rządzących, aby rozdźwięk 

między stanowionym prawem a społecznymi oczekiwaniami nie 
był zbyt duży, gdyż upoważnia to do odrzucenia takich praw. 

 
(Tekst napisany przed uformowaniem idei Cywilizacji 

Polskiej). 
 
 
 
 

„DYM” USTAWY 
 
  Weszła w życie ustawa o zakazie palenia w miejscach 

publicznych. I wzbudziła moje najbardziej niechętne odczucia jako 
przykład działań o antypolskim charakterze. 
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Dlaczego? 
 
Muszę wyjaśnić, że paliłem ponad 20 lat, do trzech paczek 

papierosów dziennie, a od ponad 20 lat nie palę. Mogę  
powiedzieć, że mam jakie takie rozumienie sytuacji. Mało. Dym 
papierosowy – w ograniczonych ilościach – jest mi przyjemny i nie 
odczuwam przykrości z tego tytułu. A jednocześnie fakt 
zaprzestania palenia uważam za jedno z większych osiągnięć 
życiowych, jakich udało mi się dokonać. 

 
Jeszcze za czasów mej młodości istniały pewne zasady tyczące 

palenia: nie wypadało palić na ulicy, szczególnie kobietom – no 
chyba, że w parku, na ławce. W domu – tylko po posiłkach. 
Namiętność palenia traktowana była chorobowo, podobnie jak 
nadmierny pociąg do alkoholu. 

 
Do czego zmierzam? Do tego, że palenie czy picie, ale można 

tu dodać narkotyki i inne używki, należały do sfery kultury. I 
człowiekowi kulturalnemu, w myśl starego typu wychowania, nie 
wypadało zachowywać się nieodpowiednio w sferze publicznej. 

 
To rodzaj odpowiedzialności przed społeczeństwem za własną 

postawę. 
 
Podobnie jak to, że młode kobiety przed zamążpójściem i 

urodzeniem dzieci stroniły od wszelkich używek. I jeśli młoda 
dziewczyna wykazała niechęć wobec dymu papierosowego – a nie 
było możliwości przejścia do innego pomieszczenia – to nawet 
starsi i szacowni obywatele przestawali palić. Bo tego wymagała 
odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za przyszłe potomstwo. 

 
Teraz  zaś, coraz częściej, wini się państwo za wady 

genetyczne dzieci – państwo nie zapewniło warunków urodzenia 
zdrowego dziecka. Znaczy, kobieta może pić, palić, balować, a za 
efekty ma odpowiadać państwo. To wynik sławetnego „róbta, co 
chceta”. 
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Wskazane wcześniej zachowania wynikały z tradycji polskiej 
kultury. Teraz próbuje się wprowadzać zakazy i nakazy prawne. To 
wbrew polskiej tradycji, gdzie kultura bycia była równie ważna, a 
nawet ważniejsza niż sucha litera prawa. 

 
 
 
 
 

RODZINA 
 

Motto:  
Zadaniem mężczyzny jest zbudować dom; kobiety – ten dom 

wypełnić. 
 
Trwanie rasy ludzkiej zapewnia jedynie związek kobiety i 

mężczyzny. Zależnie od okoliczności, wokół tego związku tworzy 
się otoczka praw, obyczajów i zależności zapewniających 
wypełnianie podstawowego obowiązku, jakim jest trwanie.  

 
Wszystkie te relacje tworzą spójny system wartości 

uznawanych przez duże grupy społeczne – cywilizacje. Te zaś 
wprowadzają struktury organizacyjne regulujące zależności 
wynikające z idei cywilizacyjnych, czyli imperia, i mniejsze 
struktury organizacyjne – państwa. 

  
Rodzina jest więc podstawowym wyróżnikiem i podstawą 

każdej cywilizacji. 
  
Obecna, zauważalna walka prowadząca do zniszczenia rodziny 

jako podstawowego elementu cywilizacji łacińskiej (polskiej), musi 
być widziana jako wojna cywilizacji.  

 
Nie chcę rozwijać spostrzeżeń dotyczących roli rodziny w 

innych cywilizacjach. Zwrócę jedynie uwagę na cywilizację 
łacińską. Otóż ekspansja tej cywilizacji, poza innymi istotnymi 
czynnikami, oparta była na rodzinie jako społecznie najtańszym 
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sposobie wychowania potomstwa. W dziele tym kobieta 
uczestniczyła na równych prawach z mężczyzną.  

Biorąc pod uwagę, że istnieje konieczność 
kształcenia/wychowania kolejnych pokoleń ludzi kontynuujących 
ekspansję, czynnik kosztów społecznych odgrywał istotną rolę.  

 
Dla porównania można rozpatrzyć koszt utrzymania dziecka w 

rodzinie i wychowywanego w Domu Dziecka. 
Pomijam kwestie wpajanych zasad postępowania 

umożliwiających włączenie w życie społeczeństwa. Tylko kwestie 
ekonomiczne, na zasadzie porównań z własnymi doświadczeniami. 
Mam troje, już dorosłych dzieci. W czasie porównawczym biorę 
pod uwagę okres ok. 5 lat, nasze dochody z prowadzonego 
gospodarstwa nie przekraczały średnio w roku 4 tys. PLN, czyli 
rzędu ok. 800 PLN/os./mies. 

 W tym czasie koszt utrzymania  w Domu Dziecka wynosił ok. 
1500 PLN/os./mies. 

Ze swoich zarobków wygospodarowywaliśmy dodatkowo 
środki na naukę języków obcych i grę na pianinie. Wakacje 
wspólnie, pod namiotem lub tp. Starczało. Acz przy dużych 
ograniczeniach dla siebie. 

 
Dlaczego taka różnica w kosztach? 
Ano z uwagi, że znaczna część ponoszonych przez rodziców 

kosztów nie jest w ogóle liczona. To czas poświęcony dziecku, za 
który opiekun pobiera należność. To ciągła uwaga i obserwacja 
procesu rozwojowego, to wreszcie pierwsza pomoc medyczna czy 
też krawiecka, to nocne czuwanie przy chorym dziecku i spacery. 

Tego się nie liczy, a przecież wszystkie te czynności mają 
istotny wpływ na wychowanie. 

 
Warto więc rozważyć te kwestie. Także dlatego, że istnieje 

szereg ról społecznych, jakie rodzina wypełnia. Obecnie część z 
nich przejęła organizacja państwowa. Jednak to rodzina jest 
źródłem i wzorem rozwiązywania problemów życia społecznego. 
Niekiedy nie jest na to zwracana uwaga, ale przecież zakres 
funkcjonowania państwa jest tylko rozszerzonym modelem 
rodziny.  
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Rodzina jako model podstawowy organizacji życia 

społecznego jest źródłem prawa (zasad współżycia).  
 
Dostosowując model życia społecznego do istniejących 

warunków, konieczna jest reasumpcja delegacji zadań rodziny na 
państwo. Obecna sytuacja narzucania ograniczeń na rodzinę jest 
sprzeczna z polskim modelem cywilizacyjnym i, o ile nie zostanie 
przyjęty inny od demokratycznego sposób tworzenia regulacji, nie 
posiada legitymacji prawnej. 

 
Prawo dane jest wszystkim ludzkim jednostkom. Jednak 

uwarunkowania historyczne stworzyły warianty oddziaływania na 
człowiecze społeczności. Możliwość interpretacji prawa 
zawłaszczali sobie niekiedy przywódcy, niekiedy gremia 
kierownicze, a niekiedy oddawano ją w ręce ludzi nauki. Jednak 
nie wolno zapominać, że prawo jest immanentnie związane z każdą 
ludzką jednostką i jako takie nigdy nie może być tej jednostce 
odebrane. W tym sensie najwyższym stopniem rozwoju jest 
społeczeństwo, w którym wszystkie jednostki samodzielnie i 
jednakowo interpretują prawo, a tworzone relacje są tego 
wynikiem.  

Jest zatem dopuszczalne odstępowanie od prawa narzuconego, 
jeśli jego zasady są sprzeczne z prawem tworzenia związków i 
organizacji umożliwiających trwanie; rozwój jest formą 
dostosowania do zmieniających się okoliczności. 

 
Rozpatrując funkcje rodziny, pierwszym podziałem jest 

rozdzielenie ich na obronne i dostosowawcze.  
Obronne to nie tylko obrona przed zagrożeniami zewnętrznymi 

związanymi z atakiem dzikich zwierząt czy obcych plemion, ale 
także zapewnienie warunków funkcjonowania w określonych 
okolicznościach, czyli zapewnienie podstaw bytu. W tej dziedzinie 
należy też umieścić bezpieczeństwo dzieci i osobników starszych.  

Funkcje dostosowawcze to przede wszystkim uwzględnienie w 
organizacji życia pór roku, a dopiero później zmienności klimatu 
czy przewidywalnych następstw związanych np. z miejscem 
osiedlenia. Te zależności w sposób naturalny wskazują na związek 
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z nauką i nauczaniem. Tu także należy umieścić sprawy opieki nad 
potomstwem i starszymi członkami rodziny, gdyż tylko zmienność 
pokoleń zapewnia trwanie.  

Wraz z powiększaniem się rodziny tworzą się rody, plemiona i 
społeczności, aby docelowo, być może, osiągnąć stan Jednej 
Ludzkiej Rodziny. Być może. Jednak teraz znajdujemy się na 
innym etapie rozwoju. Zatem i społeczne rozwiązania 
organizacyjne winny być dostosowane do aktualnego stanu, 
chociaż należy zdawać sobie sprawę ze znacznego skomplikowania 
zależności i ich wyspecjalizowania. 

 
Czy można jakoś szczególnie wyróżnić polski model rodziny – 

także w obrębie cywilizacji łacińskiej? 
Wydaje się, że stanowi przykład najbardziej funkcjonalnie 

działającego podziału obowiązków. Wyraźnie zaznaczone działy 
funkcjonowania dają poczucie odrębności i pewnej niezależności 
decyzji. Ważne w przypadku nieuchronnych konfliktów – pozwala 
„schronić się” we własnej domenie. Także przy zaistniałej różnicy 
poglądów daje możliwość widzenia celu – trwałości związku jako 
funkcji trwania. 

To ważna konstatacja. „Wspólne” wykonywanie tych samych 
obowiązków rozdziela związek już na tym poziomie. 

Podział obowiązków pozwala na trwanie związku jako li tylko 
wypełnianie własnych obowiązków i często nawet tak ograniczona 
funkcja jest odniesieniem dla potomstwa. 

 
Tak traktowane związki są wartością dla wielu osób jako 

model społeczny dający poczucie stabilności, nawet jeśli 
indywidualne rozwiązania są sprzeczne z ich odczuciami. 
Stabilność rozwiązań jest niezwykle istotną cechą cywilizacyjną. 

 
Rozważmy kwestie rodziny w aspekcie ekonomicznym. 

Stabilność rozwiązań (także prawnie gwarantowana trwałość 
związku), daje pewność zabezpieczeń ekonomicznych niezależnie 
od funkcji spełnianych w związku. Czyli kobieta zajmująca się 
domem i dziećmi ma zagwarantowany byt. 

Tymczasem obecnie, jako zabezpieczenie bytu, proponuje się 
emerytury. Czy może to być czynnik zamienny? 
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Można wątpić. Emerytura jest związana z osobą dokonującą 
wpłat do systemu. Kobieta pracująca w domu na rzecz rodziny jest 
poza systemem. Zatem pierwszym krokiem winno być 
przeniesienie należności emerytalnych na małżeństwo. 

Druga kwestia. Dzieci wychowane stają się abonentami 
systemu. Stąd wysokość emerytury powinna także zależeć od ilości 
wychowywanych dzieci. 

Tymczasem, nawet w przypadku kobiet pracujących i 
wpłacających na fundusz emerytalny, ten element nie jest 
uwzględniany.  A przecież fundusz emerytalny to nie tylko 
pieniądze, a także społeczne uwarunkowania – tylko w 
społeczeństwie pieniądze są elementem wymiennym. W efekcie 
„fundusz emerytalny” nie uwzględnia wkładu pracy rodziny 
związanej z wychowaniem potomstwa. Beneficjantami są osoby 
bezdzietne, które mają mniej obowiązków życiowych i mogą 
poświęcić więcej czasu na pracę, co jest gratyfikowane wyższymi 
emeryturami. 

 
System emerytalny został wprowadzony przez Bismarcka jako 

aspołeczny – chodziło o wyalienowanie kasty urzędniczej z 
„rodzinnego sposobu” ubezpieczania na starość. Przekształcony w 
system powszechny, stał się elementem niszczącym społeczeństwo 
i podrażającym koszty jego funkcjonowania. 

 
Efektem jest sytuacja, gdzie wielodzietne rodziny faktycznie 

finansują osoby bezdzietne, a także funkcjonowanie opieki nad 
dziećmi porzuconymi (opuszczonymi – także losowo). Aby 
przywrócić  normalność zasad, konieczne jest doprowadzenie do 
parytetu traktowania dzieci w rodzinie i poza nią.  

 
Ta kwestia winna odbywać się nie poprzez zmiany podatkowe, 

ale w sferze ubezpieczeń – i emerytalnych, i zdrowotnych. Wszak 
„pierwszym lekarzem” w rodzinie jest zwykle kobieta. Ta funkcja 
także nie powinna być pomijana. 

Stąd propozycja – powinno nastąpić połączenie opieki 
emerytalnej i zdrowotnej, gdzie składką byłyby nie tylko pieniądze, 
ale także wkład w funkcjonowanie społeczeństwa, czyli opieka nad 
dziećmi i ludźmi starszymi w rodzinie. 
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Trudno „wyceniać” poszczególne funkcje składki – powinno to 

zależeć od stanu społecznej akceptacji, jednak jej stosowanie 
byłoby narzędziem mogącym istotnie wpływać na tendencje 
populacyjne. 

 
(Tekst powstał w trakcie formowania idei Cywilizacji Polskiej, 

acz zarys został utworzony na początku lat 90). 
 
 
 
 
 
 

„SZLACHECKA DOLA” 
 
 
 Dzień jak co dzień. We wsi znowu Kargul z Pawlakiem pobili 

się  o miedzę. Do krwi. W dyby obu zakułem i w d... dałem. Do 
południa tak stali. 

 Teraz obaj w karczmie piją na stojąco (bo usiąść nijak nie 
mogą), krzywdy, jakich ode mnie doznali, rozpamiętują.  
Namawiają się, co by kosy na sztorc, powstanie urządzić i krzywd 
swoich od dworu dochodzić.  

 Pewnie jak ich d... przestaną boleć, a otrzeźwieją, to im 
przejdzie. 

 Jechałem do miasta. A tu przy młynie Kaśka z Jadźką o Jaśka 
za kudły się złapały. Rozdzielić nie było można. Kazałem obie do 
stawu wrzucić, aby otrzeźwiały. 

 Jeszcze dziewki nie obciekły, a już Dobrodziej nadjechał, że 
to niby czarownice pławię. Że to Kościół, a i to za wskazaniem 
Świętej Inkwizycyi, jedynie czynić może. Mało godzinę musiałem 
Dobrodziejowi tłumaczyć w czym rzecz. A i to straszył, że się 
rozniesie o praktykach niegodnie czynionych. 

 Ledwiem Jegomościa udobruchał datkiem słusznym. 
 A w mieście tumult: Żyd – przechera, z należności za zboże 

wzięte jeszcze łońskiego roku zapłacić tylko połowę chce. Że to 
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kryzys jakowyś na świecie jest – suponował. Po rozpatrzeniu  
kazałem go dla porządku oćwiczyć.  

 Ten na boku, aby kary ujść, córkę swą mi stręczył. 
Niedoczekanie jego. A za nieprzystojną namowę (jako, że dziewka 
szpetną mi się zdała), dziesięć razów dodatkowo naliczyć kazałem. 
Pewnie po całej Europie się rozniesie, że antysemityzm ci u nas, że 
strach. 

 Wreszcie na odwieczerz do domu wróciwszy, pod lipą 
zasiadłem, miodu kazałem przynieść, co by skołataną głowę trochę 
ustatkować. 

 A tu sąsiad przychodzi, Szwanz jeden i mówi, że na ugodę w 
sprawie gruszy, co na naszej miedzy rośnie, to on się nie godzi. 
(Chciałem, co by gruszki brał i ze swego pola, i z miedzy). Że to 
moje pole od wschodniej strony, a wiatry głównie zachodnie. To i 
więcej gruszek na moje pole spada. Krzywda dla niego wielka. 

 Sam już nie wiem, co z takim robić. Ścianę wiatrową 
zbudować, czy co? 

Siedziałem i dumałem nad swym ciężkim losem. Powiadali, że 
za siedmioma górami w Tybecie jakimś królestwo jest, gdzie 
ludzie zgodnie żyją, jeden drugiemu do gardła nie sięga. Może by 
tak pojechać, spokoju od utrapień poszukać? Albo też do jakiej 
Irlandyji, a na zmywaku stanąć i chleba w spokoju pożywać? 

Czy jednak u siebie zostać, ojcowizny pilnować, co by jej na 
kawałki nie rozszarpali? 

Rady u dobrych ludzi szukam i znaleźć nie mogę. Może ma kto 
jaką? 

A tu po nocy wichura była, linie pozrywała i prąd mi 
wyłączyli. Tłumaczą, że naprawić nie mogli od razu, bo to takie 
teraz commendatio dostali od nowego właściciela. Trzeba chyba 
jechać, po majdanie powłóczyć, co by obywatelskich powinności 
pamiętali. 

 
Oj, dola’ż  ty moja szlachecka, dola.  
 
(Tekst traktujący o roli elit w społeczeństwie. Napisany na 

podstawie nieodnalezionych jeszcze zapisków z czasów Złotego 
Wieku). 
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HONOR, PRAWO, POLSKA 

 
 
(Tekst powstał w 2010 roku, już po tragedii smoleńskiej, a 

dotyczy wymordowania polskich jeńców wojennych przez 
sowietów). 

 
Bez wskazania stosunku polskich elit do zasad współżycia nie 

jest do końca oczywisty wymiar Katynia. Zaś w dalszej kolejności 
– Polski i polskości. 

 
Czy, a jeśli tak, to kiedy przestrzeganie zasad współżycia jest 
kwestią honoru? 

 
Czy takie rozumienie tej zależności jest oczywistym dla 

obecnych „elit”? A jak postrzegane jest przez znakomitą część 
społeczeństwa? 

 
Wszak nie wolno nawet stwierdzić, że ktoś jest przestępcą, 

póki sąd nie wyda prawomocnego wyroku. Czy takie jest polskie 
rozumienie prawnych zależności w społeczeństwie? 

 
Przyznam, że krew się we mnie burzy, gdy czytam czy 

słucham wypowiedzi prominentnych społecznie osób 
propagujących taki model relacji, gdzie do osądzania etyczności 
postępowania mają prawo tylko sądy. 

 
Polską tradycją, fenomenem na skalę światową, był stosunek 

do prawa obywateli, którzy poczuwali się do wspólnoty polskiej – 
niezależnie od swego nacyjnego pochodzenia. Dotyczy to w takim 
samym stopniu Polaków, Rusinów czy Żydów. 

 
Prawo (zasady współżycia) było zbiorem zasad wspólnych dla 

społeczeństwa i regulowało tylko najważniejsze kwestie. 
Dopuszczane były zasady lokalnie obowiązujące wynikające ze 
zwyczajów panujących w regionie czy „ziemi”. 
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Król nie stanowił prawa, a był jego strażnikiem. To 
podstawowa różnica między Polską i krajami ościennymi. 

 
Zasady współżycia w takiej postaci były formą umowy 

społecznej – gwarantem przestrzegania był nie aparat ścigania i 
przymusu (jak teraz), ale honor zawierających umowę. Bo zasady 
to przecież rodzaj umowy społecznej. 

Dlatego gwarantami zasad współżycia była szlachta, czyli (w 
założeniu) ludzie szlachetni, dla których honor był podstawową 
cnotą. Cenniejszą niż życie. 

Przestrzeganie zasad współżycia dotyczyło nie tylko ich 
samych, ale także wszelkich sytuacji, w jakich uczestniczyli. Byli 
zobowiązani do reakcji na przejawy ich łamania. 

 
Konieczną podkreślenia jest różnica między szlachcicem 

polskim a szlachtą państw obcych; tamci też mieli w obowiązku 
przestrzeganie prawa, ale byli  urzędnikami w służbie prawodawcy 
– króla. 

 
II RP hołdowała zasadom I RP. Elity – inteligencja 

przestrzegały zasad prawnych obowiązujących w państwie nie z 
obawy przed odpowiedzialnością prawną, ale z racji 
odpowiedzialności społecznej – człowiek nieprzestrzegający zasad 
tracił przynależność do elit. Przestawał być człowiekiem 
szlachetnym. 

 
Dopiero w tym kontekście staje się zrozumiała postawa jeńców  

(Katynia i in.) – brak prób ucieczki mimo słabego dozoru. Polskość 
to przestrzeganie zasad honoru, bo tylko w ten sposób Polski mogli 
bronić ci, którzy zostali pozbawieni materialnych przejawów 
istnienia Ojczyzny. I bronili tej Polski, składając swe życie na Jej 
ołtarzu. 

 
Polska była w nich! 
 
We wcześniejszej notce napisałem, że tam (w Katyniu, 

Charkowie, Miednoje i in.) jest Polska. Bo Polska to nie tylko ciała 
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poległych – Polska to ich Duch, któremu hołd chciał złożyć 
Prezydent.  

 
Czy obecne prawo winno być przestrzegane na tych samych 

zasadach, jak obowiązujące choćby w II RP? 
W żadnej mierze. To prawo jest narzucone – często wbrew 

woli społeczeństwa. To rodzaj umowy, tyle że nie społecznej, a 
obecnie panujących „elit”. Nawet jeśli dotyczy pozytywnych 
unormowań, to obywatel obowiązany do przestrzegania prawa jest 
pozbawiony prawa jego egzekucji – także w najbardziej 
ewidentnych przypadkach.  

O przestrzeganiu zasad decydują ci, którzy, nawet w małej 
części, mogą wpływać i na egzekucję, i na stanowienie. Brak takich 
możliwości świadczy o ubezwłasnowolnieniu społeczeństwa. 
Zwalnia je także z obowiązku przestrzegania prawa – niestety 
ponosi się odpowiedzialność, ale tylko w przypadku udowodnienia 
przekroczenia narzuconych zasad. 

 
Czy taka ma być obecna Polska? 
 
(Rozważania w czasie kształtowania się formy idei Cywilizacji 

Polskiej). 
 
 
 
 

HONOR I GRZECH 
 
Grzech, jako temat notki, pojawił się u mnie już dawno. Chyba 

nawet przed uformowaniem idei Cywilizacji Polskiej. 
 
Nie jest to kwestia należąca do fundamentalnych w 

przedstawionym rozumowaniu dotyczącym CP. Jednak samo 
pojęcie jest wszechobecne i towarzyszy nam w każdej prawie 
chwili życia. Stąd też odbierane jest bardzo indywidualnie. Można 
się zatem spodziewać bardzo emocjonalnych reakcji na ten tekst. 
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Przedstawione tu ujęcie, acz wydaje się oczywiste, dotyka 
zasadniczych konstatacji teologicznych występujących w judaizmie 
i chrześcijaństwie. Bezpośrednie odniesienia występują u 
największych  myślicieli – teologów i filozofów. Kiedy jednak 
sięgnąłem do Powszechnej Encyklopedii Filozofii – nie znalazłem 
tam tego terminu; wnioskiem jest więc, że nawet filozofowie 
chrześcijańscy zaliczają grzech do kategorii teologicznych, a nie 
filozoficznych. 

Grzech zaś występuje często w Katechizmie KK. 
 
1849. Grzech jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, 

prawemu sumieniu; jest brakiem prawdziwej miłości względem 
Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do 
pewnych dóbr. Rani on naturę człowieka i godzi w ludzką 
solidarność. Został określony jako „słowo, czyn lub pragnienie 
przeciwko prawu wiecznemu”. 

 
1850. Grzech jest obrazą Boga: „Tylko przeciw Tobie 

zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą” (Ps. 51,6).  
Grzech przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego 
nasze serca. Jest on, podobnie jak grzech pierworodny, 
nieposłuszeństwem, buntem przeciw Bogu spowodowanym wolą 
stania się „jak Bóg”, w poznawaniu i określaniu dobra i zła (Rdz. 
3,5).  Grzech jest więc „miłością siebie, posuniętą aż do pogardy 
Boga”. Wskutek tego pysznego wywyższenia siebie grzech jest 
całkowitym przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa, który dokonał 
zbawienia. 

 
1855. Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka 

wskutek poważnego wykroczenia przeciwko prawu Bożemu; 
podsuwając człowiekowi dobra niższe, odwraca od Boga, który jest 
celem ostatecznym i szczęściem. 

Grzech powszedni pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża i 
rani. 

 
1856. Grzech śmiertelny, naruszając w nas zasadę życia, którą 

jest miłość,  domaga się nowej inicjatywy miłosierdzia Bożego i 
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nawrócenia serca, które dokonuje się zazwyczaj w sakramencie 
pojednania:  

Gdy bowiem wola zmierza ku czemuś, co ze swej natury 
sprzeciwia się miłości, ustanawiającej w człowieku właściwy 
porządek w stosunku do celu ostatecznego, wówczas grzech jest 
śmiertelny ze względu na swój przedmiot... zarówno, gdy 
zwraca się przeciwko miłości Bożej, jak bluźnierstwo, 
krzywoprzysięstwo itp., jak i wtedy, gdy zwraca się przeciwko 
miłości bliźniego, np. morderstwo, cudzołóstwo itp. Niekiedy 
jednak wola zwraca się ku temu, w czym zachodzi pewien brak 
porządku, który jednak nie sprzeciwia się miłości Boga i 
bliźniego, np. próżne słowo, nadmierny śmiech itp. Tego 
rodzaju grzechy są powszednie. 

 
Przytoczone opisy definiujące nie określają w pełni grzechu. 

Mogą też budzić wątpliwości – choćby z racji tego, że do 
określenia grzechu użyto innych określeń, które nie są 
jednoznacznie zdefiniowane.  

 
Jak więc widać, temat, którym chcę się zająć, nie jest 

jednoznaczny, a to, że zajmowały się nim największe umysły, 
stawia mnie w bardzo trudnym położeniu. Zwłaszcza, że chcę się 
przeciwstawić całemu tokowi rozumowania i zaproponować 
zupełnie odrębne. 

 
Na jakiej podstawie? 
Przypomnę istotne założenia występujące w opracowaniu 

Cywilizacja Polska, a rozwinięte w Traktacie o Miłości (włączone 
rozważania do Traktatu o Wartościach). Przyjmując to podejście do 
tematu, można określać relacje społeczne, w których pojęcie 
grzechu w ogóle nie występuje albo staje się sprawą małego 
(lokalnie i temporalnie) znaczenia. 

 
Miłość jest jedynym prawem kreacji świata i życia.  
 
Czy można przekroczyć Miłość? Wszak miłość obejmuje 

wszelkie przejawy bytu, jest bezgraniczna i bezwarunkowa. 
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Miłości (Bożej) nie można też zanegować, bo ona istnieje 
niezależnie od nas i naszej woli. 

 (Czy dzieło  może zanegować wolę swojego Stwórcy?)  
Miłość zawiera też w sobie możliwość jej odrzucenia przez 

człowieka zgodnie z prawem wyboru – czyli wolną wolą. 
Czy można popełnić grzech przeciwko Miłości Bożej? Wydaje 

się to niemożliwe. Nie istnieje możliwość przekroczenia Zasady 
Miłości Bożej. (Zwracam uwagę, że używam względem Miłości 
określenia – zasada, a nie prawo). 

 
W CP, wskazując na moment zaistnienia świadomości, 

wykazuję też możliwość wyboru akceptującego otaczającą 
rzeczywistość i negatywne nastawienie do tej rzeczywistości. 

Jest to więc wybór drogi rozwoju; jednak to nasz, ludzki 
wybór, który nie ma żadnego wpływu na Miłość Bożą. Jest tylko 
określeniem naszego względem Niej nastawienia. 

 
Pojawienie się grzechu 
 
Grzech pojawia się wraz prawem; jest przekroczeniem 

prawa. 
 
Jeśli więc przyjmiemy, że istnieje pierwotne Prawo Boże, to w 

wyniku jego przekroczenia pojawia się grzech. 
Tymczasem, jeśli jako zasadą fundamentalną istnienia 

rzeczywistości jest Miłość Boża, to, jak napisałem wcześniej, nie 
można jej przekroczyć. 

To wskazuje, że Miłość nie jest Prawem, ale Zasadą. 
 
Prawo pojawia się dopiero w relacjach społecznych. Te mogą 

powstawać albo w duchu akceptacji Miłości, czyli społeczności 
oparte o zasadę Miłości, albo przy Jej odrzuceniu. 

Traktując Rodzinę jako najmniejszą społeczność, można 
mówić albo o związku miłosnym, albo narzuconym siłą lub 
sposobem. 

 
W związku opartym na miłości nie ma prawa, są za to ustalone 

relacje i obowiązki. Jeśli nie ma prawa – nie można go 
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przekroczyć. Zatem nie ma grzechu i związanej z przekroczeniem 
prawa kary. Spoiwem wypełniania wspólnych zobowiązań i ustaleń 
jest HONOR. 

 
W związku narzuconym strona silniejsza ustanawia prawa dla 

strony słabszej w oparciu o przekonanie, że kieruje się dobrem. 
Tyle, że to pojęcie dobra jest rozumiane jako dobro tej „silniejszej” 
strony. Przekroczenie tak ustanowionego prawa jest grzechem 
zagrożonym stosowną sankcją karną. Spoiwem takiego związku 
jest STRACH PRZED KARĄ. 

 
W pierwszym przypadku DOBREM jest wszystko to, co 

wynika z wypełniania ustaleń. I istnieje zasadnicza cecha – istnieje 
„gradacja” dobra. Dobro bowiem jest traktowane jako rzecz 
wspólna związku. Dobro jest dobrem związku dwojga ludzi, ale 
większym dobrem jest dobro całej rodziny. Od tego z kolei 
większym jest dobro wspólnoty. Największym zaś dobro całej 
rzeczywistości nas otaczającej. 

 
Drugi przypadek, przy związku narzuconym, zawsze będzie 

traktował jako najwyższe dobro – dobro jednostki i to w zależności 
od jej pozycji społecznej. 

Nie występuje pojęcie „dobro wspólne” – jedynie jako dobro 
jednostki wynikające ze wspólnoty. 

--------------------------------------------------------- 
 
Tymczasem przytoczone definicje grzechu (za KRK) zakładają 

przeciwstawianie się Bożej Miłości. Źródłem takiego poglądu jest 
bezzasadne twierdzenie, że dobro (i zło) są bytami odrębnymi od 
Boga; że są kategoriami wg których Bóg ocenia własne 
postępowanie (Księga Rodzaju). 

 
Można rozważać „grzech pierworodny” nie w kategorii dobra i 

zła (te nie zostały przecież w tej fazie jeszcze określone, a zatem 
wybór nie ma charakteru przeciwstawiania się  Prawu Bożemu, 
gdyż Prawo Boże – Miłość obejmuje zarówno pozytywne, jak i 
negatywne nastawienie do rzeczywistości), ale w kategoriach 
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skłonności do podejmowania decyzji w pozytywnym bądź 
negatywnym odniesieniu do rzeczywistości. 

 
Takie ujęcie wskazuje, że wybór nie jest „grzechem” 

rozumianym jako przekroczenie Prawa Bożego, a wyborem 
„gorszej” drogi. Chrzest staje się wtedy zrozumiały jako odcięcie 
od błędnej drogi wyboru i nadanie jej charakteru pozytywnego 
nastawienia do świata. 

 
Pojęcie „grzechu pierworodnego” nie jest pierwotnym dla 

chrześcijaństwa. Ale chrzest jest wskazaniem potrzeby odrzucenia 
negatywnego stosunku do świata po to, aby Miłość głoszona nauką 
Chrystusa rozwijała się zgodnie ze swą właściwością – była 
przepełniona pozytywnym stosunkiem do całego otoczenia. 

 
 
Twierdzenie, że grzech jest wykroczeniem przeciwko Bożej 

Miłości, jest w tym kontekście nadużyciem, stawia bowiem 
człowieka w opozycji względem Boga. Już takie postawienie 
kwestii – czyli możliwość przeciwstawiania się Bogu – jest 
niewłaściwe i wynika z niewłaściwego ujęcia w Starym 
Testamencie, gdzie sugestia możliwości rozróżniania dobra i zła 
stawia człowieka w pozycji równej Bogu. 

Ten element Biblii jest najbliższy rozumieniu pojęcia „grzechu 
przeciwko Duchowi Świętemu” (Mat. 12.31 i dalsze). 

 
Wypada odnieść się do powstania doktryny o grzechu 

pierworodnym. W dyskusjach na ten temat w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa znaczące piętno odcisnął św. Augustyn. W sumie 
idea grzechu pierworodnego opiera się na grzechu pierwszych 
rodziców. Jeśli jednak usunąć wpływ tradycji biblijnej w tym 
zakresie (co uczyniłem w CP), to grzech pierworodny – jako 
przekroczenie prawa Bożego – traci rację bytu, gdyż odrzuca samo 
istnienie prawa (zasady), które można przekroczyć (Miłość) w tym 
pierwotnym stadium rozwoju. 

Jest to więc ujęcie bliskie pelagianizmowi, acz posuwa się 
dalej w odniesieniach. 
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W przypadku św. Augustyna wydają się być zauważalne 
wpływy manichejskie przyjmujące rozdział między materią (jako 
złem) i duchem (jako dobrem). 

W proponowanym tu ujęciu sam fakt wyboru, pozytywnego 
bądź negatywnego, stosunku do świata, acz nie ma charakteru 
wyboru między dobrem i złem, w konsekwencji prowadzi do 
tworzenia pojęć dobra i zła. Wszak należy pamiętać, że te 
określenia są ważne jedynie w obrębie wybranej koncepcji jako 
właściwy (odpowiedni) sposób postępowania zgodny z przyjętą 
linią – właściwy, czyli dobry i przeciwnie. 

Nie można traktować dobra i zła jako pojęć uniwersalnych 
jednoznacznych dla tych różnych koncepcji rozwojowych. 

(To właśnie dopiero na tym poziomie odniesień powstają 
pojęcia dobra i zła – Biblia wprowadziła zafałszowanie w torze 
myślenia). 

 
Podsumowując tę część rozważań: 
Pojęcie grzechu pierworodnego powstało jako wtórne 

względem grzechu – jako przekroczenia prawa. Prawo, w sensie 
judaizmu, zapoczątkowało istnienie Narodu Żydowskiego. Judaizm 
wysnuł wniosek, że skoro powstało Prawo Mojżeszowe, jako Boży 
nakaz, to wcześniej także musiało istnieć Prawo Boże kreujące 
drogę ludzkiego rozwoju. 

Mamy zatem pewnego rodzaju retrospekcję tematyki. Aby 
powrócić do źródeł, należy zapytać, czy w świetle określenia „Bóg 
jest Miłością” w ogóle można rozważać istnienie narzuconego 
prawa. 

Wszak Prawo Mojżeszowe z Dekalogiem nie ma charakteru 
naturalnego, a formę narzuconą. 

 
Zatem: czy Miłość może być nakazana? 
 
Czy, obdarzając kogoś miłością, możemy narzucać mu swój 

model postępowania? 
 
W jednym z fragmentów ST rozważana jest kwestia Rubena 

(syna Jakuba – Izraela), który spał z jedną z nałożnic swego ojca. 
Czy był winny? 
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Sprawę postawiono w ten sposób, że skoro wcześniej nie 
istniało prawo tego zakazujące – jego uczynek nie nosi znamion 
grzechu. 

 
Wnioskiem tego jest twierdzenie, że najpierw musi zaistnieć 

prawo, aby rozważać sprawę jego przekroczenia, czyli grzechu. 
 
Z tych uwag widać wyraźnie, że grzech jest nieodłącznie 

związany z władzą. 
 Władza ma bowiem możliwość ustanawiania praw, których 

przekraczanie staje się grzechem. 
Istnieje  dualizm poglądów między twierdzeniem, że jedynym 

Prawem (Zasadą) Bożym jest Miłość (taki wniosek wynika z nauki 
Chrystusa) – Miłość zaś nie tworzy ograniczeń – i twierdzeniem 
św. Pawła, że „wszelka władza od Boga pochodzi”. 

 
Podsumowanie: 
Społeczeństwa i dalsze formy organizacyjne mogą powstawać 

na bazie PRAWA z samej swej natury – Prawo jest narzucaniem 
zasad społecznego współżycia. Przekroczenie PRAWA jest 
GRZECHEM, a to z kolei wiąże się z sankcjami – karami. Czyli 
spoiwem takich społeczności jest obawa przed karą. 

Do tego typu organizacyjnego należą wszystkie cywilizacje 
Porządku Niezgodności. 

 
Drugim typem rozwiązania organizacyjnego jest umowa 

społeczna powstająca na zasadzie konsensusu. 
W tym wypadku nie można mówić o prawie, a o zasadach 

społecznego współżycia. Brak stosowania ustaleń nie jest 
grzechem sankcjonowanym karą, a niedotrzymaniem warunków 
umowy. 

W tym wypadku spoiwem jest honor, a sankcją – usunięcie z 
grona tych, którzy nie są ludźmi honoru. 

Takie zasady występują w cywilizacjach Porządku Zgodności. 
 
Istnieje rozgraniczenie między prawem narzuconym a 

zasadami współżycia wynikającymi z wspólnego ustalenia. 
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 W zasadzie brak jest rozważań dotyczących problemu, a jest 
on przecież zasadniczy dla rozwoju myśli społecznej. 

Ten tekst ma tylko zwrócić uwagę na te kwestię; to zbyt 
poważna sprawa, aby można ją było opisać w skrótowy sposób. I 
nie dlatego, że tak być nie powinno, ale dlatego, że nasuwać się 
będzie wiele wątpliwości, które powinny zostać wyjaśnione, a 
dopiero wtedy można będzie wrócić do podstawowych określeń. 

 
Zacznę od przypomnienia, jak traktowane jest prawo w 

różnych cywilizacjach. 
 
Chińska 
Prawa stanowione przez cesarza (obecnie władzę centralną) 

mają nie tylko charakter porządkowy, ale także wymiar etyczny. 
Dostosowanie się do poleceń, dowolnego typu, jest etyczne. W 
każdym wypadku. Nie istnieje więź między jednostkami – brak 
zatem empatii w relacjach społecznych; ta występuje jedynie w 
rodzinie. 

 
Bramińska 
Etyczny charakter mają tylko uregulowania utrzymujące i 

podtrzymujące istniejący system społeczny 
 
Turańska 
Prawa mają charakter porządkowy i nie mają wymiaru 

etycznego – to wynika z „wojskowego” charakteru cywilizacji 
powstałej na bazie podłoża organizacji militarnej. 

 
Bizantyjska 
Etyka postępowania określana jest zasadami życia w 

społeczeństwie, które są określane przez struktury państwa. Nie ma 
etyki poza państwem. 

 
Arabska 
Istnieje dążenie do utożsamiania regulacji porządkowych z 

zapisami Koranu; etyczne są te prawa, które są zgodne z Koranem. 
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Żydowska 
Etyczne jest PRAWO. Etyczne i obowiązujące jest wszystko 

to, co można uzasadnić i wyjaśnić na bazie prawa. 
Ważną rolę odgrywają interpretatorzy prawa, gdyż zależnie od 

ich wyjaśnień i ustaleń można zmieniać etyczną ocenę 
postępowania. 

Jeśli przy tym społeczność ta jest zamknięta – w sensie 
traktowania siebie jako wyłącznego strażnika prawa – to względem 
czynnika zewnętrznego obowiązuje wykładnia członka wspólnoty 
żydowskiej. Obowiązujące i etyczne. Przynajmniej takie są 
oczekiwania. 

 
Łacińska (jako idea cywilizacyjna, bo próba realizacji miała 

miejsce tylko w Polsce). 
 
Nie istnieje prawo jako narzucenie zasad regulujących życie 

społeczne. Natomiast istnieje obyczaj – jako ustalenie zasad 
współżycia, które wszyscy obowiązują się przestrzegać. 

Obyczaje bazują na zasadzie miłości i nie są 
rygorystycznym przepisem; mogą być modyfikowane stosownie 
do okoliczności przy przestrzeganiu zasady podstawowej – 
miłości, czyli pozytywnego nastawienia do otaczającej 
rzeczywistości. 

Aby objaśnić, można porównać stosunek Polaka do przepisów 
ruchu drogowego. 

Te przepisy nie są traktowane jako bezwzględnie 
obowiązujące, ale jako wytyczne. Czyli nie traktuje się jako 
przestępstwa czy wykroczenia, jazdy po lewej stronie jezdni, jeśli 
nie czyni to zagrożenia dla innych. 

Podobnie – ograniczenie prędkości nie jest bezwzględnym 
nakazem, a wskazaniem. Dlatego naturalnym oczekiwaniem jest, 
aby policjant przy kontrolach uwzględniał nie tylko samo 
zdarzenie, ale i warunki – w sensie zagrożenia, jakie jazda z 
przekroczeniem prędkości mogła stworzyć. 

 
Jakie jest uzasadnienie takiego ujęcia? 
To my, jako społeczeństwo, tworzymy uregulowania, zatem 

to my mamy prawo je interpretować. 

 119



„Sztywne” wdrażanie prawa jest sprzeczne z polskością. 
 
Czytelnik może uznać takie stanowisko za warcholstwo. Na 

pierwszy rzut oka – tak. Ale proszę zastanowić się głębiej. 
Tworzenie zasad społecznych winno należeć do ludzi 

świadomych i odpowiedzialnych. Nie da się zaś przewidzieć 
wszystkich okoliczności, w jakich szczegółowe regulacje miałyby 
obowiązywać. Ważne więc, aby były to wytyczne, które należy 
brać pod uwagę zależnie od sytuacji. 

Podejście jest znacznie bardziej wymagające, aniżeli trzymanie 
się sztywnych przepisów. 

 
W naszych warunkach można to rozważać jako porównanie 

polskości i katolicyzmu. 
(Istnieje złośliwa tendencja utożsamiania obu określeń – 

„Polak-katolik”, ale to tylko próba obniżenia rangi polskości). 
Katolicyzm – to obecnie kierowanie się zasadami nauczania 

Kościoła tak, aby nie popełnić grzechu. (Takie określenie etyki 
postępowania nie odbiega od obowiązujących przekonań). 

Polskość – to postępowanie tego rodzaju, aby nie zawinić 
względem bliźniego. 

 
Jeśli odniesiemy to do przepisów ruchu drogowego, katolik 

winien się do tych przepisów stosować, ale jeśli wyniknie kolizja z 
racji nieprzestrzegania przepisów przez innego uczestnika ruchu – 
nie czuje się winny. 

 
Polak – nie czuje się zobowiązany do literalnego 

przestrzegania zasad ruchu, ale będzie się poczuwał do 
odpowiedzialności (współodpowiedzialności) za każdą kolizję. Bo 
polskie podejście do spraw społecznych obliguje do tego, aby nie 
zawinić wobec innych – niezależnie czy wina jest umyślna, czy 
nieświadoma. 

 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na Ewangelię 

(Mateusz), gdzie w Kazaniu na Górze Chrystus wskazuje, że 
obowiązkiem człowieka jest stosowanie zasad współżycia 
daleko przekraczających zasady prawa. 
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Zatem nie litera, a duch miłości bliźniego (w szerokim pojęciu) 

winien przyświecać naszemu postępowaniu. „Litera” – to tylko 
naprowadzenie. 

 
 
 
 
 

PRAWO GŁUPSZEGO 
 
Posiadanie dzieci jest wielce pouczające i ułatwiające 

zrozumienie wielu ludzkich zależności, które to będąc „singlami” 
trudno dostrzec, a łatwo przeoczyć. 

 
W powszechnej świadomości ludzi posiadających dzieci jest 

wiedza powstająca z okazji spotkań rodzinnych i towarzyskich, 
mówiąca o tym, że w zbiorowisku, zwłaszcza przypadkowo 
dobranej czeredy, gromadka ta zachowuje się tak, jak najgłupsze z 
tej zbiorowości. 

Dla rodziców to prawda oczywista i dlatego zawsze stosowane 
są środki zaradcze w postaci rodzicielskiej kontroli. 

 
Gdyby prawo to działało tylko w tej grupie wiekowej – nie 

byłoby problemu. Problem jest, bo obowiązuje we wszystkich 
typach organizacji społecznej, jakie w zbiorowości ludzkiej 
możemy spotkać. 

 
Najbardziej rozległym typem jest cywilizacja. (Przyjmuję tę 

formułę za Konecznym, gdyż tam po raz pierwszy spotkałem 
uwagi dotyczące tematu wpisu). 

 Koneczny stwierdza, że każde łączenie elementów różnych 
cywilizacji prowadzi do degeneracji każdej z nich, a powstały 
„produkt” jest gorszy niż najniżej z nich rozwinięta. 

 
Z takim zjawiskiem mamy do czynienia w Europie; obecnie 

panuje politycznie poprawne twierdzenie, że cywilizacja 
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europejska jest wynikiem oddziaływania myśli judeo-
chrześcijańskiej.  

Nic bardziej błędnego. Zauważalne efekty już wskazują, że 
wynikiem będzie produkt niezdolny stawić czoło współczesnym 
wyzwaniom. Czyli gorszy i od cywilizacji żydowskiej, i cywilizacji 
łacińskiej. Jest więc szansa, że nasza cywilizacja ulegnie wspólnym 
przeciwnikom – takiej cywilizacji, jaka istnieje w świecie 
muzułmańskim czy chińskiej. 

 
Podobne zależności można zauważyć także na scenie 

politycznej. Każdy rząd, który działa w oparciu o koalicję partii, 
realizuje program gorszy (mniej spójny) od prezentowanego przez 
mniej dojrzałą społecznie partię. Ten los dotyczy zarówno obecnej 
koalicji, jak i istniejących wcześniej. 

Niestety, te zależności dotyczą także innych organizacji, a 
także niezwiązanych formalnie grup i środowisk społecznych, jak 
dziennikarze, sędziowie, naukowcy itp. 

 
Niebezpieczeństwo związane z istnieniem „prawa głupszego” 

wynika stąd, że skutki tworzone są na bazie sytuacji „lejkowej”, 
tzn. łatwo rozpoczyna się taki proces, ale skutki zawsze są ściśle 
określone – zawsze znajdziemy się w szambie.  

Na początku wydaje się, iż łączenie cech różnych, sprzecznych 
ideologii może być zaczątkiem nowych idei i oryginalnych 
rozwiązań. Niestety.... 

 
Przyznam, że piszę tę notkę i formułuję prawo z pewnym 

zażenowaniem; do takich działań winni być predystynowani 
wykształceniem i wiedzą socjologowie i im pokrewni eksperci. Ale 
może to być też dowodem prawdziwości niniejszych spostrzeżeń. 

A co sądzą Państwo? 
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ŻYĆ W NIEWOLI, CZY UMRZEĆ WOLNYM? 
 
Ta kwestia jest często rozważana w historii ludzkości, a już w 

naszej, polskiej, to „oczywista oczywistość”.  
Ostatnio problem ponownie zaczyna być istotnym: czy po to 

Polacy dokonywali heroicznych zmagań z komunistycznym 
zniewoleniem, aby popaść w jeszcze gorsze uzależnienie? 

 
Bo mamy narastające zniewolenie. Coraz większa część 

naszego życia podlega kontroli: kamery, GPS w telefonach 
komórkowych, możliwość kontroli korespondencji elektronicznej, 
kont bankowych. Coraz ściślejsza inwigilacja życia osobistego, 
rodziny, wychowania dzieci. A wszystko oczywiście dla naszego 
„dobra”. Abyśmy się wzajemnie nie krzywdzili, nie stosowali 
przemocy (w każdej postaci); od przemocy jest tylko „władza”.  

 
No to  mam pytanie: do którego momentu można mówić, że 

jesteśmy wolni, a kiedy staniemy się już tylko zniewolonym 
bydłem roboczym? 

 
Polska historia pełna jest „bezsensownych” zrywów, gdzie 

szans na zwycięstwo nie było, a mimo to podejmowany był 
beznadziejny trud walki. Tak było w 1830 roku, tak i w  1863, tak 
też było z powstaniem warszawskim. Teraz, niekiedy ważni 
doktrynerzy, usiłują nas przekonać, że był to trud daremny, 
bezsensowny i niepotrzebny. Bo przecież można było żyć, rozwijać 
się, konsumować.  

 
Czy rzeczywiście? 
Powstańcy styczniowi byliby wcieleni do carskiej armii, a 

młodzież warszawska też zostałaby wymordowana, tyle że 
najpierw wykorzystano by ją w sowieckich kopalniach „ku chwale 
CCCP”. 

Dlatego indoktrynację takich „autorytetów” uważam za 
najbardziej podłą działalność antypolską. 
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Bo mamy też i przykłady przeciwne głoszonym tezom: 

odzyskanie niepodległości i wojna 1920 roku – wystarczył tylko 
cień szansy, aby przekuć je na rzeczywiste zwycięstwo, a później 
dokonać w niewiarygodnie trudnych okolicznościach budowy II 
Rzeczypospolitej. To także Solidarność, gdzie wspólną wolą całego 
narodu podważone zostały korzenie sowieckiej potęgi. 

 
Mamy podobną sytuację; tracimy niezależność. Czy należy 

przechodzić nad tym do porządku dziennego, czy też być gotowym 
do poświęcenia w walce o wolność? 

A może lepsze jest leżenie przy pełnej misce „na dowolnie 
wybranym boku”?  

Czy mamy prawo do walki, gdzie możliwe są ofiary, w imię 
idei? 

 
Do tej pory, poza nielicznymi wyjątkami, walkę o wolność 

popierał KK. Obecnie coraz częściej można się spotkać z 
twierdzeniami, że najważniejsze jest dbać o życie. W tym duchu 
KK angażuje się w obronę życia poczętego (słusznie, ale to tylko 
jeden z elementów chrześcijańskiego światopoglądu).  

Stąd wydaje się, że KK został zepchnięty na „boczny tor” w 
walce o rząd dusz. Bo przecież celem człowieka nie jest samo 
trwanie. Zawsze są i powinny być idee godne nawet ofiary życia. 
Tymczasem nawet ofiarę Chrystusa przedstawia się jako jedyną w 
swoim rodzaju, której nawet cząstkowo nie powinniśmy 
naśladować, bo przecież może to wiązać się z kłopotami. 

 
Czy bezstresowe życie przy pełnej misce jest chrześcijańską 

dobrą nowiną? 
 
I na zakończenie pytanie do blogerów: jaki jest Wasz zakres 

zdolności do poświęcenia dla idei wolności? 
 
(Tekst dotyczy postaw obywatelskich wynikających z polskości, 

ale też różnic stosunku do rzeczywistości, jakie pojawiają się 
między polskością a katolicyzmem). 
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DEGENERACJA „WYMIARU 
SPRAWIEDLIWOŚCI” 

 
Pojawia się coraz więcej notek na temat degeneracji, jaka 

panuje w naszym sądownictwie. Czy są jednak jakieś sugestie 
prowadzące ku uzdrowieniu? 

 
Proponuję rozważenie tej kwestii na gruncie cywilizacyjnym. 

To tylko szkicowe ujęcie – pisane pod wpływem impulsu. 
 
W hierarchicznym Porządku Niezgodności prawo służy 

dyscyplinowaniu społeczeństwa przez rządzących 
uporządkowanych hierarchicznie. 

 
Oczywiście – jest pewien zakres uregulowań normujących 

społeczne relacje, jednak podstawowym zadaniem prawa jest 
podporządkowanie społeczeństwa panującym. 

 
W myśl takich założeń kształtowany jest system „wymiaru 

sprawiedliwości”. 
Dąży się do tego, aby podwładni ślepo wykonywali zalecenia 

prawa bez nawet próby oceniania jego słuszności. W efekcie prawo 
może być dowolnie interpretowane przez „wymiar 
sprawiedliwości” zależnie od tego, względem kogo ma być 
zastosowane. 

 
Najbardziej perfidne jest to, że aparat „sprawiedliwości” 

utrzymywany jest ze środków całego społeczeństwa, gdy 
wykonywanie regulacji społecznych dotyczy tylko niewielkiego 
procentu. Środki są pobierane i przekazywane do „wymiaru 
sprawiedliwości” odgórnie: a kto płaci – ten wymaga. 
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KULIG  

 
 Instytucje świeckie funkcjonujące w społeczeństwie polskim 

przyczyniały się do wykształcenia cech narodowych 
wyróżniających nas spośród innych nacji. Że są to cechy ważne, 
świadczy historia Narodu i Państwa; gdyby nie one, dawno już 
zginęłaby pamięć o nas, wobec przeciwieństw, z jakimi musimy się 
borykać. 

 Zastanawiając się nad tym tematem, skonstatowałem, że do 
najważniejszych instytucji „narodotwórczych” zaliczyć należy te, 
które są i były najbardziej wyszydzane onegdaj przez czynniki 
komunistyczne, a teraz przez tzw. liberalne media. Są to więc 
oczywiście „liberum veto” („umrzeć za Niceę”?), wolna elekcja, 
infamia, banicja, zajazd, rokosz, konfederacja i najmniej 
zauważany kulig. 

 Ponieważ, mimo kłopotów (chociaż zapytajcie swoje dzieci 
czy znajomych, czego zostali nauczeni o nich na lekcjach historii), 
trochę wiemy o tych zagadnieniach, tu chciałbym się skupić na 
kuligu. Oczywiście możemy w miarę możliwości 
„rozszyfrowywać” także i pozostałe elementy naszej 
obyczajowości. 

 
 Kulig, o jakim mnie uczono, był rodzajem napaści 

organizowanej przez pijaną czeredę okolicznych szlachetków pod 
pozorem karnawałowych odwiedzin, którego efektem była pusta 
spiżarnia i zdewastowane sprzęty domowe. A wszystko w imię 
staropolskiej gościnności. 

 
 Być może bywało i tak, szczególnie w schyłkowym okresie, 

kiedy formy zdegenerowane niekiedy przeważają nad normalnymi. 
Porównanie możemy odnieść także do naszych czasów i 
stwierdzić, że agresja międzyludzka osiągnęła takie rozmiary, iż 
praktycznie nie można przejść ulicą bez narażenia się na napad, 
pobicie itp. Czy jest to jednak prawdziwe? 

 
 Spróbujmy więc odtworzyć rzeczywiste korzenie tego 

zwyczaju. Zauważmy, że stosunki międzyludzkie w Polsce oparte 
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były na równych prawach przysługujących całej szlachcie, 
niezależnie od statusu materialnego. Popularne było określenie 
„brać szlachecka”. I prawa te, poza nielicznymi wyjątkami, były 
przestrzegane. Znamiennym przykładem są tu bracia Zborowscy.  

Mało tego, stosunki te nastawione były na przyjazne 
współżycie, czego dowodem jest budownictwo. Przeważa u nas 
dworek szlachecki, nie mający charakteru obronnego. Świadczyło 
to o braku agresywnych, skierowanych przeciwko innym, inklinacji 
właściciela. Jednak, aby takie sytuacje nie powstawały, konieczna 
była i kontrola. Tę funkcję w społeczności szlacheckiej spełniały 
wizyty towarzyskie. Taką też rolę do spełnienia miały kuligi, które 
były społeczną kontrolą współmieszkańców, mogących niekiedy 
siłą otworzyć sobie spiżarnie, ale też przy okazji sprawdzając, czy 
nie naruszane bywają zasady współżycia. 

 
 Trudno zaś wyobrazić sobie „najazd” kuligu na „spokojny” 

zameczek usytuowany na „kurzej łapce”, jak to często widzimy u 
naszych zachodnich sąsiadów.  

Taka forma kontroli miała i ma wiele zalet, czego za żadną 
cenę nie chcą przyznać nasi antagoniści. Była tania; nie wymagała 
utrzymywania aparatu przemocy, czyli darmozjadów żyjących 
kosztem społeczeństwa i podatnych na korupcję, była też dokładna 
i nieuchronna, gdyż przy jakichkolwiek sygnałach o 
nieprawidłowościach, można było być pewnym wizyty 
podchmielonych, a więc zdeterminowanych współbraci. 

 Wiązała się z kosztami utrzymania kontroli, która była dłuższa 
i skrupulatniejsza wraz z zauważonymi mankamentami. A sama 
instytucja kuligu wzmacniała poczucie odpowiedzialności za 
sprawy wspólne, czyli Rzeczpospolitą. 

 
 Osobną sprawą, obecnie bardzo rzadko zauważaną, była 

zwyczajowa, może nawet o podłożu religijnym, potrzeba 
pozbywania się starych zapasów żywności. Wierzono, że 
gospodarkę należy prowadzić w oparciu o zbiory danego roku, a 
gromadzenie zapasów jest niezgodne z Wolą Bożą. Jest to 
pozostałość po zwyczajach zauważalnych wśród wszystkich  
pierwotnych społeczeństw. Skodyfikowane odniesienia tego typu 
znajdujemy także w Prawie Mojżeszowym opisanym w Starym 
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Testamencie, a wzorowanym w znacznej mierze na Kodeksie 
Hammurabiego. 

 
 Pozostałością kuligu w naszych czasach jest kultywowanie 

kolędy przez księży w każdej parafii. 
Wnioskiem zaś końcowym stwierdzenie, że jeśli chcemy mieć 

społeczeństwo otwarte, wolne od patologii, to droga doń wiedzie 
nie poprzez ustawy np. o ochronie danych osobowych, ale wręcz 
przeciwnie, poprzez zacieśnianie więzi społecznych, czemu służą 
także wizyty towarzyskie i wszelkiego rodzaju spotkania. 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTACJA 
 
 
Przy różnych okazjach, ostatnio na spotkaniu u Opary, 

spotykam się z zarzutem zbytniej ortodoksyjności i 
odstręczaniu ludzi od CP. „Bo gdybyś załagodził, to ujął, tamto 
zmienił i dostosował itd., to Twoje poglądy byłyby do 
zaakceptowania”. 

 
To błędne ujęcie. 
Cywilizacja Polska jest ideą spójną na poziomie nawet 

głębszym niż to można odczytać w tekście. Każda więc zmiana 
wymaga analizy na wszystkich poziomach odniesień – „ani 
literka nie może być zmieniona” w podstawach. 

 
Tymczasem większość uwag pochodzi od ludzi traktujących 

CP jak program partyjny, który należy dostosować do oczekiwań 
potencjalnych wyborców.  

 
Ideę albo się akceptuje, albo odrzuca 
 
Tylko w ten sposób można do tematu podejść. 
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Moim zadaniem jest prezentacja idei w możliwie jasny, 
przejrzysty i przekonujący sposób. Natomiast nie jest moim celem 
poszukiwanie zwolenników i kaptowanie ich. Żadnych przecież 
korzyści z tego mieć nie będą, a ja im niczego nie mogę obiecać. 
Przeciwnie – ten wybór może narazić na choćby prześmiewki 
przeciwników i tych, dla których są to sprawy niezrozumiałe. 

„To kwestia smaku” – można powtórzyć za poetą. Tyle, że do 
tego „smaku” trzeba dojrzeć. I nie jest to prosta ani łatwa droga, bo 
trzeba pozbyć się wielu uprzedzeń zarówno „wdrukowanych” 
wychowaniem, jak i ukierunkowanych kształceniem. Zerwać linę 
uprzedzeń. 

 
Dopiero wtedy, gdy staniemy się wolni – możemy wybrać, a 

wybór to równie trudna, równie zdradliwa droga, gdzie 
największym naszym przeciwnikiem jesteśmy my sami. 

 
Jeśli zatem można mówić o tym, że tę drogę wybiera elita, to w 

jej rękach leży implementacja idei. 
Trzeba tworzyć środowisko ludzi ideę akceptujących. 
Raz, że tylko w takim gronie można zacząć budować, a dwa, 

że jest to grupa wzajemnego wsparcia przy przekraczaniu 
przeszkód; „jeden drugiego brzemiona noście”. Ale tylko w tym 
gronie. Bo wszystkich ciężarów nie da się i nie ma sensu brać na 
swoje barki. 

 
Co jest cezurą Cywilizacji Polskiej? 
Konstatacja, że istnieją dwa porządki: Zgodności i 

Niezgodności. 
Z tych porządków wynika rozumienie zasad i wartości; 

podstawową  jest hierarchiczność – to podstawa Niezgodności. 
Hierarchiczność tworzy brak równowagi – dążenie do 

zajmowania jak najwyższego miejsca w strukturze. To zaś jest 
źródłem tarć i konfrontacji. 

 Czy z natury hierarchiczne są słowa Chrystusa: „Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was 
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 
co usłyszałem od Ojca mego...”? 
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Zaakceptowanie idei Cywilizacji Polskiej jest jak chrzest 

ducha, bo wymaga przemiany w spojrzeniu na rzeczywistość. 
Tego nie można na nikim wymusić ani też do tego siłą przekonać. 
To musi wynikać z dojrzałej świadomości. 

Tylko w takim gronie można budować CP. 
 
I jeszcze: CP jest otwarta dla wszystkich – bez względu na 

przynależność partyjną czy organizacyjną. Zaszłość nie ma 
znaczenia, jeśli zaszła przemiana, ale też nie można zakładać, że 
sama deklaracja, bez czynów i kontroli za strony innych, jest 
wystarczająca.  Dlatego wszelkie działania muszą być w pełni 
transparentne zarówno odnośnie źródeł wyboru, jak i czynnika 
ludzkiego. 

 
 
 
 
 

GRZECH A BŁĄD 
 
 
Minęło już trochę lat, odkąd w którymś z opowiadań Lema 

znalazłem rozważania dotyczące różnych kierunków rozwoju w 
zależności od stosunku do popełnianych czynów niewłaściwych. 
Lem rozważa tę kwestię w odniesieniu do „naszej”, czyli 
„zachodniej” cywilizacji, gdzie zarówno w judaizmie, jak i w 
chrześcijaństwie istnieje pojęcie „grzechu” jako określenie tych 
czynów, i cywilizacji „wschodniej”, którą można utożsamić z 
bazującą na hinduizmie, a gdzie istnieje pojęcie „błędu”. 

Takie ujęcie jest pewnym uproszczeniem, ale dobrze określa 
istniejące różnice. 

 
W zakres rozważań włączam pojęcie wolności. 
Wolność „Wschodu” zdefiniowałem tam jako wolność OD z 

racji tego, że cały rozwój człowieka ukierunkowany jest na 
uwolnienie pierwiastka duchowego od egzystencji ziemskiej. Ten 
cel jest nadrzędnym. Jedynym ograniczeniem procesu są 
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przeszkody napotykane na drodze do jego osiągnięcia. Brak jest 
więc ograniczeń etycznych wynikających z relacji względem 
innych ludzi; są one istotne o tyle, o ile spowalniają proces 
wzrostu. Dopuszczalne zatem jest traktowanie innych, zwłaszcza 
niżej rozwiniętych – będących na niższym stopniu duchowego 
rozwoju – jako szczebli drabiny, po których można się wspinać. 
Brak jest tu empatii dla poczynań innych jednostek. 

 
Traktowanie innych w sposób nieprzyjazny nie może nawet 

być rozpatrywane w kategorii grzechu, czyli czynu z zasady złego, 
a jedynie błędu mającego negatywne następstwa dla własnej drogi 
rozwojowej. 

 
„Błędne” postępowanie wobec innych ma taki sam charakter, 

jak błąd w czynnościach rytualnych związanych ze składaniem 
ofiar czy sposobem budowy ołtarza. 

Wolność od ziemskiej egzystencji uzyskuje się poprzez 
neutralizację wpływów karmicznych (powstałych w poprzednich 
wcieleniach), a także wypełnianiu aktualnych powinności tak, aby 
nie niosły skutków karmicznych i tym samym pozwoliły na pełne 
uwolnienie. 

Czyli uzyskanie wolności OD. 
 
Ślady wpływów zaleceń wynikających ze wskazanej metody są 

zauważalne w Księgach Starego Testamentu np. w zaleceniach 
dotyczących budowy ołtarza czy traktowania ludów sąsiadujących; 
jest to zauważalne zwłaszcza w pismach apokryficznych. 

Istotnym zaś rozróżnieniem jest kwestia „grzechu” jako 
czynności sprzecznej z zewnętrznie narzuconym „Prawem”. 
Rozróżnienie jest wyraźne, ale jeszcze ważniejsze jest to, że są 
osoby uprawnione (kapłani) do interpretowania, które z 
wykonywanych czynności i które relacje międzyludzkie są zgodne 
z prawem. 

Ta kwestia znacząco różni oba systemy, gdyż w hinduizmie 
kapłan (bramin) nie ingeruje w tę sferę, a jego rola ograniczona jest 
do wiedzy o rytuale i nadzór nad jego właściwym 
przeprowadzeniem. 
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Inna jest też kwestia wolności. Co prawda tę też można 
zdefiniować jako wolność OD, ale zakres znaczeniowy jest inny. 
W judaizmie wspólnotę wyznawców tworzą jednostki 
podporządkowane prawu i to prawu, które ingeruje i normuje 
wszystkie sfery życia, a którego interpretatorami są (byli) kapłani – 
tę rolę z czasem przejęli rabini-nauczyciele.  

Z zasady życie w tej wspólnocie jest formą uzależnienia od 
prawa i jego interpretatorów. Wolność może być jedynie wolnością 
OD tegoż prawa, a w realiach codzienności może też być 
rozumiana jako wolność OD interpretatorów. 

 
Chrześcijaństwo różni się od obu opisanych systemów. U jego 

genezy leży opozycyjność względem judaizmu jako systemu, który 
wypaczył pierwotne znaczenie prawa, czyniąc zeń narzędzie 
wykorzystywane przeciw ludziom i ich naturalnym kierunkom 
rozwoju.  

O tym świadczą słowa Chrystusa „Czy szabat jest dla 
człowieka, czy też człowiek dla szabatu?”. 

Nadrzędną ideą chrześcijaństwa stały się dwa przykazania 
miłości, gdzie, poza stosunkiem do Stwórcy,  podstawowego 
znaczenia nabiera relacja względem drugiego człowieka. Jeśli do 
tego dodamy, że osąd pozostawiony jest każdej jednostce, to 
wydaje się to stanowić podstawę chrześcijańskiego personalizmu. 

Oczywiście istnieją struktury  nauczycielsko-interpretacyjne, 
ale mają one charakter pomocniczy, a nie władczy. Właśnie 
przypisywanie sobie tej roli było np. powodem zaistnienia 
odszczepieńczego ruchu protestanckiego. Warto więc pamiętać o 
służebnej roli hierarchii zwłaszcza w KK. 

 
W chrześcijaństwie także zaistniało pojęcie grzechu. Jednak 

zagłębienie się w rozumienie jego znaczenia prowadzi do 
niejednoznacznych wniosków. Za „grzech”, drogą obserwacji 
skutków, są uznawane tylko  czynności  działające na niekorzyść 
innych jednostek i całego społeczeństwa. Ale już indywidualne 
relacje międzyludzkie nie muszą być poddawane ujednoliconej 
ocenie. Pojęcie grzechu nie jest więc jednoznaczne. 

W tym kontekście ważkie zaczyna być pojęcie wolności. 
Wolność bowiem zaczyna być rozumiana jako oswobodzenie się 
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od przywar i zależności wynikających z ludzkiego bytowania po to, 
aby zacząć żyć w zbiorowości jednostek wzajemnie wspierających 
swe dążenia rozwojowe. Jest to zatem wolność DO i dlatego 
jeszcze intuicyjnie określona jej definicja, WOLNOŚĆ JEST 
PRAWEM DO ODPOWIEDZIALNOŚCI,  zachowuje swą 
ważność. 

Wracając do pojęcia grzechu widać, że poza podstawowym, a 
powszechnie akceptowanym zakresem znaczeniowym, traci swój 
sens – staje się bowiem indywidualną i osobistą oceną własnego 
postępowania, gdzie podstawowym kryterium jest dobro wspólne 
jednostek uczestniczących w działaniu; staje się „błędem”, jeśli 
nasze postępowanie przynosi skutek sprzeczny z zamierzeniem; 
należy więc to postępowanie poprawić, ale jego skutki nie 
obciążają nas i naszej drogi rozwoju. „Grzechem” jest tylko przy 
świadomości zaistnienia negatywnych konsekwencji postępowania, 
a i to przy uwarunkowaniach dotyczących możliwości wyboru. 

 
 
 
 
 
 
 

PAŃSTWO – TERYTORIUM, CZY NARÓD? 
 
Już po konflikcie z Gruzją padło stwierdzenie Miedwiediewa o 

sprawowaniu opieki także nad Rosjanami mieszkającymi poza 
granicami tego kraju. Trochę zaiskrzyło, pojawiło się parę 
komentarzy dotyczących tematu. I sprawa ucichła. A wydaje się 
ważną kwestią, warunkującą niektóre aspekty polityki wielu 
państw. 

 
Obecnie przyjęło się traktować granice jako stabilne, a ich 

zmiana może być początkiem wielu konfliktów. Ta sytuacja 
dotyczy Europy (Kosowo pomijam). Czy jest jednak podobnie 
widziana w innych częściach świata? 

Do znanych „gorących” czy tlących się ognisk zapalnych na 
tym tle należy zaliczyć konflikt izraelsko-palestyński, spór iracko-
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irański, Kurdystan, pogranicze pakistańsko-indyjskie (Kaszmir), 
Sri Lankę czy pozostawioną do przyszłych rozstrzygnięć kwestię 
Syberii. To tylko kilka przykładów, zatem problem istnieje i nie 
można powiedzieć, że został definitywnie rozstrzygnięty. 

Mało tego, powstają coraz to nowe problemy wraz z 
tworzeniem się wyodrębnionych społeczności aspirujących do roli 
narodu i żądających prawno-terytorialnego statusu dla swych 
aspiracji (Baskowie, Abchazja itd.). 

Czy te aspiracje należy pomijać?  
JPII w jednej z homilii wspominał nie tylko o prawach 

człowieka, ale także o prawach narodów. Warto to mieć na 
uwadze. 

A jak kształtowały się relacje między poczuciem 
przynależności narodowej i terytorialnej? 

 
Wydaje się, że pierwszym elementem, na którym opierało się 

poczucie wspólnoty, była wspólnota religijna. Żydzi, wychodząc z 
Egiptu, nie stanowili narodu mimo poczucia odrębności względem 
Egipcjan. Dopiero podporządkowanie się prawu mojżeszowemu, 
opartemu na podległości jednemu bogu (wtedy jeszcze monolatria), 
dało możliwość wytworzenia więzi o cechach narodowych. 
Podstawą bytu narodowego nie była wspólnota terytorialna, a 
„ideowa”.  

 
Wg podobnych zasad tworzono pierwsze imperia w 

Mezopotamii – władca podporządkowywał „swoim” bogom ludy 
zamieszkujące odległe miejsca, ale zasadą było zwiększenie ilości 
wyznawców, co miało urzeczywistnić przekonanie o nadrzędności  
własnego boga (bóstw) względem bogów „cudzych”. 

Można więc twierdzić, że pierwsze poczucie przynależności do 
wspólnoty nie było związane z terytorium ani  rasą, ale stanowiło 
rodzaj związku ideowo-religijnego. Pewien wpływ na ten fakt  
miało małe zagęszczenie mieszkańców. Dopiero wzrost liczby 
ludności przyczynił się do większego przywiązania do terenu. 

 
Tytuły władców w pierwszym okresie dotyczyły przywództwa 

ludom, a nie krainom.  Dżingis Chan swe olbrzymie terytorialnie 
państwo tworzył na zasadzie włączania pod jedno władztwo 
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wszystkich ludów mongolskich. Węgrzy, jako potomkowie 
wojowników Attyli, mieli temu władztwu podlegać (1241). Inne 
zaś ludy, nienależące do „mongolskiej rodziny”, mogły być 
podbijane i łupione, ale nie stanowiły mongolskiego dziedzictwa.  

 
Chyba właśnie wtedy powstała idea wspólnoty kulturowo-

rasowej. Jej dziedzicem stało się Księstwo Moskiewskie, roszczące 
sobie prawo do połączenia pod jednym berłem wszystkich Słowian, 
z prawosławiem jako czynnikiem jednoczącym.  

 
Pokłosiem była doktryna Breżniewa, zakładająca pomoc 

wszystkim ruchom rewolucyjnym na całym świecie, a obecnie swe 
„trzy grosze” dołączył Miedwiediew. 

Zatem nic się nie zmieniło w zasadach leżących u podstaw 
polityki rosyjskiej. Tylko czy my, jako zaliczający się do 
cywilizacji Zachodu, takie stanowisko akceptujemy? 

No i jeszcze „drobiazg” – czyli jak cywilizacja Zachodu 
traktuje kwestię państwa: jako przynależności narodowej, czy 
terytorialnej? 

 
Tu jest dylemat. Bo w tej sprawie Zachód ma poglądy tożsame 

z własnymi bieżącymi interesami. W Europie Kosowo obdarzył 
statusem państwa wbrew wcześniejszym deklaracjom o potrzebie 
zachowania terytorialnej integralności. Ale już względem 
separatystycznie nastawionych prowincji gruzińskich powrócił do 
wcześniejszych  deklaracji. Rzekomo nie jest nastawiony 
agresywnie, ale względem Iraku i Afganistanu zastosowano środki 
militarne celem włączenia monokulturowych (cywilizacja arabska) 
krajów z dużą tolerancją w obręb nietolerancyjnego(!!!) systemu 
wielokulturowego. (Oczywiście ropa jest tu tylko mało znaczącym 
czynnikiem, a fakt wymordowania blisko miliona mieszkańców 
pomijany). Efekt widoczny. Obecnie próbuje się zastosować 
podobne środki względem Iranu. 

 
Co można napisać w podsumowaniu?  
Że Rosja była i jest naszym przeciwnikiem stosującym 

najbardziej podłe, a niekiedy bestialskie środki dla realizacji 
swoich celów. Jest jednak w swych intencjach i działaniach 
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przewidywalna. Tymczasem Zachód, mimo demokratycznych 
deklaracji i szermowania hasłami wolności i praw człowieka, jest  
nieprzewidywalny i możemy liczyć się z szybką zmianą 
priorytetów. Zawsze liczą się bieżące interesy. Typowa hipokryzja. 

 
 W tych warunkach możliwość pojawienia się nowego 

„Hitlera” jest tylko kwestią czasu. Więcej. Pojawiające się ataki na 
zdroworozsądkowe partie i organizacje, gdzie używa się 
argumentacji o rzekomo faszystowskich nawiązaniach, wyraźnie 
wskazują, że rzucający takie oskarżenia chcą tym sposobem ukryć 
swe zamiary. 

Niestety wiele wskazuje, że organizacja UE ma służyć temu 
właśnie celowi. 

 
(Tekst napisany  przed uformowaniem pierwszej wersji 

Cywilizacji Polskiej; wskazuje tory myślenia i odnosi się do relacji 
polsko-rosyjskich). 

 
 
 
 
 

KUNDALINI 
 
Jest wiele czynników, które warunkują powstawanie różnic 

cywilizacyjnych. Niekiedy są to zjawiska, wydawać by się mogło, 
mało ważne, ale których wpływ jest istotny.  

 
Kundalini w religiach subkontynentu indyjskiego jest energią 

ognistą i wężową o charakterze żeńskim. Jest związana z 
budzeniem się wyższej świadomości człowieka. Początkowo 
znajduje się w dolnej części kręgosłupa i, po wyzwoleniu, wędruje 
poprzez kolejne punkty (czakramy – razem jest ich 7), aby 
połączyć się z  energią męską w 7. czakramie usytuowanym na 
czubku głowy ( nawet nieco powyżej). Akt  odpowiada połączeniu 
boga Siwy z małżonką Parwati (Umą), co ma miejsce w ich 
siedzibie ulokowanej na szczycie Kailash w Tybecie, a leżącym na 
osi wszechświata. 

 136



 
Warto wspomnieć, że w hinduizmie każde bóstwo ma swą 

„rewersyjną” postać. W przypadku Parwati (Umy) – symbolu 
kobiecej łagodności, dobroci, piękna i uległości, jest też emanacja 
bogini Durga (Kali) – całkowite jej przeciwieństwo. Jednak ta 
emanacja ujawnia się jedynie w przypadku zagrożenia dla świata 
bogów, w którym istnieje, ale też staje się, jako siła niszcząca, 
zagrożeniem dla całego otoczenia. Symbolicznie można uznać to 
za ostrzeżenie, że nie należy doprowadzać do zagrożenia 
kobiecości, gdyż może wyzwolić u kobiet stan demoniczny – 
ruchy feministyczne mogą ku temu prowadzić. 

 
Czasy, w których żyjemy, czyli Kali Juga, to okres 

ograniczonych możliwości sięgania do wyższej świadomości. 
Jedną (a może jedyną) możliwością jest podobno kontakt poprzez 
seks. Opracowane zostały specjalne techniki seksualne, polegające 
m.in. na powstrzymywaniu ejakulacji i utrzymywaniu się w tym 
stanie (u kobiet stan wielokrotnego orgazmu), które umożliwiają 
wyzwolenie energii kundalini zablokowanej w pierwszym 
czakramie. 

Aby jednak wyzwolenie nastąpiło, należy przeprowadzić 
proces przygotowawczy – rozbudowę świadomości. Prowadzony 
jest w różnych rytach tantrycznych (tantra – nić, więź), gdzie w 
stadium końcowym można uzyskać wyzwolenie. W  tantrze „lewej 
ręki” wspomniane techniki seksualne stosuje się w formie fizycznej 
w czasie określonych świąt. W innych rytach tantrycznych mogą to 
być tylko działania symboliczne. 

 
Powyższe wprowadzenie zostało umieszczone celem 

wskazania, że hinduski system religijno-filozoficzny jest 
nastawiony na uwalnianie się jednostki ludzkiej od ziemsko-
ludzkich uwarunkowań ograniczających możliwość dotarcia do 
wyższych składników naszej świadomości. 

 
Jest to zatem system, gdzie wolność jest rozumiana jako 

wolność OD. 
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Tymczasem w chrześcijaństwie mamy zupełnie inne podejście 
do wolności. Podstawą chrześcijaństwa są dwa przykazania 
miłości. Ich treść, ale też wskazania w Ewangelii, mówiące o tym, 
jakie ma być nasze podejście do życia, pozwalają na jednoznaczne 
stwierdzenie, że chrześcijańska wolność jest wolnością DO. 

 
Podobne wyprowadzenie może dotyczyć judaizmu, gdzie życie 

organizowane jest wokół Prawa Mojżeszowego jako elementu 
narzuconego Żydom. Zatem i tu wolność jest rozumiana jako 
wolność OD. 

 
Dziwi więc niezmiernie lansowane obecnie twierdzenie, że 

korzenie Europy są judeochrześcijańskie; są to całkowicie 
przeciwstawne systemy religijno-filozoficzne, które z zasady nie 
mogą być fundamentem rozwoju cywilizacyjnego. Jak widać, nasi 
europejscy przywódcy mają rozumienie rzeczywistości 
odpowiadające poziomowi sprawowania władzy – uzyskali stan 
„krzywizny banana”. 

 
Swego czasu, kiedy rozpoczynałem samokształcenie swej 

świadomości, wypracowałem własną definicję wolności: 
Wolność jest prawem do odpowiedzialności. 
Minęło sporo czasu, a dalej uważam tę definicję za prawidłową 

i nie spotkałem się z istotną krytyką przedstawionego twierdzenia. 
Można wręcz stwierdzić, że jest ona zgodna z ideą wolności DO 
występującej w cywilizacji łacińskiej, ale też, w świetle 
powyższych rozważań,  można zauważyć, że ta kwestia nie musi 
być jednakowo rozumiana w różnych cywilizacjach. 

Prof. Koneczny stwierdził, że nie można być cywilizowanym 
na różne sposoby. Tu jest tego ewidentny przykład. Nie można być 
wolnym OD i DO, a taką to opcję próbują nam wmówić niektóre 
media w imię wielokulturowości. 

 
(Rozumienie wolności OD i DO różni się w Porządku 

Zgodności i Porządku Niezgodności). 
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DORASTANIE 

 
Proces dorastania, rozumiany różnoaspektowo, jest bardzo 

ważnym czynnikiem w procesie utrzymania i rozwoju cywilizacji. 
Dlatego proces kształcenia zawsze będzie elementem narażonym 
na wpływy destrukcyjne. 

 
Zacznę od „dorosłego” dorastania. Bo nie jest prawdą, że w 

cywilizacji łacińskiej można od razu osiągnąć pełną dorosłość. 
Przeciwnie, całe życie dorastamy do coraz nowych funkcji, 
rozumienia i pojmowania, odpowiedzialności i wreszcie miłości do 
świata takiego jakim jest. Agape. 

 
W miarę wzrostu naszego doświadczenia i wiedzy jesteśmy w 

stanie podołać odpowiedzialności za coraz większy zakres spraw. 
Nie jest to sprzeczne z wolnością DO, którą opisałem we 
wcześniejszym wpisie, gdy odpowiedzialność jest wynikiem 
własnego wyboru. Aczkolwiek zwiększanej odpowiedzialności 
odpowiedzialny człowiek nigdy nie przyjmuje bez zastanowienia. 

 
Czytając wspomnienia Piłsudskiego z okresu wojny 1920 roku 

i analizując jego sposób działania, można wnioskować, że w 
tamtym okresie jego pełne zdolności dowódcze, w pierwszej fazie 
wojny, obejmowały zakres dowódcy frontu. To przekonanie 
wynika ze sposobu narracji dotyczącej  bitwy niemeńskiej, gdzie 
porównuje swoje decyzje z decyzjami przeciwnika – 
Tuchaczewskiego. Wcześniejszy okres bitwy warszawskiej jest 
czasem „dorastania” do takiego pełnego zakresu 
odpowiedzialności. 

Jest bowiem moment, gdzie historycy dopatrują się załamania 
psychicznego u Piłsudskiego. Tymczasem, w moim przekonaniu, 
był to czas psychicznej przebudowy osobowości, kiedy to 
„wczuwał” się w sytuację, odczuwając wszystkie zakamarki 
odpowiedzialności i możliwości związanej z pełnionym 
stanowiskiem. 
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Po wojnie odsunął się w cień. W tej konwencji oznaczało to, że 
nie był gotów jeszcze do odpowiedzialności za kraj; ten stan 
osiągnął dopiero kilka lat później. 

 
Dlaczego wdaję się w takie dywagacje? Bo przynajmniej dla 

mnie jest to próba rozumienia wzrostu duchowego osoby, która 
swym umysłem jest w stanie zjednoczyć się z narodem. Wydaje 
się, że Piłsudski taką drogę przeszedł. 

 
Nie można też pominąć, że w tamtym okresie istniało wielu 

takich przywódców. Jeśli bowiem odrzucić wszelkie negatywne 
skojarzenia, to zarówno Hitler, jak i Stalin takie role pełnili. Ale też 
ich drogi były różne. Stalin, zagrożony w grudniu 1941 r. zajęciem 
Moskwy, miał okres depresji, przebudował swą osobowość, co 
zaowocowało pewnym poluźnieniem systemu i przyczyniło się do 
zwiększenia identyfikacji żołnierzy z „macierzą”. 

Podobną sytuację miał Hitler po klęsce stalingradzkiej. Jednak 
jego osobowość nie zmieniła się, a to zaowocowało „łukiem 
kurskim” i w efekcie klęską Niemiec. 

  
Wydaje się, że droga do wielkości wiedzie poprzez 

przemianę mentalną, gdzie zmienia się hierarchię posiadanych 
zalet i wad. 

 
Jeśli porównać  formę zjednoczenia przywódcy z narodem, to 

pewną analogią może być rola ogrodnika, co przedstawiam z 
celową satysfakcją.  

Ogrodnik bowiem, w odróżnieniu od rolnika, mając wiele i to 
różnorodnych roślin, każdą z nich traktuje oddzielnie. W każdej 
widzi nie zbiorowość, a  jednostkę o określonych potrzebach. 
Zapewniając więc każdej właściwe warunki rozwoju, musi też 
umieć rozpoznać te rośliny, które są zdegenerowane, chore i 
stanowią zagrożenie dla innych – te trzeba bezwzględnie usuwać. 
Są też takie, które wymagają większej dbałości czy lepszych 
warunków, ale dopiero całość stanowi o jakości ogrodnictwa. 
Niekiedy też trzeba szybko dostosować swą produkcję do 
zmieniających się potrzeb. 
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Nie od rzeczy będzie tu wspomnienie, że znaczna część 
wybitnych władców, zaczynając od Sargona Wielkiego, a choćby 
na Sobieskim kończąc, parała się ogrodnictwem. Sugestia, żeby 
kandydaci do wyższych urzędów przechodzili praktykę 
ogrodniczą – jest przydatna i ma głębokie uzasadnienie. 

 
W cywilizacji łacińskiej system wychowania i nauczania 

dostosowany jest do zakresu świadomości. Można powiedzieć, że 
jest systemem otwartym w tym sensie, że nie wprowadza 
ograniczeń mentalnych w procesie rozwoju osobowości. 

 
Tymczasem w systemie turańskim istnieje ograniczenie, które 

dotyczy uzewnętrzniania swego stanu świadomości. Najlepiej 
charakteryzuje je dekret Piotra I, gdzie car nakazuje osobom 
niższego stanu hierarchii urzędniczej obowiązek ubierania się i 
wypowiadania w sposób bardziej pospolity od swoich 
zwierzchników (przywołuję z pamięci jedynie sens, a nie treść 
dosłowną). Znaczy, że ani wyglądem, ani wiedzą nie mają prawa 
wykazywać swej wyższości nad przełożonym. 

Zbliżone zasady obowiązują w systemie bizantyńskim. 
 
Z kolei inne, bo mentalne, ograniczenia występują w 

cywilizacji żydowskiej. Tam młodzież od dzieciństwa kształcona 
jest w mądrości Talmudu opartego na prawie mojżeszowym. 
Przeważa dążenie do opanowania w jak najkrótszym czasie jak 
największej ilości materiału, często wręcz kosztem rozwoju 
fizycznego. W ramach tego materiału wprowadzane jest jednak 
ograniczenie, aby wszystkie kwestie rozważać zawsze względem 
tegoż prawa. 

 
Z powyższych uwag można wywieść wniosek, że w przypadku 

jednego wieku osób kandydujących do jakiegoś stanowiska 
najlepiej przygotowanym będzie młoda osoba o żydowskim 
sposobie kształcenia. Jednak wraz z awansami najwcześniej 
zakończy ona swój cykl rozwojowy.   

Drugą zaś uwagą może być, że żydowski sposób kształcenia 
preferuje „zbiorową decyzyjność”, co współgra z brakiem 
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indywidualnej odpowiedzialności za własne postępowanie (o tym 
było w poprzedniej notce). 

 
Co w podsumowaniu? 
 Można stwierdzić, że żydowskie „dorastanie” daje większe 

szanse na uzyskanie wyższej świadomości umożliwiającej większą 
odpowiedzialność  w hierarchii społecznej w warunkach 
stabilnych, umożliwiających czerpanie z mądrości zbiorowej. W 
przypadku konieczności podejmowania szybkich decyzji, 
zwłaszcza bez możliwości konsultacji, trafność decyzji będzie 
znacznie mniejsza. 

Chyba dlatego w warunkach pokoju wpływy środowisk 
żydowskich wzrastają; podczas konfliktów ich rola ulega 
ograniczeniu. 

 
 
 
 
 

PIĘKNO 
 
Wojna cywilizacji prowadzona jest na wszystkich frontach. 

Trudno zatem nie rozpatrywać form walki również i w dziedzinie 
naszego poczucia piękna. Poglądy prof. Konecznego streszczam do 
postaci: 

 
Piękno 
 
      We wszystkich cywilizacjach ludzie dążyli do 

eksponowania tego, co piękne. Szczególnie zasłużone są w tym 
kobiety. Jednak w zależności od czasu i miejsca różne były 
kryteria piękna, różny też był zakres tego, co określano jako 
szeroko rozumiana sztuka. I podobnie jak w innych 
przypadkach, pełny, wszechstronny rozwój sztuki rozumianej 
jako pomost między bytem materialnym i duchowym 
występuje jedynie w cywilizacji łacińskiej. 

      Np. w judaizmie rozwinęła się jedynie muzyka liturgiczna 
wraz z tańcem i śpiewem o charakterze religijnym; oczywiście 
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rozwijała się także poezja, nosząca miano „macierzy sztuk”, czego 
przykładem są Psalmy. Brak natomiast w ogóle plastyki i rzeźby z 
uwagi na przepisy sakralne.  

      W cywilizacji bizantyńskiej widoczny jest niedorozwój 
poezji, skrępowanej ceremonialnymi przepisami; także w 
malarstwie ciało chore, umartwione staje się symbolem świętości. 
Wynikło to ze specyficznej mentalności ludzi Wschodu 
(ukształtowanej przez filozofię neoplatońską i manicheizm), 
którzy ludzkie ciało uznawali za siedlisko zła i przeciwstawiali je 
duszy uosabiającej pozytywne cechy natury ludzkiej.  

       Brak poczucia estetyki i piękna odnotowuje Koneczny 
w cywilizacjach o charakterze obozowym. Turańszczyzna 
ledwo zdobyła się na budownictwo -–stwierdza. (Nie wydaje się 
to w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę kompozytorów 
rosyjskich, choć w innych przypadkach jest to twierdzenie nie 
pozbawione racji). 

 
Minęło wiele lat od czasu opisywania cech cywilizacyjnych 

przez Konecznego, ale nie wydaje się trudnym do zauważenia, że 
chociaż z pewnymi wyjątkami, to w poszczególnych cywilizacjach 
w dalszym ciągu cenione są dziedziny sztuki zgodnie z typografią 
prekursora historiozofii.  

Nie dziwi niemieckie zamiłowanie do muzyki i jej 
monumentalnych form. Tę samą rolę pełnią architektoniczne formy 
gloryfikujące walkę i potęgę władzy w Rosji. 

Z kolei w środowiskach żydowskich niewielu jest wybitnych 
artystów plastyków czy malarzy. 

 
Można też spodziewać się, że przedstawiciele poszczególnych 

cywilizacji będą preferować i rozpowszechniać własne widzenie 
piękna, a nawet prowadzić działalność mającą na celu zohydzenie 
odczuwania piękna w dziedzinach uznanych przez siebie za godną 
potępienia. 

 
Nie mam wykształconego nauką poczucia piękna. Może 

dlatego z pięknem kojarzę kształty, barwy, proporcje, harmonię 
dźwięku i ruchu. Niekiedy włączam w to nastrój, także związany 
artyzmem słowa. 
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Niedawno mieliśmy serię zdarzeń w dziedzinie sztuki, gdzie za 

symbol piękna i artyzmu uchodziły różne „instalacje”, z których 
najbardziej znane to „g... w Orońsku”, genitalia partnera p. 
Nieznalskiej umieszczone na krzyżu (w Gdańsku), czy papież 
przygnieciony meteorytem (w Warszawie). 

 Trudno nie zauważyć, że inspirującą rolę w propagowaniu 
tych instalacji miały środowiska żydowskie, gdzie niepoślednie 
miejsce zajmowała p. A. Rottenberg. 

Wydaje się, że tak sprzeczne z poczuciem piękna istniejącego 
w cywilizacji łacińskiej działania nie mogły być podjęte bez 
inspiracji cywilizacyjnej, gdzie sfera związana z plastyką, jako 
zakazana w Talmudzie, miała uzyskać negatywne skojarzenia. 

 
Interesujące są z kolei wprowadzane preferencje. Wraz ze 

wzrostem wpływów judaizmu zaistniały także różnorodne formy 
stowarzyszeń i grup w obrębie KK. Można do nich zaliczyć np. 
ruchy neokatechumalne, gdzie jedną z form jest taniec religijny.  
Czy można znaleźć tutaj powiązanie? Trudno jednoznacznie 
wyrokować. 

 
Nie czuję się kompetentnym do wszechstronnej analizy 

przejawów konfrontacji cywilizacji w dziedzinie sztuki. Jednak 
wskazane przykłady nakazują uważnie rozpatrzyć zmiany, trendy i 
preferencje, jakie w tej dziedzinie ludzkiej twórczości występują.  
Bo wojna cywilizacji obejmuje i dziedzinę piękna. 

Obecnie rozważana jest realizacja projektu muzeum sztuki 
współczesnej w centrum Warszawy, na terenie byłego placu 
Defilad. Sztuka współczesna jest formą propagowania idei 
sprzecznych z poczuciem piękna występującym w cywilizacji 
łacińskiej. Nie sądzę, aby mogło to istotnie wpłynąć na 
kształtowanie poczucia piękna w społeczeństwie; można 
prezentować różnego rodzaju wrażliwość. Jest tylko pytaniem, czy 
winno to odbywać się w tak eksponowanym miejscu. 
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MIĘDZY CYWILIZACJAMI 
 

 
 

POLSKOŚĆ A CYWILIZACJA CHIŃSKA I 
KATOLICKA 

 
Rozważając kwestie związane z Cywilizacją Polską 

koniecznym okazało się ustalenie bazowych zasad kształtujących 
cywilizacje. 

Od razu zaznaczę, że – wychodząc z prac prof. Konecznego – 
pojawia się wiele niejednoznaczności dotyczących przyjętych przez 
niego założeń.  Nie znaczy to, że jego ustalenia były błędne; są 
jednak tylko opisem stanu, a nie wskazują przyczyn ukształtowania 
się zależności  cywilizacyjnych. 

 
Nie będę przytaczał drogi wywodu prowadzącego do ustaleń – 

to jest w opracowaniu Cywilizacja Polska. 
Tu podam już wnioski końcowe. 
 
Pierwszym rozróżnieniem jest rozróżnienie PORZĄDKU. 
 
Są tylko dwie opcje tworzenia zależności społecznych: na 

rodzinie zaczynając, a na cywilizacji kończąc: 
 

- związek narzucony 
- związek dobrowolny. 

 
Pierwszy typ to wszystkie typy cywilizacji wymienione przez 

Konecznego, poza Łacińską. Jedynie Łacińska miałaby być 
budowana na bazie akceptacji i partnerstwa. Problem w tym, że 
nigdzie ta cywilizacja nie osiągnęła stadium dojrzałości; najbliżej 
była Cywilizacja Polska (a może lepszą nazwą byłaby Cywilizacja 
Słowiańska?). 

 
To rozróżnienie jest zasadnicze. W związkach społecznych 

pierwszego typu występuje struktura hierarchiczna, a zasady 
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współżycia określane są ustalonym hierarchicznie prawem, którego 
przekroczenie jest grzechem/przestępstwem, zagrożonym stosowną 
sankcją karną. 

Wolna wola ma tam polegać na podporządkowaniu się 
dobrowolnie prawu. 

 
Drugi typ to egalitaryzm ludzi świadomych, gdzie zasady 

współżycia społecznego wynikają z przyjętego i zaakceptowanego 
podziału obowiązków. 

Nie istnieje prawo – nie ma też jego przekraczania. Zatem i nie 
ma grzechu/przestępstwa. Spoiwem jest  honor, który nakazuje 
przestrzegać ustalonych zasad. 

 
Dopiero w ramach PORZĄDKU dokonują się rozróżnienia 

odmienności cywilizacyjnych. 
Tu istotne jest kto decyduje o kształcie zasad regulujących 

życie społeczne i kto jest strażnikiem tych zasad. 
 
W Cywilizacji Chińskiej  to cesarz decyduje o kształcie praw, 

jest też jedynym pośrednikiem względem Nieba (jako Syn Nieba) – 
tylko on ma prawo składać Niebu ofiarę. Jego decyzje mają 
charakter norm obowiązujących; mają także wymiar moralny. 

Strażnikami systemu są mandaryni, czyli kasta urzędnicza 
dobierana na podstawie egzaminów. Kasta ta nie ma charakteru 
dziedzicznego – jest systematycznie odnawiana. 

 
Jeśli teraz, w świetle przyjętego rozróżnienia, porównamy 

cywilizacją chińską z systemem, jaki obowiązuje w Kościele 
Katolickim, to wyraźnie da się zauważyć istotne podobieństwo, 
aby nie rzec – tożsamość cywilizacyjną. 

Papież – głowa Kościoła – Namiestnik Chrystusowy – 
„wyposażony” w atrybut nieomylności w sprawach wiary. Przy 
strukturze hierarchicznej, na podstawie tych ustaleń tworzone są 
prawa niższego rzędu. 

Strażnikami doktryny jest kler, który z racji obowiązującego 
celibatu nie dziedziczy uprawnień, a stanowiska są związane z 
osobistymi zdolnościami i zaangażowaniem. 
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Zarówno Cywilizacja Katolicka, jak i Chińska opierają się na 
zestawie norm i wartości, których należy przestrzegać (guanxi i 
Przykazania Miłości – lub Dekalog, acz to już judaizm). 

 
Sposób traktowania państw zewnętrznych 
 
Chiny to Państwo Środka. Jego zasadą nie jest ekspansja, a 

przyłączanie nowych prowincji, jeśli te uznają potrzebę włączenia 
się i realizowania systemu. Czyli rozwój ekstensywny.  

Sama idea jednego władcy dla wszystkich ludzi, którego prawa 
wynikają z faktu bycia Synem Niebios, zakłada docelowo 
jedynowładztwo. Tyle, że nie traktuje władzy jako cel sam w sobie, 
a raczej jako środek realizacji zleconych (przez Niebo) zadań. 

 
Na tym tle Cywilizacja Katolicka ma charakter ekspansywny. 

Wszak obowiązuje nakaz „idźcie i głoście Ewangelię wszystkim 
Narodom, aż nastanie jedna owczarnia i jeden Pasterz”. 

 
Cywilizacja Katolicka nie przejęła pełnej kontroli nad władzą 

cywilną. Kontrola wynikać winna z woli własnej 
podporządkowanych jednostek organizacyjnych – władze świeckie 
nie podlegają bezpośrednio władzy kościelnej. W Chinach istnieje 
pełna symbioza obu typów władzy. 

Chiński system zakłada, że tylko ci, którzy są 
podporządkowani (z własnej woli) cesarzowi – uczestniczą w 
procesie rozwojowym zgodnym z wolą Nieba. 

Katolicyzm ma bardzo podobne założenia – z dodatkiem, że 
uczestnictwo we wspólnocie jest (może być) nagradzane jeszcze 
zbawieniem. 

 
Śledząc ewolucję systemu katolickiego, można zauważyć, że 

istniała silna tendencja do przejęcia kontroli także nad władzami 
świeckimi (kontrreformacja), ale próba ta nie powiodła się. 
Efektem typowym dla tego typu założeń cywilizacyjnych jest 
(powolny lub szybki) upadek, jeśli tylko system traci ekspansywne 
możliwości rozwojowe. 

 

 147



Praktycznie od czasu zatrzymania ekspansji (na przejęcie 
władzy świeckiej) katolicyzm zatrzymał się w rozwoju, a z czasem 
zaczął ponosić porażki (protestantyzm, rewolucja francuska itd.). 

 
Jeśli teraz porównamy zasady Cywilizacji Polskiej z 

Cywilizacjami Katolicką i Chińską, to przede wszystkim należy 
dostrzec, że są to cywilizacje odmiennych PORZĄDKÓW. 

 
Czy system katolicki jest zły?   
 Jeśli rozważać go w sensie europejskiej cywilizacji – może 

zapewnić pozytywne możliwości rozwojowe. Katolicyzm, z racji 
wskazanych zasad, zawsze będzie dążył do eliminacji różnic 
regionalnych. Zatem polskość będzie zwalczana. 

 
Suwerenność Polski pod egidą katolicyzmu to zupełna bzdura; 

cele będą sprzeczne. 
 

Wszyscy zwolennicy katolicyzmu winni sobie z tego zdawać 
sprawę.  „Parasol KRK” jest tego samego rodzaju, jak „parasol” 
moskiewski, brukselski czy jerozolimski.  

Może rzymski byłby najmniej kolizyjny z polskością, dając 
dłuższy czas na „dostosowanie” (czyli likwidację) i pełniejsze 
warunki rozwoju jednostkowego, ale z suwerennością to nie ma 
wiele wspólnego. 

 
Bo prawdziwe jest twierdzenie prof. Konecznego o 

permanentnej wojnie cywilizacji (odmiennych porządków – 
uzupełnienie moje); zatem  w Polsce – albo Cywilizacja 
Katolicka, albo Cywilizacja Polska. 

 
Czy jest to atak na Kościół? 
Nie w tych kategoriach sprawę trzeba rozważać. Raczej należy 

zastanowić się, jaką rolę ma pełnić wspólnota wiernych oparta o 
nauczanie Chrystusa. I warto zaznaczyć Jego słowa, że nie 
przyniósł pokoju, ale miecz; bo to widać w wypowiedziach 
zwłaszcza „katolików”, którzy w ramach miłości bliźniego gotowi 
są do żądania największych poświęceń. 

Niestety – nie od siebie, a od bliźnich. 
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I dla porównania. 
Daje się dostrzec, że wszystkie systemy, nawet te najbardziej 

„krwiożercze”, z czasem „łagodnieją” i dostosowują swe metody 
działania do potrzeb społecznych. Przykładem jest choćby  Rosja – 
wyrosła z pełnego autokratyzmu turańszczyzny, a po ograniczeniu 
despotyzmu carskiego weszła na przełomie XIX i XX wieku na 
ścieżkę szybkiego rozwoju. 

System chiński, po ewolucji od tragicznych czasów Mao Tse 
Tunga i „bandy czworga”, błyskawicznie dokonał skoku w rozwoju 
cywilizacyjnym. 

 
Jeśli zatem propaguję ideę Cywilizacji Polskiej, to dlatego, że 

jest ideą daleko wybiegającą w przód. Trudna i, być może, w 
krótszym okresie, dająca mniejsze efekty, ale perspektywicznie 
eliminująca potencjalne źródła konfliktów. 

Zaś obecne czasy są tego dobitnym przykładem – istniejący 
system natknął się na bariery, których nie może sforsować. 
Efektem jest upadek. Jak szybki? Wszystkie wersje są 
dopuszczalne. 

 
I na koniec. 
Źródłem „utraty sił” katolicyzmu w znacznej mierze był 

judaizm. 
Z racji doktrynalnych nie został wytępiony. Tymczasem żadna 

cywilizacja nie może pozwolić sobie na współistnienie z innymi 
systemami na jednym terenie.  

(Warto zwrócić uwagę na bezwzględność traktowania 
odrębności religijnych w Chinach. Kościół Katolicki – ale tylko 
podległy władzom chińskim. Nawet quasi-religijna sekta Falung 
Gong została zlikwidowana. Podobnie następuje usuwanie 
chrześcijan z Indii). 

 
Próba budowy systemu wielokulturowego zawsze prowadzi 

do totalitaryzmu.  
Zasada jest prosta. Jeśli występują odrębne systemy etyczne, 

dopuszczające do odmiennych zachowań w podobnych sytuacjach 
(kłamstwo – prawda, dobro – zło czy nawet piękno – szpetota), to 

 149



konieczne są szczegółowe uregulowania wszystkich potencjalnie 
konfliktowych sytuacji. Następuje inflacja prawa. Brak 
samodzielnych osądów etycznych, a jedynym odniesieniem jest 
prawo. 

Prawo, które ingeruje w każdą dziedzinę życia. 
Z kolei pojawia się coraz więcej sytuacji, gdzie prawo nie 

przystaje do okoliczności. Jest martwe, ale obowiązujące. Przestaje 
więc być regulatorem życia społecznego, a staje się ograniczeniem.  

Z czasem coraz mniej obywateli utożsamia się z takim 
prawem, a to prowadzi do rozpadu więzi społecznych. 

 
 
 
 
 

KATOLICYZM A POLSKOŚĆ 
 
Cywilizacja Katolicka a Cywilizacja Polska 
 
 
Zasadniczym wnioskiem jest stwierdzenie, że katolicyzm 

zawiera się w polskości.  
 
Polskość jest „ideą większą” od katolicyzmu. 
 
Zapewne zostanę posądzony o oszołomstwo, bo tak to na 

pierwszy rzut oka wygląda. Tak przedstawiana jest ta kwestia przez 
hierarchę Kościoła Katolickiego – i jest to uzasadniane na wszelkie 
możliwe sposoby i logiczne, i teologiczne. 

Jednak prawdy nie da się zasłonić czczą gadaniną. 
 
Jak uzasadniam to twierdzenie? 
 
Czytelnika, który chce prześledzić dokładnie tor myślenia, 

zapraszam do zapoznania się z ideą Cywilizacji Polskiej (jest 
cykl notek).  
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Otóż fundamentem każdej idei cywilizacyjnej jest stosunek do 
Praw Miłości, których nauczał Chrystus. Najszerszą ideą byłaby ta, 
która odwołuje się bezpośrednio do Praw Miłości i gdzie wszelkie 
zależności społeczne na tych prawach się opierają. Czyli wszelkie 
regulacje społeczne wynikają z poczucia i rozumienia roli 
społecznej – wtedy nie ma potrzeby stosowania aparatu 
przemocy jako strażnika praw i obowiązków. 

To społeczeństwo idealne. 
 
Polskość – jeśli przyjrzeć się założeniom polskich praw 

Złotego Wieku, jest to tworzenie społeczeństwa, gdzie prawa są 
stanowione przez wybrane elity, a do ich przestrzegania 
zobowiązana jest cała warstwa elitarna – szlachta, gdzie to 
przestrzeganie praw nie ma sankcji karnej, a wynika z 
poczucia honoru. 

Bo honorem szlachcica było stosowanie w życiu postanowień 
wspólnoty. 

 
Jak widać, nie są to idealne założenia cywilizacyjne, gdyż nie 

całe społeczeństwo uczestniczy w tworzeniu i przestrzeganiu 
prawa, a jedynie elity. Niemniej zasada jest zauważalna. 

 
Z kolei katolicyzm 
 
W zasadzie – założenia pierwotne są tożsame – też, i to nawet 

bardziej wyraźnie, występuje odwołanie do Praw Miłości. 
Jednak zastosowano strukturę hierarchiczną, gdzie spoiwem 

jest podporządkowanie. Każdy członek hierarchii Kościoła 
zobowiązany jest do posłuszeństwa przełożonemu 

(znamiennym przykładem jest sprawa ks. Natanka). 
 
Jest wyraźne rozróżnienie: polskość to zobowiązanie 

wzajemne, ale pozostawiające furtkę sprzeciwu (rokosz), gdy 
prawa stanowione zaczynają znacznie odbiegać, co do zasady, 
od ustaleń. Zaś odwołanie do Boga (bezpośrednio) wskazuje, że 
naczelnym prawem są Prawa Miłości. 
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Katolicyzm nie daje takich możliwości. Posłuszeństwa, jako 
spoiwa, nie da się wyprowadzić z Praw Miłości. A tu jeszcze brak 
jest możliwości bezpośredniego odwołania się do Praw Bożego 
Porządku – Praw Miłości. 

 
Konkluzja 
 
Katolicyzm – to mniej ogólna forma założeń cywilizacyjnych; 

może zawierać się w polskości, stanowiąc lokalne i temporalne 
rozwiązanie kwestii społecznych, ale z czasem musi być 
weryfikowana założeniami uniwersalnymi. Prawami Miłości. 

 
 
 
 
 
 

TRADYCJE POLSKIE A KRK 
 
Można się spotkać z twierdzeniem, że obyczaje są bardziej 

trwałe od  religii. 
 
Celem tej serii notek (to jedna z notek traktujących o polskich 

zwyczajach), jest przybliżenie idei polskości i związanych z nią 
obyczajów; warto zastanowić się, jaką rolę w ich kontynuowaniu 
spełnia KRK. 

 
Wcześniej już zwracałem uwagę, że Dekalog jest tylko 

elementem uzupełniającym w nauczaniu KRK i jako taki nie 
stanowi źródła prawa (a przynajmniej – nie powinien). Więcej. 
Przy nadmiernej ekspozycji, w dłuższej perspektywie czasowej, 
staje się elementem judaizacji KRK. 

 
Ta teza wzbudziła wątpliwości – jako zarzutu użyto argumentu 

roli i tradycji KRK w szerzeniu idei chrześcijańskich, czemu 
wspomniana teza miałaby się przeciwstawiać. 
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Czy rzeczywiście jest uzasadniona i czy wspomniane 
stanowisko jest formą walki z KRK? Także, czy dopuszczalny jest 
wpływ polityki na religię (i odwrotnie) i w jakim zakresie? 

 
Można dowodzić negatywnego wpływu KRK na naszą 

historię, gdzie interesy polityczne Watykanu wielokrotnie 
przeważały nad głoszonymi zasadami. Przykładem jest choćby 
odsiecz wiedeńska czy zgoda na służbę „lisowczyków” na rzecz 
Habsburgów. A wpływy polityczne? 

 
W jednej z notek (dotyczącej bitwy pod Grunwaldem), 

wspominałem o polskim wkładzie w przywrócenie prawdy nauki 
Chrystusa w odniesieniu do zasady „nawracania mieczem” na 
wiarę chrześcijańską. Bo do takiej interpretacji skłonne były się 
dostosować władze KRK przy istotnym nacisku Zakonu 
Krzyżackiego. 

Niewątpliwie newralgiczną rolę spełniła rozprawa teologiczna 
przygotowana przez Pawła Włodkowica. Jednak były i inne 
okoliczności towarzyszące – przede wszystkim silny skład polskiej 
ekipy w Konstancji, gdzie ważną rolę, poza Włodkowicem, 
odgrywał znany w całej Europie „teolog” Zawisza Czarny. Zgodnie 
bowiem z prawem rycerskim, w przypadku różnic poglądów 
można było odwołać się do „Sądu Bożego”. 

 
Samo zaś podpisanie stosownych dokumentów miało miejsce 

w trakcie wizyty roboczej polskiej ekipy w siedzibie Papieża, gdzie 
w czasie „ceremonii powitalnych” (z udziałem wspomnianego 
Zawiszy), zostali nieco uszkodzeni strażnicy. (Może ktoś z 
historyków przybliżyłby nieco ten doniosły moment teologicznej 
dysputy – ja znam go tylko fragmentarycznie). 

 
Dla porównania. Równie teologiczne były wywody niejakiego 

Husa, który liczył na zasady chrześcijańskie i podobno wachlował 
się na stosie jakimś „listem żelaznym” . Chyba pod wiatr, bo nie 
dało to rezultatu. 
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Z wspomnianej sytuacji można wywieść jedno: w europejskich 
dyskusjach teologicznych trzeba używać silnej argumentacji. 
Wspólnota brukselska jest tego kolejnym dowodem. 

 
Czemu przytoczyłem ten przykład? Dla wskazania, że winna 

istnieć równowaga między pozycją pełnioną w społeczeństwie 
przez KRK (religię) a innymi nośnikami systemu. I tylko 
wzajemna kontrola daje możliwość zachowania linii ideowej. 

 
Jeśli zatem wskazywanym tu celem ma być odtworzenie elit 

ducha Narodu Polskiego, to należy sobie zdawać sprawę, że muszą 
to być elity niezależne, a niekiedy i krytyczne wobec KRK.  

Fakt,  winna być znaleziona wspólna ideowość obu linii 
postępowania – świeckiej i religijnej. Właśnie dlatego 
wskazywałem, że wspólnotę można znaleźć na poziomie praw 
podstawowych – zwłaszcza Praw Miłości wskazanych przez 
Chrystusa; takiej wspólnoty nie da się jednak znaleźć na podstawie 
Dekalogu. 

 
Obecnie dominuje przekonanie, że KRK jest strażnikiem 

narodowej (polskiej) tradycji. 
W świetle faktów – można mieć po temu  wątpliwości. Także 

społeczna rola KRK ulega zmniejszeniu, ograniczeniu, a nawet 
„skanalizowaniu” – pisałem na ten temat w odniesieniu do Dnia 
Papieskiego.  

To temat do szerszej dyskusji. 
Można twierdzić, a nie jest to li tylko moje przekonanie, że 

KRK wymaga w Polsce  pewnej odnowy. Być może podobnej do 
tej z Konstancji 1415 roku. Czy tymi samymi metodami? 

 
Tu chcę porównać niektóre przykłady obyczajów wigilijnych 

w tradycyjnym wydaniu z tymi, jakie obecnie propaguje KRK. 
Niby zbyt dużych różnic nie ma, ale... 

 
- W latach 90. XX wieku dopiero wprowadzano zwyczaj 

zapalania świecy wigilijnej – ma to odzwierciedlenie w 
tekście – jest próba dopasowania. 

- Przestał obowiązywać post wigilijny. 
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- Spotkałem się z sugestiami wprowadzenia zwyczaju 
(głównie we wspólnotach, ale z sugestią stosowania w 
rodzinach), składania życzeń przy tworzeniu kręgu 
połączonych rąk. 

 
Przyznaję, że ten ostatni zwyczaj zaczyna być już bulwersujący 

– jako sprzeczny z polską „otwartością” Wigilii. „Zamknięcie” 
kręgu ma tu wymiar symboliczny. Dziwne, że jest sugerowany 
przez KRK. 

 
We wspólnotach (zwłaszcza neokatechumenalnych) rozwijana 

była forma tańca rytualnego. (Nie wiem jak jest teraz – pewne 
formy zostały zabronione przez Benedykta XVI, a dla mnie jest to 
poboczny wątek zainteresowań). 

Gdyby połączyć wspomniane elementy – świeca, post jako 
nieobowiązujący, krąg przy stole wigilijnym, a opcjonalnie taniec – 
to czym Polska Wigilia będzie się różnić od Chanuki? 

Może wprowadzić, jako element tradycyjnego przybrania stołu 
wigilijnego „głowę Holofernesa” na tacy? 

 
No to jak – na Wigilię „karp po żydowsku”? 
 
 
 
 
 
 

CYWILIZACJA POLSKA A ROSJA 
 
Rozważamy kierunki koniecznych zmian systemowych, 

jakie muszą zajść w naszym kraju. Jednym z ich wyznaczników 
są relacje z państwami ościennymi, a w szczególności tymi, 
które w istotny sposób kształtują nasze poczucie miejsca. 

 
Rosja takim krajem jest – a „koń, jaki jest, każdy widzi”. 
Czy na pewno? 
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Warto sobie zdać sprawę z pewnych zależności i 
„wdrukowanych” przekonań, bo bez tego nie da się wskazać zasad, 
jakimi w stosunkach z tym sąsiadem winniśmy się kierować. 

Bo niezależnie od wszelkich zastrzeżeń – ani Polska, ani Rosja 
nie zmieni swego położenia. Zaś lepsze są stosunki stabilnie 
wrogie od niepewnych i zmiennych. 

 
Historia wskazuje, że mimo prób, ani Rosja nie zamieniła nas 

w niewolników, ani my nie odcisnęliśmy na nich swego 
poczucia wolności i indywidualności. Żyć jakoś obok siebie 
trzeba; ważne więc, aby we wzajemnych ocenach kierować się 
chłodną analizą i kalkulacją, a nie nieuzasadnionymi emocjami. 
Powinniśmy wiedzieć z czym możemy się liczyć. 

 
Rosja, acz zalicza się do państw słowiańskich – ze 

słowiańskością ma niewiele wspólnego. Może jedynie to, że wiele 
plemion słowiańskich uczyniła swymi poddanymi. 

Znaczące piętno na Księstwie Moskiewskim, jądrze systemu 
władzy, jaki z czasem zapanował nad tą częścią Europy i Azji, a 
przyznał sobie tytuł bycia Rosją, odcisnął system turański, 
ustanowiony przez Mongołów, a później ich następców – Tatarów. 

 
To cywilizacja całkowicie odrębna od polskiej. Fakt, że 

dominującym wyznaniem jest tam prawosławie – religia bazująca 
na nauce Chrystusa – nie ma istotnego znaczenia; w 
turańszczyźnie religia podlega władcy i uzasadnia etycznie jego 
postanowienia. 

 
Każda religia może istnieć w turańszczyznie, o ile tylko uznaje, 

że źródłem prawa jest władca. A etyka winna być dostosowana do 
prawa. Prawosławie bazuje na zasadzie, że „wszelka władza od 
Boga pochodzi”, a skoro car jest u władzy – należy uznać to za 
„boże ustanowienie” i wykonywać polecenia. 

 
Biorąc pod uwagę, że Cywilizacja Polska bazuje na etyce 

opartej na wspólnie uznanych i uznawanych wartościach, widać, że 
brak możliwości ułożenia niekonfrontacyjnych relacji. 
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Wcześniejsza konfrontacja z turańszczyzną to nie tylko 
Księstwo Moskiewskie, ale także z chanatami tatarskimi i z 
Ukrainą, gdzie ten system miał i ma silne wpływy. 

Czego możemy się spodziewać? 
Zdarzeń i metod działania do tego stosownych. Znaczącymi 

przykładami są takie, jak Batoh, rzeź Pragi, Katyń czy 
ludobójstwo „czerwonych nocy” na wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej. 

Jednak nawet w tym zestawieniu wskazane fakty nie są 
jednoznaczne w wymowie. Katyń to nie „kwiat” metod 
postępowania turańszczyzny, a efekt symbiozy turańszczyzny z 
judaizmem – czyli sowietyzm.  

Ludobójstwo ukraińskie na wschodnich terenach 
Rzeczpospolitej to z kolei związek turańszczyzny z 
bizantynizmem. 

 
Fizyczna likwidacja to  prosta metoda usuwania problemu, 

gdzie ideologia dostarcza jedynie argumentacji. 
 
Warto jednak zwrócić uwagę na pewne różnice w podejściu do 

relacji. Rosja carska dążyła do objęcia swym władztwem terenów 
związanych z prawosławiem i słowiańskością. Ekspansja na 
południu wiązała się z zabezpieczeniem przed naporem świata 
muzułmańskiego. 

W stosunku do Słowian nie wiązało się to z fizyczną 
eliminacją, a raczej dążeniem do podporządkowania pod wspólnym 
berłem, z panslawizmem jako ideą jednoczącą. 

 
Względem Polaków, nawet powstania nie były powodem 

bezwzględnego niszczenia; po „ukaraniu” powracało powolne 
rusyfikowanie. Opornych nie „likwidowano”, a wysyłano na Sybir. 
Jeśli dodać korzystną współpracę gospodarczą – rozwój przemysłu 
i handel dawały duże możliwości w tej dziedzinie – to życie pod 
rosyjskim zaborem nie było najcięższym. 

 
Proces nasilił się w drugiej połowie XIX w., gdy nastąpiło 

szybkie uprzemysłowienie Rosji i pewne złagodzenie reżimu.  
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To stan, gdy brak było ekonomicznych podstaw dla dążeń 
niepodległościowych – na tym tle należy rozpatrywać kwestie 
prób uregulowania stosunków z Rosją przez choćby 
Dmowskiego. 

 
Bazą zmian mogły być tylko ruchy rewolucyjne wynikające z 

napięć związanych z uprzemysłowieniem. To droga Piłsudskiego. 
 
Obie te drogi mogły „spotkać się” przy polskiej odmienności 

cywilizacyjnej. I mogło to mieć miejsce tylko przy zachwianiu 
struktury społecznej Rosji. Bo nie tylko wojna – ta dotknęła 
wszystkich w jednakowym stopniu – dopiero rewolucja w Rosji, 
z wszystkimi formami degeneracji, wyzwoliła w narodzie 
polskim potrzebę zaznaczenia swojej odrębności. 

 
Obecnie zauważalna jest tendencja do podsycania niechęci do 

Rosji. Na pewno Rosja nie jest naszym sprzymierzeńcem i 
przyjacielem. Cywilizacyjnie jest nam wroga. Ale relacje nie 
powinny bazować na nienawiści. A taki koloryt chce się tym 
stosunkom nadać. 

 
Jednym z elementów budowania spirali nienawiści względem 

Rosji jest postać Stalina i stalinizm, jako najciemniejszy okres 
nowożytnej historii Polski.  

Czy tak jest rzeczywiście? Co składa się na ten obraz? 
Podejdę do tego po dyletancku – tylko poprzez niektóre 

zdarzenia. 
 
Czy Stalin był wrogiem Polski? 
Warto zastanowić się nad jego rolą w czasie wojny 1920 roku. 

Gdyby nie wydał Budionnemu rozkazu wstrzymania marszu na 
Warszawę, to na zapleczu wojsk atakujących znad Wieprza 
pojawiłaby się szybka armia konna. 

Skutek – niewyobrażalny. 
Te kilka dni opóźnienia pozwoliły skonsolidować obronę i 

zebrać wojska do walki z Budionnym. Mało. Euforia zwycięskiej 
bitwy warszawskiej dodała skrzydeł wojsku. 
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Jakie było podłoże decyzji Stalina? Czy tylko tarcia i osobiste 
animozje? A może odrębna koncepcja stosunków w tej części 
Europy? Bo dążeniem Tuchaczewskiego i Lenina była światowa 
rewolucja, a Stalin to typowy „wschodni satrapa”. 

 
Czy można domniemywać takiej koncepcji w poczynaniach 

Stalina tamtego okresu? Czy w tej sytuacji nie jest zasadne 
twierdzenie, że przyczynił się do obronienia polskiej 
niezależności, acz we własnym interesie? 

Na pewno w swych poczynaniach nie kierował się nienawiścią 
do Polski. 

 
II wojna światowa – Stalin „pozbawił” Polskę terenów 

wschodnich, ale otrzymaliśmy w rekompensacie ziemie na 
zachodzie. To typowo wschodnie zasady polityki narodowej – 
przesiedlenia. Trudno akceptowalny proces, ale z punktu widzenia 
narodu nie do końca i nie pod każdym względem niekorzystny. 
Choćby uzyskanie jednolitości narodowej. 

 
Obecnie przypisuje się Stalinowi wszystko, co najgorsze. Co 

składa się na ten obraz? 
Ano „gęba” jest mu przyprawiana przez nasze „elity”. Bo 

Stalin był dobry dopóty, dopóki realizował żydowskie interesy. 
Kiedy jednak rozpoczął usuwanie elementu żydowskiego i 
opieranie się na czynniku rosyjskim – stał się wrogiem (czystki 
1938 roku). 

W Polsce łatwo było dokonać takiego utożsamienia z racji 
dokonania zmian społecznych rękoma „żydokomuny” pochodzenia 
sowieckiego, a do Polski wyeksportowanej. 

 
To zaszłości. Niekiedy bardzo bolesne, ale wymagające i 

historycznej, i cywilizacyjnej oceny. 
 
Pozostaje obecna sytuacja. Czy damy się wmanewrować w 

spiralę nienawiści, czy też zaczniemy budować przyszłość? 
 
Obecnie i Polska, i Rosja stoją wobec problemu zmiany 

systemu władzy. Problemy, jakie narosły, wskazują, że oba 
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państwa znalazły się w sytuacji sprzyjającej burzliwym 
przemianom społecznym. 

 
Czy istnieje możliwość przeprowadzenia zmian prowadzących 

w zbliżonym kierunku, co pozwoliłoby perspektywicznie ułożyć 
stosunki na bazie poprawności? 

 
Niedawno pojawił się tekst – wywiad Dugina – rosyjskiego 

nacjonal-bolszewika. Mentalna papka pojęciowa. Jednak ma silny 
przekaz, a to z jednego powodu: Dugin rozważa relacje sięgając 
poziomu cywilizacyjnego. Ma zdegenerowane myślenie, ale 
nawet w tym przypadku siła myśli „cywilizacyjnej” jest wielka. 

Na pewno z tą opcją ideową nie ma sensu szukać 
jakiegokolwiek porozumienia. 

 
Była też inna notka, z filmem – wywiadem z jakimś 

prawosławnym mnichem, który poszukiwał rozwiązań w 
odwołaniu do pierwotnych praw rodów słowiańskich. 

 
Ten typ władzy został zlikwidowany wpływami mongolsko-

tatarskimi i carskim samodzierżawiem jako następstwem. Zatem to 
odwołanie nie ma oparcia w społeczeństwie. Może być jednak 
bazą dla rozważań intelektualnych elit. 

 
Polski system, Cywilizacja Polska, ukształtował się właśnie 

na bazie rodowych tradycji plemion słowiańskich. I jest 
głęboko zakorzeniony w polskim narodzie, a nie zniszczyło tego 
nawet wielowiekowe oddziaływanie katolicyzmu. 

Problemem jest to, że Polska obecnie nie ma elit, które 
mogłyby przeprowadzić zmiany w duchu Cywilizacji Polskiej. 

 
Czemu piszę Cywilizacja Polska – wszak idea władzy jest 

raczej słowiańska? Ano z racji tego, że jedynie u nas ona 
przetrwała i ma szansę na odtworzenie. 

 
Jeśli porównać Rosję i Polskę – mamy dwa przeciwieństwa. 

Rosja ma niezależne elity, ale nie ma idei. Polska ma ideę, ale 
nie ma własnych elit. 
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My musimy skupić się na odtworzeniu elit ducha polskiego, a 

Rosja zająć implementacją idei. 
 
Przeszkodą są religie – katolicyzm i prawosławie. 
W XVI w., gdy istniała szansa na utworzenie wspólnej 

cywilizacji słowiańskiej – zaczęto od Unii Brzeskiej – czyli 
poszukiwania ujednoliconej postaci chrześcijaństwa. 

Być może tę ideę próbował wdrażać JPII, ale w owym czasie 
prawosławie dopiero budziło się do życia po okresie komunizmu i 
istniały tam silne obawy o katolicki prozelityzm. 

W Rosji zawsze istniał silny antagonizm wobec Rzymu – 
zwłaszcza wobec prób narzucenia katolicyzmu. 

Jeśli zatem poszukiwać wspólnoty chrześcijańskiej – to 
poprzez Polskę i nawiązanie bezpośrednie do nauki Chrystusa – 
wydaje się drogą właściwą. 

Ważne, aby działania te miały wsparcie papieża. 
 
Przyjmując ten kierunek – budowę Cywilizacji Polskiej należy 

tworzyć jako elitarną. Przede wszystkim z racji szczupłości elit, 
jakie szybko można wykreować. Jednak należy pamiętać, że wraz z 
przekonaniem społecznym o rzeczywistych intencjach elit – nastąpi 
szybkie i silne wsparcie społeczne. 

 
Rosja może także budować swój system jako elitarny. Z tą 

różnicą, że może on się łatwo zdegenerować z racji braku zaplecza 
społecznego. Takim „zapleczem” – odniesieniem może być jedynie 
„zapatrzenie w Polskę”. 

 
Na pewno powstaną odrębne systemy, a wzajemnych animozji 

nie da się szybko wyplenić. Jednak jest szansa na poprawne 
ułożenie stosunków. Zwłaszcza wobec zagrożenia chińskiego. 

To istotny element układanki mogący skłonić Rosję do zmian 
w sugerowanym kierunku. Bo tylko wspólnie można się chińskiej 
ekspansji przeciwstawić, a tego nie da się zrobić pod przymusem. 
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Kończąc: przedstawiłem szkic możliwych zmian. Rozważania 
należałoby uzupełnić rolą Ukrainy i państw sąsiednich, a także 
oddziaływaniem Zachodu i relacjami z państwami muzułmańskimi.  

Jednak istotne jest starcie cywilizacyjne. To zaś odbywać 
się będzie między Polską a Rosją. 

Czas, aby Rosja zaczęła wracać na tory słowiańskie. 
 
(Już w trakcie korekty miała miejsce wizyta patriarchy 

moskiewskiego – Cyryla. To krok we wskazanym w tekście 
kierunku). 

 
 
 
 
 
 

PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI 
 

 
Niedawna wizyta Cyryla I i wspólne z Episkopatem Polski 

przesłanie do Narodów Polski Rosji powoduje pojawianie się 
coraz to nowych komentarzy o różnym zabarwieniu. 

Nie wszystkie są jednoznaczne, tak jak i niejednoznaczna w 
wymowie jest sama wizyta i następstwa jakie może przynieść. 

Warto więc pokusić się o naświetlenie „cywilizacyjne”. 
 
Przede wszystkim należy stwierdzić, że w żadnym przypadku 

nie można mówić o pojednaniu. Takie określenie nigdy nie będzie 
właściwym w odniesieniu do istniejącej sytuacji. Polska i Rosja 
należą do odrębnych cywilizacji;  

pojednanie jest możliwe tylko na bazie zwycięstwa jednej z 
nich, czyli, gdy jedna podporządkuje sobie drugą. Innej możliwości 
nie ma. 

 
Można  mówić zaledwie o pewnego rodzaju rozejmie, który 

zostanie zerwany w momencie sprzyjającym jednej ze stron. 
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Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że kwestie stosunków 
należy rozważać dwupłaszczyznowo; religijnie i od strony 
narodowej. 

 
Traktowanie kontaktu między prawosławiem, a katolicyzmem 

w duchu religijnym – też nie oddaje pełni zależności. Kościół 
Katolicki to, poza strukturą, także idea Cywilizacji Katolickiej o 
uniwersalnych założeniach.  Cerkiew  nie wytworzyła idei 
cywilizacyjnej. 

Dlatego nie należy kontaktów traktować jako kontaktów 
między dwoma Kościołami, a raczej w duchu  dialogu 
chrześcijan różnych obrządków. 

Dopiero w tych kategoriach można poszukiwać istoty 
przesłania. 

 
Episkopat Polski podejmując rozmowy czyni to mając na 

względzie wiernych podległych jego jurysdykcji religijnej, ale nie 
reprezentuje całości KRK. 

Kościół Prawosławny, z racji roli  spełnianej w Rosji, daje 
sygnał władzom o potrzebie rozważenia innych relacji względem 
sąsiedniego(-nich) narodów. Ważne, acz mało dostrzegalne 
rozróżnienie. 

Skąd ono wynika? 
Konieczne jest odwołanie się do początków powstawania 

doktryn cywilizacyjnych. 
 
Rosja, tworząc swoją doktrynę, kierowała się mongolskim 

pierwowzorem: Czyngis Chan budował swoje imperium w oparciu 
o zasadę jedynowładztwa wszystkich narodów mongolskiego 
pochodzenia. 

Przykładem jest najazd na Węgry w  1241 roku, które miały 
być włączone w skład Imperium Mongolskiego z racji osiedlenia 
się tam wojowników Attyli. Zagon północny wojsk mongolskich 
sięgnął Polski, ale bez zamiaru włączenia do Imperium, a jedynie 
złupienia terenu. 

Szukając podstaw ekspansji  Księstwo Moskiewskie przyznało 
sobie prawo zjednoczenia wszystkich księstw ruskich. ( Z czasem  
rozszerzeniem była idea pansłowiańska).  Religia – prawosławie  - 
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to tylko czynnik jednoczący, czyli spoiwo imperium w pełni 
podległe władcy. (Te kwestie szerzej rozważane są w 
porównaniach cywilizacyjnych). 

 
Jeśli zatem podniesiona została kwestia unormowań religijnych 

między Cerkwią, a Kościołem w Polsce, to sam fakt podjęcia 
takich działań zmienia rolę Cerkwi w Rosji – z wykonawcy 
poleceń na instytucję o charakterze doradczym. 

Dotychczas jedynym czynnikiem, który mógł zapoczątkować 
taką zmianę relacji był car,  czyli obecnie Prezydent Rosji, jako 
hierarchiczny władca cywilizacji turańskiej. 

 
 
W przypadku Episkopatu Polski sytuacja jest inna. Kościół w 

Polsce ma prawo zgłaszania swych sugestii w systemie 
hierarchicznym cywilizacji, czyli do Rzymu. (To podobne ujęcie, 
jak w Cywilizacji Chińskiej – w nieco rozszerzonym zakresie).  I 
podjąć rozmowy dopiero po uzyskaniu stosownych uprawnień. 
Czyli wypowiadać się nie tylko w swoim imieniu, ale także 
zaznaczyć odniesienia do całej Wspólnoty Kościelnej. 

 
Widać więc, że unormowania obu stron Przesłania są różne 

i takie, które mogą istotnie zmienić w przyszłości  także scenę 
polityczną. 

 
To jeden kontekst. 
Drugi jest taki, że Cywilizacja Polska i Cywilizacja Katolicka  

to różne cywilizacje i jest tylko kwestią czasu, gdy wyraźnie 
zaznaczą się odrębności. Bo są już tego wyraźne świadectwa, ale 
nie przebijają się jeszcze jednoznacznie do świadomości 
publicznej. 

 
Można więc rozważyć skutki przesłania jako kontakt między 

Cywilizacja Polską, a Cywilizacją Turańską. 
Tu także nie ma mowy o pojednaniu, ale perspektywa  

stosunków może nabrać zupełnie innego znaczenia. 
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Episkopat Polski decydując się na współdziałanie zaznacza 
swą odrębność względem hierarchicznej struktury KRK. To krok 
na drodze do utworzenia cywilizacyjnej odrębności w ramach 
nauki Chrystusa. Rola religii w Cywilizacji Polskiej to rola 
recenzenta posunięć w duchu chrześcijańskiej miłości, doradcy i 
inspiratora regulacji stosunków. 

 
W tym samym kierunku idzie Cyryl I i Cerkiew Rosyjska. 

Autokefaliczna – jakby nie było. 
 
W tej kategorii rozważań  pojednanie jest możliwe, gdy Rosja 

zdecyduje się zrezygnować ze swej turańszczyzny, a zacznie 
tworzyć podstawy  cywilizacji w duchu chrześcijańskiego 
personalizmu. 

 
Konieczne są działania obu stron – zwiększania niezależności 

Episkopatu Polski względem hierarchicznej struktury KRK i wola 
zmian władz Rosji. 

 
Idea Cywilizacji Polskiej może być wzorem i przykładem dla 

rozwiązań rosyjskich; te winny z kolei nawiązywać do 
słowiańskich tradycji. 

Nie sądzę, aby Rosja mogła przejąć model polski. Raczej 
tworzyć własną odmianę Cywilizacji Słowiańskiej w duchu miłości 
bliźniego, a nie „mongolskiego”  rozróżnienia  pan/poddany. 

 
Cały proces jest trudny i długotrwały. Widać jednak, że 

obecnie Rosja poszukuje nowych odniesień dla swej drogi 
rozwojowej. Model słowiańskiego władztwa – upadł, a sama Rosja 
nie jest w stanie udźwignąć ciężaru cywilizacyjnego przywództwa 
w obecnej postaci. 

Bez  słowiańskiego zaplecza  przegra konfrontację z Chinami. 
 
Polska także staje w obliczu zagłady odrębności narodowej i 

cywilizacyjnej. Naszym zagrożeniem jest wielokulturowość i 
wynikający zeń intelektualny i moralny rozgardiasz. Polska 
odrębność może rozpłynąć się w tym wielokulturowym morzu. 
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Przy zaznaczeniu kierunku wspólnych działań  jest duża szansa 
na włączenie się do tej wspólnoty (podstaw duchowych) także 
innych narodów  regionu. Dopiero wtedy można będzie mówić o 
CYWILIZACJI SŁOWIAŃSKIEJ. 

I pojednaniu. 
 
Rola Polski jest specyficzna. U nas zachowało się najwięcej z 

tych „słowiańskich pozostałości cywilizacyjnych”. Do nas więc 
należy wygenerowanie impulsu początkującego zmiany. Mamy też 
być wzorem i przykładem. 

Jestem przekonany, że wdrażanie idei Cywilizacji Polskiej 
może zacząć się już wkrótce. Widomym sygnałem byłaby 
Intronizacja Chrystusa  jako Króla Polski. Króla, ale nie władcę, 
tylko wzór i przykład. Świadectwo kierunku zmian w jakim 
chcemy iść.  

Wolna Elekcja – to instytucja Cywilizacji Polskiej. Wskazuje, 
że „Korona Królestwa” nie pochodzi z Rzymu, a jest oznaką 
Majestatu Rzeczpospolitej. To zaś wskazuje rolę Króla Polski. 
Wskazuje też, że Intronizacja nie powinna być dokonana w 
ramach KRK. Zauważalna jest destrukcyjna rola tej instytucji – 
także podjęte działania mistyfikacyjne. Takim jest próba 
Intronizacji Serca Jezusa.. 

 
Rosja, staje obecnie na rozdrożu. Może wybrać proponowany 

wariant, a może też wybrać kierunek proponowany przez Dugina – 
nacjonal-faszyzmu. Jaki będzie efekt? 

 
Czy Polskę stać na wybór? 
 
Kończąc. Z punktu widzenia Cywilizacji Polskiej  krok 

Episkopatu Polski jest ze wszech miar godny poparcia. Należy 
mieć na uwadze to, że będą próby przekierowania idei  zmiany 
stosunków między Polską i Rosją na rozwiązania sprzeczne. 
Proces zmian winien więc być śledzony, porównywany i 
kontrolowany. 

 
 
(Tekst dodany tuż przed przekazaniem książki do druku). 
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UNIA BRZESKA 
 
Jednym z najpoważniejszych zarzutów, jaki został sformowany 

wobec idei  Cywilizacji Polskiej jest ten, że sugerowana jest 
budowa odrębnego kościoła. To zaś jest „grzechem” przeciwko 
jedności chrześcijan i tym samym ma charakter schizmatycki. Tym 
samym nie można, a nawet nie wolno, brać udziału w takim 
przedsięwzięciu. 

 
Czy zarzut jest prawdziwy? 
Po części tak. Bo rozważania i uformowanie idei jest 

tworzone na bazie jedności w duchu nauczania Chrystusa, a nie 
w jedności z doktryną KRK. 

 
To różne ujęcia.  
Interesujące, że jedna z blogerek (circ) zamieściła notkę o 

zwalczaniu Chrystusa od 300 lat (ale to winno być skierowane do 
KRK, który w sposób nieuzasadniony teologicznie utożsamia się z 
Chrystusem). Uważam, że ta sytuacja ma miejsce nie od 300, a od 
400 lat – czyli od uformowania obowiązującej doktryny KRK, co 
miało miejsce w XVI w. wraz z rozpoczęciem Kontrreformacji. 

 
Jednocześnie taż circ dopatruje się zagrożenia dla KRK ze 

strony prawosławia. 
Tymczasem właśnie w duchowości Kościoła Wschodniego 

upatrywana jest nadzieja na odnowienie wspólnoty chrześcijan. 
Czy zatem to nie KRK blokuje drogę do jedności w duchu 

nauki Chrystusa? 
 
Swego czasu napisałem, że to cywilizacja kreuje religie – 

nigdy odwrotnie.  
Twierdzenie, że na bazie doktryny religijnej (KRK) można 

utworzyć uniwersum, jest ułudą, a stało się to jasne wraz z 
upadkiem twierdzenia, że „nie ma zbawienia poza Kościołem”. 
Wraz z zanikiem tego „straszaka” upadła też możliwość tworzenia 
Cywilizacji Katolickiej jako nadrzędnego tworu cywilizacyjnego 
dla ogółu ludzkości. 
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Tak rozumiana idea okazała się niespójna teologicznie. 
Efektem – zanik wpływu Kościoła i degeneracja struktur. 
Konieczny jest  impuls odnawiający. 

 
Przechodząc do Cywilizacji Polskiej.  
Wskazywałem, że powodem upadku Rzeczpospolitej był 

KRK – doktryna katolickiego uniwersum obowiązująca i 
oddziałująca istotnie od końca XVI w., co związane było akurat z 
panowaniem Zygmunta III Wazy – ultrakatolika. 

Nie jest moim celem wykazywanie „zła” tej sytuacji. Bo 
można to rozpatrywać w kategoriach, że uniwersum katolickie 
zostało uznane za wartość większą niż system organizacji 
współżycia społecznego polskiej proweniencji. Dopiero teraz, po 
kilkuset latach,  można bowiem stwierdzić, że tak się nie stało, 
a obecna sytuacja to ilustruje. 

 
W powstałej sytuacji warto wrócić do idei Cywilizacji Polskiej 

i rozważyć w jaki sposób próbowano w XVI wieku ustalić zasady 
rozwojowe. 

Tu wielce istotnym jest właśnie powstanie nowego Kościoła. 
Kościoła Unickiego (greko-katolickiego). 

Idea tolerancji panująca w Rzeczpospolitej wymagała 
unormowania statusu obywateli wyznających religie inne niż 
katolicyzm. Zwłaszcza, że prawosławnych było kilka milionów, co 
stanowiło blisko połowę ludności. 

Mało tego. Coraz wyraźniej widać było potrzebę 
ukształtowania Rzeczypospolitej Trojga Narodów – bo Rusini 
(Ukraina), była zbyt odrębna kulturowo, aby ją podporządkować. 
Stąd wyłączenie Rusi z podległości Litwie i próba tworzenia 
odrębnej struktury stowarzyszeniowej. 

 
W tym kontekście należy rozpatrywać zainicjowanie 

połączenia obu kościołów i stworzenie Kościoła Unickiego jako 
religii Cywilizacji Polskiej. 

 
Warto zauważyć, że acz struktury Kościoła Unickiego były 

różne od KRK, to uznawano nadrzędną rolę papieża – w sferze 
teologii. 
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Twierdzenie, że jedynie KRK ma prawo do tworzenia 

uniwersum i tylko na bazie hierarchii i teologii KRK można 
dążyć do jedności jest nadużyciem. Może nawet „grzechem” 
przeciwko jedności w duchu nauki Chrystusa. 

 
Poważnym problemem związanym z dotarciem do rozumienia 

odmienności Cywilizacji Polskiej w stosunku obecnej doktryny 
cywilizacyjnej są kwestie związane z ekonomią. 

To zbyt obszerny temat, aby go rozważać szczegółowo. 
Przedstawię go zatem od strony doktryny cywilizacyjnej. 

Ta obecnie obowiązująca jest zgodna z judaizmem. I, 
trzeba to zaznaczyć, wielce się do tego przyczynił KRK poprzez 
zgodę na traktowanie Biblii na równi z Ewangelią. 

Jeśli zatem rozważać zmianę systemu, to konieczne jest 
uwzględnienie tych kwestii. 

 
Gdzie widzę podstawę błędu? 
W zapisie biblijnym – „czyńcie sobie ziemię poddaną” (Ks. 

Rodzaju 1.28). 
Tej sprawie próbuję nadać inne znaczenie w duchu rozważania 

Miłości, jako pierwotnej zasady istnienia naszej rzeczywistości. 
Zapis biblijny prowadzi bowiem do podporządkowywania 

sobie wszystkiego i wszystkich; jeśli nawet dopuścimy do 
takiego odniesienia względem przyrody nieożywionej i 
ożywionej, to przecież nie ma wyraźnej granicy między 
światem zwierząt i ludzi – wystarczy uznać „tych mniej 
rozwiniętych” za przynależnych do świata przyrody, aby dążyć 
do ich podporządkowania sobie. 

 
Jeśli zatem szukać odrębnych podstaw dla tworzenia nowego 

ładu ekonomicznego – to na pewno nie w Biblii, a w Ewangelii. 
Biblia to źródło wszystkich idei liberalnych, ale i totalitarnych. 
Ten nowy ład ekonomiczny może być tworzony na bazie Miłości. 
(Tu polecam rozważania Jacka Rossakiewicza – jako oparte na tej 
właśnie zasadzie). 
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Właśnie zasady ekonomii tworzonej w ramach Cywilizacji 
Polskiej (acz wtedy nie padało takie określenie), dały podstawę 
potęgi Rzeczpospolitej, która w XVI w. była najpotężniejszym 
państwem Europy (a może i świata), a na pewno najbogatszym.  

Jeśli więc uda się zmienić mentalność tak, aby przywrócić 
do życia społeczny dorobek myśli naszych wielkich przodków, 
potrafimy szybko dać sobie radę z problemami rozwojowymi, z 
jakimi mamy do czynienia. 

 
 
 
 
 
 

HISTORIA KOŚCIOŁA 
 
Święci Ojcowie, obcując z Duchem Świętym w zaciszu 

klasztorów, ale w duchowej łączności ze sobą, spędzając czas na 
poście i modlitwie, określili Świętą Doktrynę Wiary Katolickiej. 

 
Tak mniej więcej wyobrażają sobie powstanie tej doktryny 

bogobojni katolicy. 
 
Pierwszą konstatacją katolika, który zaczyna się zastanawiać 

nad źródłami swej wiary – po sięgnięciu do Ewangelii – jest 
stwierdzenie, że tam jest bardzo niewiele na temat tego, w co 
należy wierzyć. Tam są głównie wskazania – jak żyć. 

 
Znakomita większość ustaleń powstała znacznie później i to w 

toku gorących dyskusji, gdzie używano różnorakiego oręża. I 
przemoc fizyczna wcale nie była odrzucana; przeciwnie – zdarzały 
się przypadki wymuszeń poglądów. 

Banicja – czyli wysyłanie do odległych klasztorów – to norma, 
ale i przypadki ostrzejszych form nie były Pasterzom obce. 

 
To byli ludzie „z krwi i kości”, którzy próbowali dostosować 

nauki chrześcijańskie do warunków, w jakich żyli. Szukali 
optymalnych rozwiązań. 
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Może budzić zdumienie tylko fakt ustaleń doktrynalnych na 

najwyższym duchowym poziomie. 
Przynajmniej względem czasów, gdy doktryna powstawała. W 

wielu przypadkach znakomicie przekraczała bariery czasu – i to też 
budzi podziw i zdumienie. 

Czy to nie dowodzi interwencji Ducha Świętego? 
To trzeba samemu oceniać. 
 
Niemniej, poza dogmatami istnieje szeroki zakres tematów, 

który może i powinien być dostosowany do czasów 
współczesnych. Prawo do wyrażania opinii mają wszyscy – bo 
„wiatr wieje, kędy chce”, a „znaki czasu” są drogowskazem. 

 
Warto o tym pamiętać przy dyskusjach (albo próbach ich 

zakazu) dotyczących Kościoła. 
 
 
 
 
 
 

KATOLIK (ŻYD, MUZUŁMANIN...) 
POCHODZENIA POLSKIEGO 

 
Od dość dawna prowadzone są rozważania, jak można 

zapobiec upadkowi Polski. 
Poszukiwane są sposoby, metody, nowe systemy 

organizacyjne. 
A rzeczywistość skrzeczy. 
 
Powstają kolejne partie i partyjki tak „prawicowe”, że za nimi 

już nawet ściany nie ma, bo ta jest wewnątrz ich „kanapy”. 
Bóg, Honor, Ojczyzna na sztandarach – i natychmiastowe 

sekowanie wszystkich choć trochę samodzielnie myślących, a na 
tyle odważnych, aby zapytać, co w obecnych czasach to hasło 
oznacza. 
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Znakomita większość mieszkańców Polski kształtuje swoje 
poglądy na bazie katolicyzmu i społecznej nauki Kościoła. Na tej 
drodze próbuje się znaleźć rozwiązanie. Powstające partie mają 
jednak ograniczony zasięg, a rosnący Ruch Palikota (to już było) 
wskazuje,  zwłaszcza wobec wręcz zaniku partii katolickich, że 
chyba nie tędy droga. 

 
Czy zatem Polskę i polskość można budować na 

podstawach religijnych? 
 
Czy Michnik, Żyd pochodzenia polskiego, ma takie samo 

prawo do budowania Polski, jak Terlikowski, którego można 
określić jako katolika pochodzenia polskiego? 

 
(Tu powstanie krzyk, że Michnik określa się jako Polak 

pochodzenia żydowskiego, a Terlikowski – podobnie. Tyle, że 
należy określić bazę – czyli to, co jest „polskością” – i dopiero 
poprzez porównanie postaw stwierdzić stan faktyczny.  Własne 
zdanie jest bezwartościową oceną.  

 Bo czy dureń przyzna się do własnej głupoty? Zawsze będzie 
twierdził, że jest najmądrzejszy.  

 
Trzeba oddać  honor słowom ojca Rydzyka, który stwierdził, że 

obecne elity mają wszystko polskie, poza polskim sposobem 
myślenia. Ale dotyczy to zarówno Żydów, jak i katolików). 

 
Kończąc: czy na bazie przynależności religijnej można 

odbudować Polskę? 
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TOTALITARYZMY 
 
 
W  tekście „Antyjudaizm” rozważałem kwestie organizacji 

społecznej w odniesieniu do paradygmatu cywilizacyjnego. 
Dając wyraz swej niechęci do „sztucznych” założeń 

cywilizacyjnych judaizmu, jednocześnie nie poddałem tego 
systemu totalnej krytyce. Nawet wzbudziło to głosy sprzeciwu, 
gdyż w takim ujęciu, gdzie w judaizmie dopatruje się 
pierwowzoru systemów totalitarnych, takich jak komunizm czy 
hitleryzm, brak jednoznacznego potępienia może być uznany za 
aberrację.  

 
Dlaczego? 
 
Bo mam wątpliwości, czy jest to system do końca zły. 

Zwłaszcza wobec obserwacji otaczającej rzeczywistości.  
Nigdy nie da się rozdzielać świata na czarne – białe, z ostrą 

granicą podziału. Tu zaś mamy głębokie przemieszanie. 
 
Traktując walkę z tamtym systemem jako nieuniknioną i 

konieczną, znajdziemy się w sytuacji opisanej w Mahabharacie – 
walki między dwoma rodami, ich prawami do władzy. Walka  
toczy się głównie w ramach rodziny, a bohater, po zakończeniu 
pyta o jej sens – gdy walka przyniosła olbrzymie zniszczenia i 
straty po obu stronach. Odpowiedź brzmi, że był sens – wynikiem 
jest światło – czyli jasne zasady. 

Tylko kto świadomie dążyć będzie do rozstrzygnięcia konfliktu 
za taką cenę? Nawet przekonanie o słuszności nie jest powodem 
likwidującym wątpliwości. 

 
Czy totalitaryzm można jednoznacznie potępić?  
Wszystko zależy od rozumienia tego pojęcia, ale także od 

sposobu i celu zastosowania. 
Wypada to wyjaśnić. 
Najpierw określenie, czym jest totalitaryzm. Posłużę się 

fragmentem zapisu w Powszechnej Encyklopedii Filozofii: 
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„...Systemy totalitarne... mają na celu nie tylko panowanie nad 
społeczeństwem z uwagi na interesy władzy, ale też całkowitą 
przemianę społeczeństwa, czego warunkiem jest negacja ludzkiej 
natury, zerwanie z przeszłością, zniszczenie dziedzictwa 
kulturowego, odrzucenie religii, zwłaszcza w życiu publicznym. 
Ideologia totalitaryzmu odwołuje się do określonej utopii, by za jej 
pomocą zbudować ‘nowe społeczeństwo’ i ‘nowego człowieka’.” 

 
Prototypem tej ideologii uznaje się utopię, jaką przedstawił 

Platon w „Państwie”. Acz tu już występują rozbieżności, gdyż 
Encyklopedia Białych Plam uznaje pierwotność idei platońskich 
dla totalitaryzmu za niedostatecznie uzasadnioną. 

 
Jeśli porównać ideologię judaizmu z przytoczonym 

fragmentem definicji totalitaryzmu, to już na tym etapie widać 
istotne pokrywanie się celów. Oczywiście, można rozważać rolę 
religii – wszak judaizm jest z zasady systemem teokratycznym, ale, 
co starałem się wykazać we wcześniejszych notkach, w momencie 
wprowadzania systemu zmieniono też system wierzeń religijnych, 
dostosowując je do systemu ideologicznego. 

 
W swych rozważaniach chcę zwrócić uwagę na niektóre 

aspekty systemów totalitarnych, które nie pozwalają na ich 
jednoznaczne potępienie. Podobnie jak nie da się tworzyć systemu, 
w którym nadaje się formę upostaciowaną złu (to także było we 
wcześniejszych uwagach). 

 
Niniejsze uwagi i definicje służą określeniu systemów 

sprawowania władzy w społeczeństwach (społecznościach). Czy 
zatem jest zasadne przenosić te określenia do mniejszych obszarów 
działania, aż do jednostki włącznie? 

Wydaje się, że formułując prawa tyczące kontroli, powinny 
one w równym stopniu dotyczyć jednostki, jak i społeczeństwa. 

 
Jest to jeden z podstawowych wniosków, który powinien 

być brany pod uwagę przy rozważaniach dotyczących zakresu i 
metod kontroli społeczeństwa. 
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Stąd dla mnie nie idee platońskie zawarte w „Państwie” są 
pierwowzorem totalitaryzmu,  a nawiązania do życia człowieka. 

 
Najbardziej totalnej kontroli poddawany jest każdy człowiek w 

okresie dzieciństwa. Pomijając okres prenatalny, wczesna faza 
życia to pełna kontrola wszystkich funkcji rozwojowych 
dokonywana przez matkę. 

 
Jeśli nie poddaję pełnej krytyce totalitaryzmu, to właśnie z 

uwagi na ten stan rzeczy, który jest udziałem większości ludzi 
(pomijając antypedagogikę stosowaną wobec niektórych 
jednostek).  

 
Wychowanie dziecka spełnia wszelkie cechy systemu 

totalitarnego, włącznie z narzuceniem wierzeń religijnych. 
 
Dopiero przy tej konstatacji można rozważać totalność jako 

metodę wychowania zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. 
 
Występuje wyraźne rozgraniczenie w ocenie systemu zależnie 

nie od metod działania, ale od celu, jaki został postawiony. W 
przypadku dziecka – wychowanie go do życia w określonym 
społeczeństwie. Społeczeństwo – do wypełniania roli 
międzynarodowej bądź tworzenia zasad współżycia 
umożliwiających rozwój jednostkowy. 

 
Kończąc te szkicowe uwagi, które być może winny zostać 

znacząco rozbudowane, warto porównać powstawanie i rozwój 
społeczeństw do faz rozwoju jednostki. 

 
Tu łatwo zauważyć, że wczesne stadium tworzenia 

społeczeństwa wymaga totalnie pojmowanej jedności 
ideologicznej. Żadne odchylenia nie są dopuszczalne. Przykładem 
jest zapis biblijny, gdzie Mojżesz skazuje na ukamienowanie 
człowieka, który nie przestrzegał świętowania dnia sobotniego. 

Takie same obostrzenia są (winny być) stosowane w 
wychowaniu; wpajanie podstawowych zasad powinno być 
koniecznością zagrożoną sankcjami. 
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Dopiero przy dalszych fazach rozwoju dopuszczalne są 
indywidualne odchylenia. 

 
Podsumowanie: 
 
Uznanie totalitaryzmu jako systemu z zasady sprzecznego z 

ludzką naturą jest błędne, a ocena zależy od celu, jaki jest 
postawiony przed „obiektem”, którego system dotyczy. Jeśli cel 
zostaje uznany świadomie za zgodny z wolą większości 
społeczeństwa i społeczeństwo zgadza się wypełniać wynikające 
zeń zobowiązania, to nie można jednoznacznie potępiać 
zastosowanych rozwiązań.  

Oczywiście pod warunkiem, że nie są to cele przeciwne 
ludzkiej naturze (to osobny problem). 

Drugim czynnikiem jest temporalność; totalność może 
wspomagać proces rozwoju okresowo – podobnie jak w systemie 
wychowania. 

System totalny winien być jednoznacznie potępiany jedynie 
wtedy, gdy rządzący wprowadzają go wbrew woli 
społeczeństwa, wykorzystując po temu różnorakie metody 
manipulacji. 
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RELACJE DAMSKO - MĘSKIE 
 
 
 

LILITH 
 
(Wpis zdecydowanie antyprofeministyczny). 
 
Wśród mitów pochodzących z Bliskiego Wschodu jest ten o 

Lilith, która miała być pierwszą partnerką Adama, a została 
odrzucona z dalszej ewolucji, stając się żeńskim demonem 
atakującym zwłaszcza kobiety w ciąży i małe dzieci. Uwagi jej 
dotyczące znaleźć też można w literaturze okołobiblijnej. Chcę tu 
przedstawić jedynie prawdziwą wersję wakacyjną. 

 
A było to tak. 
Pan Bóg, kończąc proces tworzenia naszego świata, 

zdecydował, mimo negatywnych doświadczeń (multi-kulti) z 
różnymi aniołami i archaniołami, że jednak powoła człowieka. Ale 
też postanowił wprowadzić pewne ograniczenia, aby ten nowy 
model nie wykazywał nazbyt szybko cech poprzednich tworów, 
czyli głosił chwałę Bożą i nie pyskował. 

Mozolnie ulepił z gliny podstawowy kształt trochę wzorując 
się na zwierzętach, ale tak, aby zachować pewne podobieństwo do 
siebie. Na koniec obłamał wysuszony już, a niepotrzebnie 
odstający kawałek ogona, wsadził w to miejsce DNA nowego 
wzoru. Z rozmachem kopnął (aby dobrze osadzić) i głęboko 
westchnął, dumając nad przyszłymi skutkami swej pracy. 

 
 (Niektórzy teraz twierdzą, że to westchnienie było czynnikiem 

rozpoczynającym życie, gdy tak naprawdę życiodajne było  solidne 
kopnięcie w d... Prawidłowym następstwem tej czynności jest klaps 
dawany niemowlęciu przez lekarza czy położną zaraz po urodzeniu, 
celem pobudzenia czynności życiowych. Teraz zidiociałe feministki 
upatrują w tym znamion nieuzasadnionej przemocy. Cóż, 
„chuchanie i dmuchanie” zwykle przynosi efekty przeciwne 
zamierzonym). 
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Adam (bo tak nazwany został ten nowy model istoty) nie 

wykazywał nadmiaru inteligencji; można by nawet powiedzieć – 
przygłup. Chodził zdurniały z miejsca na miejsce i niczym się nie 
interesował. Jak mu Pan Bóg pokazał jakieś zwierzę, to tylko 
mówił:  O żywe takie, ooo... (w Księdze Rodzaju – „istota żywa”). 

 Próbował go Stwórca czymś zainteresować, ale gdzie tam, 
nawet jedzenia toto nie umiało sobie przygotować. 

Siadł Pan Bóg na kamieniu (jest taka rzeźba obrazująca istotę 
myślącą) i zamyślił się nad tym nowo wykreowanym bytem: małe 
szanse na jakieś specjalne osiągi.  

 Dumał, dumał, aż przyszło mu do głowy, że może dać mu do 
towarzystwa kobietę, która pomocą i oparciem będzie, a przy tym 
opiekunką i czynnikiem pobudzającym inicjatywę. No i jeszcze ma 
służyć Adamowi, bo to z nim Pan Bóg wiązał swe nie do końca 
oczywiste plany. 

 
Nie chciało się Stwórcy czynić nowych eksperymentów z 

DNA. Dlatego po zastosowaniu narkozy (drąg stosowny walał się 
w pobliżu), przeszukał dokąd dotarło swym spiralnym ruchem 
DNA (bo najlepsza jakość z przedniej części). Było akurat w 
lewym dolnym ziobrze. No to z tego stworzył Lilith. 

 
 Tyle, że nauczony doświadczeniami z poprzednich 

wszechświatów postanowił sprawdzić jakość produktu. Nakazał 
zatem tej dwójce kandydatów na ludzi wspólną wędrówkę do Raju.  

 
(Chyba była to trasa z Afryki (tam jest  glina dobrej jakości) na 

Bliski Wschód – droga przez Palestynę wymaga wielkiego hartu 
ducha i odwagi z racji czyhających hord dzikich Hebrajczyków, 
którzy nawet ideę potrafią ukraść).  

 
W trakcie marszu Adam, jako typowa oferma, skręcił sobie 

nogę i w ogóle źle się czuł. Zwrócił się do Lilith o pomoc, 
pogłaskanie i przytulenie. A ta na niego jak nie wrzaśnie: „Ty 
palancie, nie dość, że idę z tobą, przygotowuję ci żarcie, pokazuję 
drogę, to jeszcze mam cię hołubić? O, niedoczekanie twoje, ofermo 
jedna”. 
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Zjadła całą kolację i  poszła do jaskini spać, zabierając w 
dodatku jedyną kołderkę. 

   
Adam zbolały i głodny zaczął z płaczem skarżyć się Panu 

Bogu: „To ja mam być nadzieją dalszego istnienia i kierunkiem 
ewolucji, a ta jędza tak mnie potraktowała. Uuuuuu”. 

 
Podumał Pan Bóg i stwierdził, że może i przedobrzył z tą 

kobietą; za inteligentna i zbyt egoistyczna. No to ją wycofał do 
bytów nieudanych, czyli przeciwstawiających się woli Bożej.  

Adamowi tym razem dał wina celem narkozy (ten, jak to 
nieokrzesany cham i prostak, któremu słoma z butów wyłazi, 
chlapnął od razu całość tak, że się zakrztusił i wydukał z siebie 
„dahhrrrrwina” (miało być „dał wina”), stąd dalsze dywagacje na 
temat teorii ewolucji (Darwina) – przynajmniej teraz wiadomo, od 
czego ta darwinowska ewolucja się zaczęła. A jak już Adama 
zmogło i się uwalił, to Pan Bóg ponownie sięgnął po DNA: było 
tym razem w prawym dolnym ziobrze. 

( Jest to niepodważalny dowód na prawdziwość niniejszego 
opowiadania, wszak każdemu mężczyźnie brak nie jednego, a dwu 
żeber). 

I w ten sposób pojawiła się Ewa. Też ma wady, ale i tak jest 
lepszym modelem od Lilith. Niestety ostatnio zanadto ewoluuje w 
kierunku swej poprzedniczki. 

 
Pozostaje podsumować i wyciągnąć wnioski: 
Zdaniem mądrych ludzi Adam jest uosobieniem wszystkich 

nas, dlatego niekiedy się mówi: pokolenie Adama. Wspólna 
wędrówka to wędrówka przez czas mężczyzny i kobiety. Nie da się 
ukryć, że kobiety zostały szczodrzej obdarowane – są 
inteligentniejsze, ciekawsze przejawów życia, silniejsze 
psychicznie; mają też większą wydolność organizmu mimo 
mniejszej(?) siły fizycznej. Ale też na kobietę nałożone są większe 
społeczne obowiązki. 

Pytanie: czy obecne Ewy wypełniają te obowiązki w sposób 
właściwy? 

 Wędrówka jeszcze się nie skończyła. 
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KOBIETA – PANI CZY SŁUŻĄCA? 
 
Ostatnio pojawiają się teksty dotyczące zdefiniowania czy 

dookreślenia idei i poglądów związanych z prawą stroną sceny 
politycznej. W ten nurt epistolografii włączam niniejszy zapis. Bo 
„prawicowy konserwatyzm” musi być powiązany ze światem 
wartości, których przejawem jest organizacja życia społecznego. A 
jednym z najważniejszych elementów tej organizacji jest 
usytuowanie kobiety w społeczeństwie. Czy ma być panią, 
współwpływającą na kierunki rozwoju społecznego? Czy też 
służącą obarczaną różnego rodzaju obowiązkami? 

 
Na czym polega różnica?  
Obecnie kobieta, w moim przekonaniu, „dostosowywana” jest 

do roli służącej, czyli narzędzia realizującego określone zadania: 
 Rola obiektu pożądania; tu kobiety są do niej dostosowywane 

przez „politycznie poprawny” nakaz bycia „sexy”, czyli szczupła, 
uśmiechnięta i pełna wigoru. 

 Rola robotnicy – dobrze wykształcona, kompetentna 
realizatorka idei i dyrektyw aktualnie obowiązujących; gotowa 
przez 24 godz./dobę wykonywać powierzone jej zadania z 
wykorzystaniem wszystkich swych walorów.  

No i oczywiście, jako zanikająca już forma roli kobiety, jest jej 
bycie żoną, matką i gospodynią. 

 
 Wszelkie ruchy feministyczne walczą o „wyzwolenie” kobiet, 

ale poprzez zmniejszenie ich uzależnienia od obowiązków 
wyartykułowanych na końcu. Czyli umożliwienie kobietom pełnej 
realizacji celów wskazanych na wstępie. 

Czy zatem nie jest to docelowo widziane jako wyzwalanie 
kobiet od kobiecości? Bo czym staje się kobieta, jeśli pozbawić ją 
prawa do bycia żoną, matką i gospodynią we własnym domu? 

 
W polskiej tradycji eksponowana była kobieta w roli Pani 

Domu. Bo tak naprawdę to od kobiety zależy jaki jest dom i jaka 
rodzina. Rola mężczyzn ograniczała się do zapewnienia 
zewnętrznych warunków funkcjonowania domu. „Wewnątrz” to 
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domena kobiety. I w tradycji polskiej była to rola znacznie mniej 
ograniczana w samodzielności niż w krajach ościennych.  

W swej domenie kobieta mogła sama organizować swe życie i 
sama wyznaczać cele działania. Więcej, kształtując cechy dzieci 
miała wpływ na kierunki rozwoju społecznego. Czy zatem jest to 
rola porównywalna z rolą dobrze opłacanej sekretarki dyrektora? 

 
W niektórych wpisach pojawiają się stwierdzenia, że nie 

można formować „prawicy” bez odnoszenia się do wartości – 
wartości  podstawowych, czyli PRAWDY, DOBRA i PIĘKNA. W 
ten trend włącza się pytanie o noszenie medalika czy o pozycję 
modlitewną. Często padają też stwierdzenia, że są to „wartości 
wyniesione z domu”.  

I pytanie; kto te podstawowe wartości wpajał dziecku? Kto 
uczył pacierza, kto uczył  szacunku dla chleba?  

Chyba zapominamy, że bez kobiet w tej roli nasz męski świat 
szybko się zdegeneruje. A czy można ją zastąpić telewizyjną 
papką? 

 
Dlatego wnoszę jako jedno z podstawowych żądań wynikające 

z prawicowo-konserwatywnego spojrzenia na świat: 
Przywróćmy kobiecość kobietom. Zmniejszmy nakazy pracy 

„służebnej” na rzecz poświęcenia się rodzinie. Dajmy im szansę 
samodzielnej realizacji tych zadań w duchu chrześcijańskiej 
miłości bliźniego. I doceniajmy tę rolę, bo od niej zależy 
przyszłość i szansa przetrwania. 

 
 
 
 
 

CZY KOBIETA MA DUSZĘ? 
 
W zasadzie to można by ograniczyć zakres pytania do kręgu 

cywilizacji postłacińskiej, a w szczególności katoliczek. 
 
Bo że w innych cywilizacjach kobieta duszy nie ma, to prawda 

tak oczywista, że nie wymaga dowodu. Wystarczy popatrzeć. 
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Odnośnie katoliczek – problem jest istotny, jako że mamy z 

nimi do czynienia w życiu codziennym, a niektóre to nawet 
blogują. Tyle że nie wiadomo czy te wpisy traktować jako 
samodzielnie wytworzoną opinię, czy też jako produkt 
bezdusznej kopiarki sądów? 

 
Duszę ma OSOBA. 
 
Zatem: czy kobieta jest osobą? 
 
Ten brak rozpatrywania duszy kobiet w cywilizacjach innych 

niż związane z chrześcijaństwem jest o tyle oczywisty, że tylko 
chrześcijaństwo wypracowało pojęcie osoby. 

I to w odniesieniu do wszystkich ludzi. 
Problemem było „przyznanie duszy” niewolnikom. Bo 

wcześniej uważano, że niewola pozbawia duszy człowieka – staje 
się on jej pozbawiony i jest równy zwierzętom. 

A tu rewolucyjne chrześcijaństwo mówi, że każdy człowiek, 
wolny i niewolny, ma duszę. 

 
(Fakt, z czasem, wraz z degeneracją pierwotnej idei zaczęto 

uważać, że taki Murzyn czy Indianin to duszy nie ma i można ich 
swobodnie wytępić. To kwestia nadająca się na odrębne 
potraktowanie). 

 
Jednym z elementów chrześcijaństwa było traktowanie 

kobiety jako osoby. To rewolucyjne podejście – szkoda, że tak 
niewiele uwagi poświęca się tej kwestii. 

Owszem. Były pewne ograniczenia, ale pomyśl Czytelniku(-
czko), jak wielkiego wysiłku mentalnego wymagało od św. Pawła 
stwierdzenie, że „mężowie powinni miłować żony jak własne 
ciało...”. Żona w judaizmie ma obowiązek jedynie służenia 
mężowi. A tu jest wskazanie na  traktowanie żony jak samego 
siebie. 

 
Czy to równe traktowanie, jako osoby, jest tożsame z równymi 

prawami? 
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Tak nie można twierdzić. Kobieta i mężczyzna to różne, 
odrębne osoby, ale też osoby o różnym zakresie obowiązków – 
rodzinnych i społecznych. 

 
Na takim stanowisku opierałem ideę tworzenia społeczeństwa 

w duchu cywilizacji polskiej. 
 
Tymczasem w katolicyzmie (ale i innych nurtach 

chrześcijańskich) coraz bardziej dominuje pogląd (zauważalny), że 
podstawową „osobą” społeczną jest rodzina. 

Warto zwrócić uwagę, że wobec przyjęcia hierarchicznej 
struktury społecznej także rodzina ma hierarchiczno-patrymonialny 
charakter. W takim systemie tworzy się podległość 
charakteryzująca się brakiem prawa do samodzielnych sądów 
kobiety. Jej osobowość jest ograniczana, a w zasadzie 
likwidowana, do roli podobnej w innych cywilizacjach. 

 
Cezurą jest stosunek do hierarchiczności; uznanie jej za 

obowiązującą wskazuje na brak inklinacji do tworzenia 
własnej osobowości. Czyli brak duszy. 

 
Jak zatem traktować próby polemiki z przedstawicielkami płci 

katolickiej, które z zaciekłością bronią hierarchicznej struktury 
społecznej? Toż to bezduszne istoty, pióro i puch  w ręku swych 
panów i władców.  

 
(To świadomie polemiczne ujęcie. Ma zmusić do refleksji). 
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PRAWO BABCI 

 
Im jesteśmy starsi, tym częściej pojawiają się jakieś 

wspomnienia z dzieciństwa, które wpłynęły na nasze wyobrażenia 
o życiu. Czasami fałszywe. 

 
Zawsze byłem dzieckiem impulsywnym, naiwnym i dającym 

się podpuszczać. Teraz „naukowcy od dzieci” stwierdziliby, że 
miałem ADHD i stosowali specjalne terapie uzdrowicielskie. W 
tamtych czasach trzymano się naturalnych metod wychowania. 

 
Jednym z pierwszych śladów w pamięci zajmuje takie 

zdarzenie. Otóż (na pewno) nie miałem wtedy trzech lat. 
Mieszkaliśmy na wsi i w obejściu stawiana była nowa stodoła. 
Dorośli pracowali, a okoliczne dzieciaki podglądały. Byli to starsi 
ode mnie koledzy. 

I między sobą rozmawiali czy dałoby się wejść na dach tej 
stodoły. Ale się bali – bo wysoko i niebezpiecznie. 

Stwierdziłem, że to możliwe. Śmiali się ze mnie. Co było 
robić. Słowo się rzekło – wlazłem na stodołę i stanąłem na kalenicy 
dumnie się rozglądając. 

Dopiero wtedy zostałem dostrzeżony przez dorosłych – kogoś 
z budujących, który powiadomił o tym rodziców. 

Krzyk, że pewnie zaraz zlecę i się zabiję, a było na tyle 
wysoko, że bali się wejść i mnie zdjąć. 

Pojawiła się Babcia. Popatrzyła i zawołała: „Krzysiu, jak 
zejdziesz to dam ci cukierka”. 

 
Błyskawicznie znalazłem się na dole. 
I dostałem w dupę. 
 
Minęło już ponad 60 lat od tego faktu, a ja wciąż nie mogę się 

z tym pogodzić. 
Bo to, że dostałem w dupę – akceptuję. Babcia miała prawo 

zastosować metody bezpośredniej perswazji z racji tego, że 
wlazłem tam, gdzie nie powinienem, a z uwagą, abym tego więcej 
nie robił. 
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Ale przecież Babcia obiecała mi cukierka – za zejście. I tego 

nie mogę przeboleć. 
Bo nawet wiedziałem, że Ona nie ma tych cukierków, ale 

zaufałem, że po zejściu (wspaniałym), skądś zdobędzie i wypełni 
obietnicę. 

 
 Już nigdy później nie miałem zaufania do Babci. 
 
A może Babcia powinna zostać ukarana za użycie przemocy 

fizycznej wobec takiego małoletniego? Tak, jak to wnoszą teraz 
zidiociałe feministki, wymuszając prawo o nieodpowiedzialności? 
Bo takie prawo mogą stanowić tylko osoby niemające własnych 
dzieci i niemające z nimi kontaktu, zapewne z racji, że mężczyźni 
wolą zmienić płeć, aby nie pełnić roli ich mężów;  nawet 
(podobno) plemniki przy próbach ich zapładniania „in vitro” 
zamierają. 

 
Czy moja trauma jest uzasadniona? 
 
(Ten tekst zdecydowałem się włączyć z uwagi na poruszoną 

kwestię odpowiedzialności). 
 
 
 
 
 

FEMINIZACJA OJCOSTWA 
 
W czym  przejawia się podstawowa różnica między kobietą a 

mężczyzną? Jestem zdania, że w postrzeganiu świata. Kobieta 
patrzy na świat przez pryzmat realizacji swych potrzeb i pożądań, 
czyli przyjemności, mężczyzna zaś przez pryzmat walki. 

Oczywiście ta walka nie musi przybierać form bezpośredniej 
konfrontacji – raczej wiąże się z przezwyciężaniem przeszkód 
stojących na drodze do wytyczonych celów. 

Kobieta dostosowuje się do okoliczności, a mężczyzna stara się 
te okoliczności zmienić. 
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Ten punkt widzenia najbliższy jest chińskiej zasadzie yang/yin, 

chociaż znajduje odzwierciedlenie także w podstawach 
filozoficznych innych cywilizacji. 

 
Z powyższych założeń można wyciągnąć szereg wniosków i 

interpretacji zdarzeń, z jakimi się spotykamy w relacjach damsko-
męskich, zwłaszcza w rodzinie. 

 
W  pierwszym okresie związku, nastawionym na prokreację, 

kobieta oczekuje warunków i okoliczności zapewniających 
spokojną realizację celu. Rola ojca względem dzieci w tym 
procesie jest minimalna. Wszystkie potrzeby dziecka jest w stanie 
realizować matka. Ojciec jest tłem; zapewnia bezpieczeństwo 
socjalne rodzinie i stanowi podporę psychiczną żonie/matce. 
Oczywiście, że nie jest żadnym błędem zajmowanie się dziećmi, 
ale nie jest to niezbędne. To okres do lat 7,  później chłopca, po 
postrzyżynach, przekazywano „w męskie ręce”. 

 
O problemach związanych z wychowaniem już pisano 

przywołując 7-letnie cykle rozwojowe; koncepcja najlepiej 
wyartykułowana w hinduizmie.  

Można to oprzeć na obserwacji zmian potrzeb rozwojowych 
zależnie od wieku dziecka. 

Tu chciałbym raczej spojrzeć na ten problem z punktu 
widzenia mężczyzny – ojca. 

 
Feminizacja ojcostwa to odrzucenie zasady, że jedną z cech 

ojca jest rola władcy, który nie tylko opiekuje się „poddanym” 
dzieckiem, ale też wskazuje kierunki rozwoju (i nie muszą one być 
zgodne z obowiązującymi  trendami), a co więcej, ma prawo 
wymuszać dostosowanie i realizację tychże. 

W koncepcji cykli rozwojowych to okres między 7. a 14. 
rokiem życia, kiedy dziecko jest „sługą”. Właśnie odnośnie tego 
okresu występują najbardziej znamienne różnice zdań między 
matką i ojcem; matka nie chce rezygnować ze swych funkcji 
łagodnej opiekuńczości – często wręcz występuje przeciwko, jej 
zdaniem, nadmiernemu rygoryzmowi. 
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Na tym tle istnieje istotna różnica w koncepcjach 
pedagogicznych, gdzie „feminizacja” polega na ograniczaniu, do 
zaniku i zakazu, stosowania kar (różnych, w tym i fizycznych), w 
procesie wychowawczym. „Feminizacja” pozbawia więc ojca roli 
władczej w tym procesie. 

 
Dalszy okres – dorastania – to czas określany jako budowanie 

partnerstwa. To powolne wycofywanie się ojca na „z góry 
upatrzone pozycje”.  

21/28 to czas dojrzewania mentalnego, gdzie syn samodzielnie 
wybiera sobie mentorów, a może wśród nich być też i własny 
ojciec. 

 
Przełom tych dwu okresów zwykle wiąże się z poszukiwaniem 

własnego miejsca przez ojca. Czasami objawia się formą „motylem 
jestem”, czasami poświęceniem jakiejś wcześniej niezrealizowanej 
pasji. Bywa, że służbą społeczną. 

 
Chciałbym zwrócić uwagę na pewną zależność. Kobieta, jako 

przywiązana do „ogniska domowego”, osiąga w tym czasie pełnię 
swych możliwości – jest panią domu w pełni świadomą swych 
powinności i możliwości, i mającą, z racji bliskich kontaktów, 
poczucie bliskich więzi z dziećmi. 

Mężczyzna zaś „wypełnił” swą rolę. Znaczy, do tego czasu 
jego obowiązkiem było nie tylko dbanie o funkcjonowanie rodziny, 
ale też zapewnienie trwałych podstaw materialnych dalszego 
istnienia. 

Wydaje się, że to naturalny cykl; czas, kiedy następuje już 
mniejsza wydolność organizmu, a zatem też możliwość 
„przegranej”. Czyli możliwość „braku” w rodzinie. Dawniej ten 
„brak” fizyczny nie był równoważny z „brakiem duchowym” – 
fizyczny brak ojca nie wiązał się z odrzucaniem roli, jaką mógł 
mieć do spełnienia w rodzinie. Wydaje się, że obecnie taki fizyczny 
brak wiąże się też z odrzuceniem potrzeby ojcostwa, zwłaszcza po 
zanegowaniu cech „władcy”. 

 
Czasy, w których żyjemy, zmieniają optykę widzenia 

problemu. Żyjemy dłużej, a zatem powstaje pytanie jaką rolę 
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powinni pełnić ojcowie. Kiedyś ci, którzy dotrwali sędziwego 
wieku, byli cenieni jako źródło wiedzy o świecie. Obecnie wszelka 
„wiedza” wydaje się zmieniać kilkakrotnie w ciągu życia. Na 
pozór. Bo wielce cenne jest wskazanie młodemu pokoleniu, jak 
dostosować tę sytuację życiową do okoliczności. A młodzi ludzie, 
mimo odmawiania im tej umiejętności, potrafią obserwować i 
wyciągać wnioski. 

 
 
 
 
 
 

WYBÓR OJCA 
 
Ten tekst odnosi się do wątpliwości co do twierdzenia, że w 

cywilizacji łacińskiej, jako jedynej, to kobiety wybierają ojców 
swych dzieci. 

 
Czy takie twierdzenie jest prawdziwe?  
Wystarczy porównać sposób zawierania związków 

małżeńskich w różnych cywilizacjach.  W Indiach jest to transakcja 
zawierana przez rodziny, podobnie w krajach arabskich. 
Cywilizacja żydowska daje pewną swobodę kobiecie (ostatnio) 
przed związkiem, ale sam związek zawierany jest z reguły po 
uwzględnieniu akceptacji rodzin. Mało tego. Dochodzi jeszcze 
czynnik genetycznych uzależnień, co ma wpływ na zdrowotność 
potomstwa. 

W Rosji kobiety chcą być wybrane przez odpowiednio 
sytuowanego mężczyznę. Przyznam, że mało znany mi jest tryb 
doboru w Chinach, ale biorąc pod uwagę niską wartość kobiety w 
tym systemie, to raczej wątpliwości nie mogą mieć miejsca. 

 
Oczywiście istniejący świat Zachodu wręcz nakazuje swobodę 

seksualną, ale raczej kojarzy się to z wyuzdaniem niż grą 
zapewniającą dobór partnera umożliwiający ochronę i pomoc w 
wychowaniu dzieci. W efekcie kobieta nie ma oparcia w 
instytucjach społecznych wspomagających  prokreację (formalnie 
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ma pewne wsparcie finansowe, ale czy to jest czynnik 
wystarczający?). 

 
Można twierdzić, że powstały system jest nastawiony raczej na 

zmniejszanie populacji. 
 
Dla porównania warto rozważyć system doboru, jaki istniał w 

Polsce w sferach ziemiańskich – tam chyba było to najbardziej 
charakterystyczne. 

 
Obowiązkami kobiety było prowadzenie gospodarstwa, opieka 

i wychowanie dzieci, a także sfera opieki socjalnej i dbałość o 
zdrowie rodziny.  

Rola mężczyzny to reprezentacja zewnętrzna, bezpieczeństwo, 
cięższe prace domowe. 

 
Były to domeny o dużym zakresie niezależności; wzajemne 

„zachodzenie” wynikało z cech osobniczych. Kobieta w swej 
„dziedzinie” nie podlegała władzy mężczyzny. Takiemu 
podziałowi ról sprzyjał też system prawny, gdzie kobiety miały 
prawo dziedziczenia. 

 
Swą pozycję jednak kobieta uzyskiwała dopiero w związku. 

Inaczej stawała się jedynie „osobą stowarzyszoną” z rodziną. Stąd 
też dążenie do jak najlepszej pozycji „wyjściowej” – ważne jest 
poszukiwanie partnera umożliwiającego spełnienie oczekiwań. 
Celowi służyły różne instytucje społeczne, jak swatki, ciotki i 
koligacje rodzinne. Pozycji kobiety broniło też prawo i religia, 
jednak zawsze istniał duży zakres swobody wyboru. 

 
Można rozważać, jakie czynniki przyczyniły się do 

zachowania polskości mimo ponad 100-letniej niewoli. W moim 
przekonaniu najważniejszym czynnikiem była postawa kobiet, 
które „walczyły” o swą pozycję społeczną, zwłaszcza w 
porównaniu z rolą kobiet w społecznościach niemieckich, 
rosyjskich czy żydowskich, co miały możność obserwować. 

Mężczyźni walczący i ginący w powstaniach podtrzymywali tę 
strukturę, gdyż rola kobiet, przy braku mężczyzn, ulegała jeszcze 
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zwiększeniu. Właśnie ta samodzielność i niezależność zaważyła na 
polskiej specyfice. Jednocześnie zauważalna jest nikła obecność 
pań w polityce, działaniach wojennych itp. To nie dlatego, że nie 
było to możliwe, ale raczej z uwagi na samoograniczenie – 
przekonanie, że rola, jaką spełniają, jest dostatecznie ważna, a 
mężczyźni wykonując swoje zadania, także istniejącą strukturę 
podtrzymują. 

Oznaką, że ta społeczna rola kobiet cieszyła się (i dalej cieszy) 
wielkim szacunkiem, jest zwyczaj całowania kobiety w rękę. 
Kobiety to nasze matki, wychowawczynie i przyjaciółki (o innych 
rolach nie zapominając). To nie tylko szacunek, ale także forma 
uniżenia oddana pochyleniem, bo podnoszenie rąk do ucałowania 
było stosowane raczej względem kobiet młodszych. 

 
I jak teraz traktować bizneswoman zaciekle walczącą o 

kontrakt albo zagorzałą do zidiocenia feministkę czy lesbijkę? Jak 
z szacunkiem pochylić się do ucałowania ręki, kiedy nie wiadomo 
z kim mamy do czynienia? Czy szacunek należy się kobiecie, która 
dla własnej wygody dokonała aborcji? 

 
 Czy nasze Panie dalej zasługują na ten rodzaj uszanowania? 
 
 
 
 
 
 

MAM DOŚĆ, ROZWODZĘ SIĘ 
 
Dosyć mam tej baby!!!  
Przeżyliśmy kilkadziesiąt lat, mamy troje już prawie dorosłych 

dzieci (córka „robi” magisterium, reszta już po), dwa koty, dwa 
psy, dom itd. 

 
Ale już nie mogę wytrzymać tych babskich, egoistycznych 

skłonności. 
Bo robiłem, co mogłem, aby zachować jednoczący 

oddzielnością podział obowiązków rodzinnych; poza pracami 
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wspólnymi – ona zajmuje się kuchnią, a ja prowadzę działalność 
blogerską, tudzież rozwijam różne swoje zainteresowania. 

Nie tak dawno np. zacząłem uczyć się latać, przy 
wykorzystaniu konieczności naprawy dachu przed zimą. 

Postronni obserwatorzy nawet twierdzą, że na początku bardzo 
dobrze mi szło, ale w drugiej fazie musiałem popełnić jakiś błąd w 
pilotażu.  

Dlatego piszę nieco wolniej – trochę uszkodziłem skrzydło. 
 
Ale wracając do tematu. Po tylu latach prób okiełznania tej 

obcej, a egoistycznej osobowości – miarka się przebrała. 
Opiszę dlaczego. Otóż dzień zaczynamy poranną kawą. 

Zwykle nastawia ta osoba, która pierwsza wstaje.  
Śniadanie jemy późno, niekiedy nawet koło południa. I moja 

walka o pozycję w rodzinie  miała i ma miejsce na tym forum. 
Żona, jako typowa przedstawicielka totalitarystycznego 
zamordyzmu, zapewne z lenistwa, nałożyła zasadę parzenia 
herbaty w dużym dzbanku, a do tego jeszcze, metodą faktów 
dokonanych, słodziła herbatę według własnego upodobania. 

Po wielu protestach, a nawet zagrożeniu strajkiem, nieco 
złagodziła swe skrajnie feministyczne stanowisko i zgodziła się, 
aby każdy sam słodził swoją herbatę wg preferencji. 

Wydawać by się mogło, że sprawa została załagodzona. 
Ale gdzie tam. 
Zaczęła stosować różne szykany, a przede wszystkim – podaje 

na stół tylko jedną łyżeczkę do mieszania herbaty. Trzeba się nią 
dzielić – rzekomo z racji mniejszej ilości naczyń do zmywania. 

Mało tego. Zdarza jej się, że zabiera łyżeczkę, gdy ja jeszcze 
nie zamieszałem drugiej szklanki, a wszak herbata jest słodka od 
mieszania, a nie od cukru. 

To niedopuszczalne i poniża moje poczucie męskiej 
godności. 

Co prawda, zdarza mi się wyłączyć ekspres z kawą tak, że żona 
ma ją zimną, ale to jest tylko zwykłe niedopatrzenie – wszak 
jestem zajęty wieloma bardzo ważnymi sprawami, a moja uwaga 
bywa niepodzielna.  
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Na zakończenie dodam, że jestem w średnim wieku, ale mam 
perspektywy dobrze zapowiadające (głodową) emeryturę. Zaś 
wobec oczywistych zniszczeń w mojej psychice, jakich dokonuje i 
zamierza dalej dokonywać ta jędza – poszukuję jakiejś na pewno 
miłej i sympatycznej Pani, która gotowa byłaby hołubić moje 
rozliczne talenta. 

 
Bo chyba dla wszystkich jest oczywiste, że przedstawione 

powody są wystarczające dla uzyskania rozwodu – każdy sąd III 
RP to przyzna. 

 
Czy mam rację? Na pewno mam, ale proszę o uzupełniające 

wskazania mogące wspomóc sprawność przeprowadzenia procesu. 
 
(Po napisaniu i upublicznieniu tekstu ilość łyżeczek do herbaty 

znajdująca się w użyciu podczas śniadania wyraźnie wzrosła). 
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JUDAIKA 
 
 
 

CZY ŻYDZI SĄ ODMIENNI? 
 

Zamieściłem kilka notek w cyklu „Biblia. Boski chichot, czy 
Projekt?”. Poddaję tam w wątpliwość wiarygodność zapisu 
biblijnego. Także w odniesieniu do podstaw – źródeł religii 
monoteistycznych. 

 
Od razu chcę zaznaczyć, że Biblia jest dla mnie nośnikiem 

Depozytu Wiary, tyle że nie w takiej postaci, w jakiej 
funkcjonuje w powszechnych przekonaniach. 

 
Kwestionując szczególne posłannictwo Żydów, należy zapytać 

o powody takiego stanowiska. Wszak Biblia i krąg kulturowy jej 
powstania miał, i ma, olbrzymi wpływ na otaczającą nas 
rzeczywistość. Czy jest zatem powód niedostrzegania szczególnej 
roli Żydów? Przecież także Chrystus był członkiem społeczności 
żydowskiej.  

Jak pogodzić te zależności? 
 

Podstawowym problemem rozważań związanych z takim 
ujęciem jest rola Biblii. Obecnie coraz częściej, także i w 
katolicyzmie, można spotkać się z przekonaniem, że Biblia jest 
„świętym tekstem” i to zarówno co do treści, jak i co do litery 
zapisu. 

Każde wyrażenie wątpliwości traktowane jest jako szarganie 
świętości i obraza religii, a próba dyskusji kwitowana odwołaniem 
do biblijnego zapisu (sic). 
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Znane jest powiedzenie „Tako rzecze Zaratustra” kończące 
wszelką dyskusję. Metoda zamykania ust jest więc znana od dawna 
i występuje w różnych kręgach kulturowych. Ostatnio dla 
podkreślania „najwyższej formy cywilizacyjnej”, czyli 
poprawności politycznej. Odmianą jest, stosowane przez Żydów, 
oskarżanie o antysemityzm. 

 
We wspomnianym cyklu przedstawiłem drogę i powody 

dojścia do przekonania, że treść Biblii powstała w okresie 
„bliskim” narodzenia Chrystusa, z sugestią zmian 
dokonanych pod koniec pierwszego wieku po urodzeniu 
Chrystusa – można domniemywać, że w wyniku ustaleń w 
Jabno (Jawno?), co stało się początkiem obecnie 
obowiązującego judaizmu rabinicznego. 

 
Chyba nikt nie przeczy twierdzeniom, że zapisy biblijne 

powstały po powrocie z niewoli babilońskiej – nie to jest 
odmiennym w mych poglądach. Odmienne jest traktowanie treści. 

Przyjmuje się, że zapisy tyczące dziejów Izraela powstały 
sukcesywnie – być może nawet z pewnymi błędami – ale 
opisywały rzeczywistą chronologię dziejów. 

Tymczasem jest moim przekonaniem, że cała ta historia jest 
wymysłem kapłanów dostosowanym do przyjętej idei, gdzie 
mitologia żydowska, w formie oderwanych legend, posłużyła jako 
kanwa opowieści. Do tak skonstruowanego pomysłu dopisano 
szereg dzieł literackich i opowieści towarzyszących, często już 
nawiązujących do bieżących wydarzeń. 

Już później uzupełniono zapisy o tematykę nawiązującą do 
stworzenia świata, a także włączono cywilizacyjny dorobek 
Bliskiego i Środkowego Wschodu.  

 
Powstała Księga zawierająca tak dużo materiału, że można 

się w niej doszukać informacji na dowolny temat. 
 
Można twierdzić, że jest to rozbudowana mitologia. Tyle że 

zawiera też to, co określiłem jako Depozyt Wiary, a fakt, że 
Chrystus żył i głosił Dobrą Nowinę pośród tego ludu, nie pozwala 
traktować Pisma jako historii odnoszącej się do jednego narodu. 
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 Czy zatem Żydzi są narodem wybranym jako dziedzice 

Przymierza i strażnicy kultu jedynego Boga? 
 
Jeśli tak, to kiedy Przymierze zostało zawarte i na czym polega 

wybór tego narodu jako strażnika Przymierza? 
 
Tutaj zaczynają się moje wątpliwości. Może dlatego, że idea 

Przymierza jest wielokrotnie ponawiana, przypominana i 
odnawiana. Dlaczego Wszechmogący Bóg miałby droczyć się ze 
swym stworzeniem o wykonanie zadania? Wszak prawa raz dane 
ludziom przez Stwórcę obowiązują i to my sami decydujemy o ich 
wypełnianiu jako obdarzeni wolną wolą. W Ewangelii mamy 
(Łukasz 17.7-10) sugestie, jak wykonywana ma być służba. Mamy 
też wskazania wynikające z losów takich ludzi, jak choćby św. 
Faustyna, gdzie prywatnemu objawieniu towarzyszy oczyszczające 
cierpienie. 

 
 Czemu względem Żydów miałyby obowiązywać inne zasady? 

Rola nadzorcy, któremu ma się tu, na ziemi, wieść lepiej niż 
innym? 

 
W religijnej myśli hinduistycznej, ale i zaratusztriańskiej, 

istnieje domniemanie, że człowiek (społeczność ludzka) skłonny 
jest do niewłaściwego użycia daru wolnej woli, co prowadzi do 
upadków w drodze rozwoju. W newralgicznej sytuacji interweniuje 
Stwórca inkarnując się (hinduizm) lub wysyłając nauczyciela 
(Budda), nakierowując ponownie ludzi na właściwą drogę. 

Jeśli spojrzeć na ideę judaizmu, to można stwierdzić 
pojawienie się odmiennego podejścia; zostaje wybrany naród, 
którego zadaniem jest bycie strażnikiem idei.  

 
Trudno wyrokować czy i w jakim zakresie było to zadanie 

nałożone na Żydów. Jednak na pewno takie zadanie postawili 
przed sobą twórcy Pisma – żydowscy kapłani. Ocena tego dzieła 
winna zawierać porównanie z pierwowzorem idei. To poważny 
problem, bo konieczne jest stwierdzenie czy idea jest wynikiem 
bezpośredniego przekazu od Boga, czy też przejęciem z innych 
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kultur. W następnym zaś kroku, na ile na treści przekazu (w 
zapisanej formie) zaważył wpływ kapłanów, jako ludzki czynnik 
zniekształcający. 

 
Podsumowując tę część: jest moim przekonaniem, że Biblia 

zawiera Depozyt Wiary, ale godne zastanowienia jest określenie 
czystości przekazu jako wyniku umieszczenia w sferze 
zanieczyszczonej ludzkimi emocjami. Drugim, także istotnym, jest 
rozważenie w jakim stopniu pisarze tekstu wypełniali swe 
przeznaczenie świadomie, w jakim stopniu świadomie 
manipulowali, a w jakim powstały efekt końcowy zaistniał bez ich 
woli,  gdzie oni sami byli tylko narzędziami, a końcowy efekt jest 
zamierzeniem Boga, sprzecznym z  ich intencjami. 

 
Dopiero w takim ujęciu daje się analizować treść Biblii, sposób 

pisania, układ, chronologię i korekty. Jestem pełen podziwu dla 
inicjatorów tego dzieła. Bo pomijając czynnik boski, w gronie 
kapłanów musiał powstać projekt. Projekt, który był najpierw 
realizowany przez długi okres w sensie zapisów i pieczy, aby 
teksty pisane przez różnych autorów były zgodne z  ideą projektu. 
Całość zaś była doświadczeniem na żywym ciele narodu 
żydowskiego, co zresztą, w nieco innej postaci, trwa do dnia 
dzisiejszego. 

-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

 
Wątpliwe początki – początki wątpliwości 
 
Co można uznać za początek historii narodu żydowskiego? 

Każdy „prawowierny” czytelnik Biblii stwierdzi, że wszystko 
zaczęło się od Abrahama (Abrama). 

 
I chyba to ta „trzecia prawda”. 
 
Pisałem we wspomnianym cyklu, że mam wątpliwości 

odnośnie rozpoczęcia wędrówki Abrahama z Ur. Ale ta postać, 
jako mitycznego praprzodka narodu – takich wątpliwości nie 
przysparza. 
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Warto wspomnieć, że plemiona arabskie (czyli semickie) 

wielce cenią genealogię i każdy „przyzwoity” Arab jest w stanie 
wyliczyć swe pochodzenie od Adama i Ewy poczynając. Żydzi są 
semitami i ta przypadłość nie jest im obca. Stąd wywodzenie rodu 
od Abrahama nie jest nadzwyczajnym wydarzeniem – także przed 
dwoma czy trzema tysiącami lat (Abraham żył ok. 4000 lat temu). 
Może wręcz dziwić, że pochodzenie jest tak „mało” cofnięte – 
wspominany jest jedynie ojciec Abrahama. To budzi nawet pewne 
zastanowienie. 

 
Co zatem można uznać za „kamienie” milowe historii 

Izraela? 
Za takowe uważam dwa czynniki: 
1. wyjście z Egiptu, 
2. pierwsze użycie określenia Izrael. 

 
O ile pierwsze z wymienionych można w miarę dokładnie 

umiejscowić w czasie, to drugie jest dla mnie zupełnie pozbawione 
odniesień. Najbardziej wiarygodnym wydaje się użycie tego 
określenia względem reformy religijnej Ezdrasza; sama idea 
powstała raczej w Mezopotamii nieco wcześniej, ale światło 
dzienne ujrzała chyba w tamtym okresie. 

To ten czas wydaje się newralgiczny dla świadomego 
tworzenia „misji” narodu wybranego – idei, która utworzona w 
kręgu kapłańskim stała się udziałem powstałej społeczności i ideą 
przewodnią narodu. W tym kontekście nie dziwią drastyczne 
działania reformatorów – usunięcie elementu genetycznie obcego 
(patrz Księga Ezdrasza). 

 
Dlaczego za początek nie uznaję Przymierza na Synaju? 
 
Ano dlatego, że wątpię, aby ono miało w ogóle miejsce. 

Zastrzeżenia można mieć już do usytuowania postaci Mojżesza; o 
analogiach związanych z koszem puszczonym z biegiem Nilu 
wspominałem we wzmiankowanych tekstach. Są i inne. Jeśli 
bowiem był wychowany na dworze faraona, to zadziwiające jest, 
że dopiero jego teść, Jetro, pouczył go o organizacji sądownictwa. 
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Egipcjanie mieli dobrą organizację społeczną i wychowanek 
dworu, jeśli nie był durniem, musiał uzyskać wiedzę (miał do niej 
dostęp) o życiu społecznym. 

 
Drugim elementem deprecjonującym tę postać jest twierdzenie, 

że otrzymał (najpierw), a następnie sam wykonał tablice 10 
przykazań z napisami. 

 
Jak to? Pierwsze wzmianki sugerujące kontakt Żydów z 

pismem są związane z królestwem dawidowym. Mojżesz zaś żył 
prawie trzysta lat wcześniej. W jakim języku (piśmie) zostały 
napisane te przykazania? Przedstawia się, że po hebrajsku. Czy 
było już takie pismo? Bardzo wątpliwe. Wątpliwe tym bardziej, że 
Mojżesz mógł znać pismo egipskie (jeśli był wychowany na 
dworze faraona) albo używać języka ludu, u których zamieszkał – 
czyli Madianitów. Brak zaś jakichkolwiek wzmianek, aby lud ten 
miał rozwinięte pismo. 

 
W tym miejscu konieczne jest przeprowadzenie analizy 

porównawczej  dotyczącej zarówno pobytu Żydów w Egipcie, 
jak i wyjścia ich stamtąd i dotarcia do Kanaanu. 

 
Zadanie o tyle trudne, że dotyczy okresu z niewielką ilością 

wzmianek mogących być odniesieniem do historii małego 
plemienia, jakim byli Żydzi. Można jedynie spekulować, 
wykorzystując po temu znane fakty, oraz kierować się zwyczajami 
i zasadami przypisywanymi ówczesnym ludom. 

 
Czas wejścia do Egiptu przypada na XVIII/XVII wiek przed 

Chrystusem.  Biblia sugeruje, że powodem był głód na terenie 
Kanaanu i zaproszenie pobratymców przez Józefa. 

Można przyjąć za prawdziwe takie twierdzenie, a to z racji 
następujących: 

- W XVII w. p.n.e. nastąpiła inwazja Hyksosów na Egipt. 
To plemiona koczownicze pochodzenia semickiego. Zatem 
przypuszczenie, że kontakty plemienne były ułatwione, a 
struktura społeczeństwa egipskiego rozbita najazdem, co 
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ułatwiało wtopienie się weń przybyszów, jest niepozbawione 
racji. 

- Nieco inaczej można też zinterpretować 
działania Józefa chroniące rzekomo Egipcjan przed głodem. 
Hyksosi nie mieli doświadczeń w zarządzaniu tak wysoko 
rozwiniętą gospodarką i to opartą na rolnictwie. 

- Józef zaproponował zmiany organizacyjne, 
które zniszczyły zastane struktury. Jego zarządzenie 2-krotnego 
zwiększenia podatków spowodowało upadek gospodarki i głód.  

 
(Ówczesna gospodarka Egiptu oparta była o zasadę 

obciążania 20% podatkiem przeznaczonym dla faraona i 
kapłanów. Zabieranie dodatkowo 1/5 zbiorów musiało naruszyć 
struktury społeczne; wydajność była dostosowana do 
ówczesnych technik uprawy – cykl siedmioletni, jaki wskazuje 
Biblia, sugeruje, że po takim czasie zawsze musi dojść do 
kryzysu, nawet zakładając coroczne wysokie wylewy Nilu). 

 
- Przemieszczanie się plemion ze wschodu na 

zachód zniszczyło istniejące struktury dystrybucji żywności. 
Warto zaznaczyć, że w tamtym czasie walutą wymienialną nie 
były jeszcze pieniądze, a raczej  żywność. Także to, że plemiona 
pasterskie tylko w nikłym stopniu używały zboża jako 
uzupełnienia w jadłospisie. U Herodota można znaleźć 
wzmiankę, że Etiopczycy żywią się mięsem i mlekiem, a na 
chleb patrzą z niechęcią jako na coś, co zostało wyhodowane na 
nawozie. (Jako ciekawostkę mogę podać, że w Kirgizji można 
kupić (nabyłem) różnego rodzaju kulki suszonego sera, które 
dopiero po kilkuminutowym trzymaniu w ustach traciły twardość 
kamienia – sposoby konserwacji żywności mają długą tradycję). 

- Należy wspomnieć o krwawej wendecie 
Rubena na mieszkańcach Sychem, co wymusiło przeniesienie 
się klanu na miejsca mniej dogodne. 

 
Wskazane czynniki sugerują zgodność opisu biblijnego z 

warunkami umożliwiającymi zamieszkanie w Egipcie 
koczowniczych plemion żydowskich. 
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Bardziej problematyczne jest przyznanie takiego samego 
stopnia wiarygodności exodusu z Egiptu. Fakt ten także należy 
rozpatrzyć w oparciu o sytuację „globalną”. 

 
Czas życia Mojżesza i wyjście z Egiptu określa się na koniec 

XIII w. p.n.e. To czas najbardziej intensywnych działań „ludów 
morza” – oblężenie Troi i ataki na wszystkie bogate i rozleniwione 
dobrobytem społeczeństwa.  

(Są także koncepcje mówiące o znacznie wcześniejszym, nawet 
o 150 lat, wyjściu Żydów z Egiptu – być może niektóre grupy 
wyszły wcześniej i osiedliły się w północnym Kanaanie). 

Także Egipt musiał wielokrotnie odpierać ataki grabieżców. I 
nawet jeśli były to wojny zwycięskie, to naruszały strukturę 
społeczną – konieczny był wysiłek organizacyjny, ekonomiczny, a 
walki zawsze przerzedzały też i własne szeregi. 

 
Wysiłek i osłabienie państwa zmuszało władców do nakładania 

nowych danin, co  wprowadzało niezadowolenie wśród ludności. 
Dotyczyło to zapewne także Żydów, którzy, jako plemię nawykłe 
do swobody, odczuwało to szczególnie dotkliwie. 

 Ciekawy jest szczegół mówiący, że faraon, w ramach 
zwiększenia obciążeń, nakazał produkcję cegieł na bazie własnej 
słomy. Wskazywałoby to, że Żydzi w Egipcie nie hodowali zbóż. 

Wplatało się to w ogólnocywilizacyjny trend przemieszczania 
się ludów w tamtym okresie – szukano zdobyczy, ale i nowych 
siedzib; najazdy „ludów morza” to często najazd całych plemion – 
wraz z dobytkiem i rodzinami. 

 
Kontekst opuszczenia Egiptu wydaje się zrozumiały. Pozostają 

szczegóły, a tu różnice są znaczne.  
Wersja biblijna wskazuje na niezbywalne pragnienie wolności, 

i to wolności za wszelką cenę.  
Wersja zapisana przez Tacyta mówi o wypędzeniu Żydów z 

Egiptu jako plemienia niemiłego bogom, i z tej racji zsyłanych na 
ten kraj plagach.  

(Instytucja „kozła” ofiarnego ma wielowiekową tradycję, a 
wspomniano o niej i w Biblii, w Księdze Jonasza).   
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Wygonieni, po kilku dniach wędrówki przez pustynię byli 
bliscy śmierci. Uratował ich Mojżesz, który, dzięki obserwacji 
stada dzikich osłów, znalazł wodę. To pozwoliło dotrzeć do 
terenów zamieszkałych na terenie Kanaanu. 

 
Jest jeszcze wersja egipska, gdzie oskarża się Żydów o 

kradzież skarbu faraonów i ucieczce z Egiptu. 
 
W każdej bajce jest szczypta prawdy, a prawdę można jeszcze 

podrasować. Można też połączyć wszystkie wersje i spróbować 
wyłuskać faktyczny przebieg zdarzenia. 

- na pewno wyjście z Egiptu miało miejsce w okresie 
osłabienia struktur państwa, z którym to państwem Żydzi nie 
czuli więzi, 

- także w Biblii podkreślana jest żydowska pazerność – 
przed opuszczeniem Egiptu „pożyczone” zostały złote naczynia, 

- wyjściu towarzyszyły jakieś kataklizmy o skali rzadko 
spotykanej; są przypuszczenia, że wiązało to się z wybuchem 
wulkanu na wyspie Santorini, co mogło spowodować falę 
tsunami dochodzącą do 200 m wysokości; fala ta wepchnęła 
wody Nilu (cofka) w głąb lądu, powodując lokalne zniszczenia i 
plagi. Jedną z plag mogła być jakaś zaraza dotykająca też ludzi, 

- ucieczka na pewno wyzwalała chęć wyniesienia łupu 
zapewniającego możliwość wykupienia sobie praw 
zamieszkania w nowym miejscu, 

- zamieszczona informacja o śmierci pierworodnych 
egipskich może też mieć swe uzasadnienie; jeśli wyjściu 
towarzyszył rabunek na większą skalę, to władcy plemienni 
mogli pomyśleć o zabezpieczeniu przed możliwą pogonią. 
Można założyć, że wybrano moment, gdy wojska faraona 
znajdowały się w znacznym oddaleniu od trasy ucieczki. To 
tłumaczyłoby, że w pościgu brały udział tylko rydwany – tylko 
szybkie wojska mogły dogonić uciekinierów. Ale też można 
dodać, że to Żydzi przed wyjściem wymordowali 
pierworodnych w domach egipskich, tudzież dokonali rabunku. 
Było to o tyle ułatwione, że mężczyźni byli powołani do służby 
wojskowej. Mord dodatkowo opóźnił pościg, gdyż śmierć 
pierworodnych wymagała odbycia kilkudniowej żałoby, 
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- ślad zaznaczony krwią pozwalał omijać domy przez 
„szwadrony śmierci” – bo tak można interpretować przejście 
Anioła Śmierci, jak to opisano w Biblii, 

- grupa była dobrze przygotowana do przemarszu; 
wieczerza paschalna – nawet przyprawy (gorzkie zioła) są 
dostosowane do wędrówki przy braku wody (gorzkie przyprawy 
i sól zatrzymują wodę w organizmie w trakcie upałów), 

- czas przejścia przez pustynię zapewne trwał kilka – 
kilkanaście dni; czy Żydzi zawrócili, aby przez czterdzieści lat 
błąkać się, a dopiero wtedy zajęli Kanaan? Można wątpić, 

- wątpić można także o liczbie uchodźców; to mogło być 
najwyżej kilka tysięcy osób. 

 
Warto też zauważyć, że większość krain basenu Morza 

Śródziemnego, a szczególnie znajdujące się w rejonach 
przybrzeżnych, była zniszczona i wyludniona najazdami i 
kontrnajazdami. Wśród ludów wymienianych jako biorące udział w 
próbie najazdu na Egipt na przełomie XIII/XII wieku wymieniani 
są Filistyni – mało ich mogło wrócić z takiej nieudanej wyprawy. 
Zatem wiele z krain (także i Kanaan) było zagospodarowanych i 
wyludnionych – gotowych do przyjęcia nowego osadnictwa. 

 (Takie wnioski można wysnuć także stąd, że między XII a 
VIII wiekiem p.n.e. w basenie Morza Śródziemnego migracje 
ludności były bardzo ograniczone – ponowny wzrost 
zainteresowania kolonizowaniem nowych terenów miał miejsce 
dopiero w VIII wieku p.n.e. Dopiero wtedy organizacja 
społeczeństw przyniosła efekt w postaci wzrostu liczby ludności i 
zaowocowała migracją najbardziej przedsiębiorczych i 
zmuszonych trudnymi warunkami życia Greków do tworzenia 
kolonii). 

 
Czy w świetle przytoczonych uwag można twierdzić, że 

wyjście z Egiptu miało istotne znaczenie dla budowania 
świadomości narodowej i poczucia odrębności? 

Zapewne tak, acz w nie aż tak dużym stopniu, jak to 
przedstawia Biblia. Z jednym wyjątkiem. Świadomość zdarzenia, 
jaką była śmierć pierworodnych egipskich towarzysząca wyjściu 
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była na tyle silna, że nie może być pomijana, a fakt jej zaznaczania 
nakazuje domniemywać udział Żydów w tym zdarzeniu. 

 
Odniesienia dotyczące „mordu założycielskiego”, bo tak 

należałoby określić początki tej wspólnoty, występują w wielu 
miejscach Pisma. Stąd wydaje się, że zdarzenie miało istotny 
wpływ na żydowską mentalność i utrzymanie więzi. Ten temat 
musi być szerzej omówiony. 

------------------------------------------------------ 
 
Jest jeszcze jeden element, który dotyczy osadnictwa 

żydowskiego na terenie Kanaanu – nazwa Izrael. 
 W poprzednim tekście wyraziłem wątpliwość, czy nazwa 

Izrael dotyczyła Żydów już przed pobytem w Egipcie. Tymczasem 
istnieje stela Merneptaha (koniec XIII w. p.n.e.), gdzie istnieje 
napis wymieniający nazwy ludów pokonanych przez tego faraona. 
Jako ostatnia wymieniona jest nazwa Jezreel. Pisownia pozwala na 
odczytanie tej nazwy jako Jsyrial, jednak Żydzi są przekonani, że 
jest to jednoznaczne odniesienie do nazwy Izrael – taka wersja 
odczytu jest dopuszczalna.  Są też twierdzenia, że nazwa odnosi się 
do miasta w okolicach Megiddo, ale nie  zmienia to przekonań 
strony żydowskiej. 

 
Powstaje dylemat. Jeśli przyjąć wersję biblijną, to wobec 

wyjścia z Egiptu w czasie powstania steli żadne plemiona 
żydowskie nie powinny jeszcze zamieszkiwać Kanaanu. Jeśli zaś 
tam już się znajdowali, to „wyjście” mogło odnosić się do niezbyt 
licznego plemienia, a 40-letnia wędrówka przez pustynię jest 
wytworem fantazji. 

 
Możliwe też, że w północnej części Kanaanu żyły plemiona 

semickie o bliskim stopniu pokrewieństwa, tworzące wspólnotę o 
nazwie zbliżonej do zapisanej na steli. Możliwe, że był to wynik, 
co już sugerowałem, jakiejś wcześniejszej migracji plemion 
żydowskich z Egiptu. O poprawności takiej dedukcji może 
świadczyć fakt szybkiego rozpadu państwa utworzonego przez 
Dawida i nieprzyjaznych stosunków między Judą a Izraelem w 
dalszej ich historii; różnice były większe od poczucia wspólnoty. 
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Jednak w procesie budowania haggady żydowskiej nazwa 
Izrael została przyswojona (być może dostosowana w pisowni i 
znaczeniu) i wykorzystana w tym procesie. 

 
Mord założycielski 

 
Znamienne i zauważalne są w Biblii wielokrotne powtarzane 

sygnały o zabójstwie (morderstwie) jako czynie początkującym 
chronologię cyklu dziejowego. We wcześniejszych notkach 
nawiązujących do tej tematyki widziałem je jako odrębne 
wydarzenia. Dopiero przy założeniu, że Biblia, także w 
poszczególnych fazach pisania, podlegała formowaniu dla 
uzyskania zamierzonego celu, jakim było wykazanie specjalnej roli 
plemienia w dziedziczeniu przekazu, można dostrzec powiązania. 

 
Wymienię te ze zdarzeń, które wydają się mieć znaczenie: 

- Kain i Abel, 
- Ruben mordujący mieszkańców Sychem, 
- Mojżesz zabijający Egipcjanina, 
- pierworodni egipscy wymordowani przy 

wyjściu, 
- Lewici dziesiątkują Izraelitów, 
- Pinchas zabija Izraelitę z Moabitką, 
- Święto Losów na pamiątkę zemsty na 

Hamanie i jego poplecznikach, 
- Judyta mordująca Holofernesa. 
 
 

Tyle znaczących morderstw, które sobie tak na poczekaniu 
przypomniałem. Jest też wiele innych. Każde z nich było 
początkiem jakiegoś nowego zjawiska. Jednak pierwotnym i 
najważniejszym w dziejach, a stanowiącym o odniesieniu dla 
pozostałych sytuacji, był mord na pierworodnych egipskich. 

 
W kontekście wspomnianych zdarzeń świta myśl o istotnej 

roli, jaką odgrywał mord założycielski – jako bariera oddzielająca 
wykonawcę od reszty społeczeństwa (społeczności). To z jednej 
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strony ktoś potępiany(?), ale jednocześnie „nobilitowany” do 
odgrywania wpływowej roli. 

 
Kain uzyskuje znamię i zakazane mu jest posiadanie siedziby. 
 (Wnioskiem tekstu „Czy Żydzi to Kainici” jest przekonanie, 

wbrew powszechnej opinii, że Kain nie został potępiony, a poprzez 
ten czyn nadano mu jakieś posłannictwo). Z czasem uzyskuje też 
prawo immunitetu i nieograniczonej zemsty. 

 
 Uzupełniającym kontekstem jest wstawka o zmaganiu się 

Jakuba z Bogiem (aniołem?). Pisałem o tym w poprzednim cyklu; 
tu wypada jeszcze dodać jeden szczegół. Scena zmagania z Bogiem 
ma pełną analogię z Kainem. Jakub, podobnie jak Kain, 
przeciwstawia się Bogu – Jego Prawu, które symbolizuje tam 
przyjęta ofiara Abla. Tym samym Jakub, podobnie jak Kain, uznaje 
wyższość prawa ludzkiego (Kain, jako starszy, miał prawo 
składania ofiary – Abel był uzurpatorem). W obu przypadkach Bóg 
sankcjonuje tę sytuację, nadając inne zadania, udzielając 
błogosławieństwa i nadając znak – znamię, czyli coś w rodzaju 
immunitetu. 

 Scena zmagań Jakuba została wkomponowana w historię, 
aby uzasadnić postępowanie Żydów związane z Paschą. 

Mojżesz, jako zabójca, ma też określony status – inklinacje do 
przywództwa.  

Specjalny status uzyskują Lewici (warto zauważyć 
podobieństwo do roli Kaina), a Pinchas zostaje następcą Aarona.  

 
W roli Lewitów daje się zauważyć pewne analogie do idei 

hinduskich, gdzie kontrolę poprawności ceremonii ofiarnych mógł 
dokonywać Brahma pod postacią wędrownego, biednego bramina.  

 Idea „bezdomności” jako czynnika istotnego dla zleconego 
posłannictwa jest wyraźna. Lewici nie uzyskują przydziału ziemi; 
ich zadaniem jest przebywanie na całym terenie osiedleńczym i 
przestrzeganie porządku.  

 
Taka sama rola jest przypisywana wszystkim Żydom, a została 

nadana przez „uczonych w Piśmie” podczas tworzenia judaizmu 
rabinicznego. To wtedy zdecydowano o opuszczeniu Palestyny z 
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zaleceniem zamieszkiwania między innymi narodami. Prostym 
przełożeniem jest idea „Żyda – wiecznego tułacza” – przez 
chrześcijan akceptowana jako kara za odrzucenie Chrystusa. 

 
Jeśli porównywać taką „instytucję” do czegoś nam 

współczesnego, to bliska byłaby zasada włoskiej (czy tylko) mafii, 
gdzie członkostwo uzyskiwane było dopiero po zabójstwie 
wykonanym z polecenia tej organizacji. 

 
Kończąc ten wątek, można stwierdzić, że początkiem 

odrębności Izraelitów było zabójstwo pierworodnych egipskich 
przed ucieczką z tego kraju. Fakt ten przyczynił się do 
przekonania o szczególnej odrębności plemienia.  

 
Problemy osiedleńcze Żydów, mimo że tereny były prawie 

niezamieszkane, wynikały z obaw przed sąsiedztwem plemienia 
zdolnego do takiej zbrodni. Tak można też tłumaczyć, że Filistyni, 
także już w późniejszym okresie traktowali Izraelitów wrogo, 
pozwalając, a nawet nakazując (Dawid) likwidację osadnictwa 
żydowskiego. 

 
Kultura filistyńska z pewnością była wyższa od żydowskiej – 

koncentrowała się jednak w miastach i sąsiadujących terenach 
uprawnych. Wyprawy przeciwko Żydom trafiały w pustkę, bo 
kierowano je przeciwko nomadom łatwo i szybko zmieniającym 
miejsca pobytu. Z czasem, z konieczności, Filistyni akceptowali 
osadnictwo – zakazywali tylko posiadania materiałów (żelazo), 
które mogłyby łatwo być przerobione na broń. (Czy można, i kto by 
to zrobił, rozbroić lud, który zdobył Kanaan, likwidując miasta 
właśnie Filistynów?). 

 
Kiedyś przeszedł przez moje ręce tekst poety arabskiego, który 

charakteryzując mentalność arabską plemion żyjących w północno-
zachodniej części Półwyspu Arabskiego, napisał:  

Żyjemy po to, aby napadać na naszych nieprzyjaciół, jeśli ich 
brakuje, to na sąsiadów. A gdy i tych nie ma – to na naszych braci 
(cytat z pamięci). 
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Trudno sądzić, że dla „miejsko-cywilizowanych” Filistynów 
sąsiedztwo semickich przybyszów mogło być pożądane. 

 
Żydzi zapewne wsparcie uzyskiwali od spokrewnionych 

plemion zamieszkujących północną część Kanaanu. Wnioskiem 
jest przekonanie, że osadnictwo w południowej części było 
wymuszane i kojarzone musi być z aktami wrogości.  

 
Żywiołem silniejszym okazali się Żydzi. 

 
Czy utrzymywana odrębność wynikała z wybrania przez 

Boga, czy też był to efekt świadomej manipulacji „uczonych w 
Piśmie”? A może Żydzi stali się narzędziem w ręku 
Opatrzności? I jaką rolę pełnią teraz? Nad tym też należy się 
zastanowić. 

 
Nie jest już przedmiotem zdziwienia moje przekonanie, że 

„naród wybrany” otrzymał swe wybraństwo nie dzięki interwencji 
Boga, a raczej manipulacji kapłanów wykorzystujących zaszłości 
historyczne i mentalność plemion żydowskich. 

 
W zasadzie taki też jest przekaz biblijny – różni czas 

„wyboru”. Biblia została tak napisana, że powstaje przekonanie 
wybrania Izraelitów przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. 
Wcześniejsze historie mają tylko wskazać drogę do tego  
prowadzącą. 

 
Niniejsze sugestie wskazują, że ten wybór miał miejsce 

znacznie później, być może w czasach machabejskich, kiedy to 
legendy i mity zostały wplecione w narrację, a postać Mojżesza 
uzyskała specjalny status. Ostatecznej korekty tekstu Biblii 
dokonano już pod koniec I w. n.e., wykorzystując po temu 
odwołanie do świętości jedynie tekstów napisanych po hebrajsku 
(języku już wtedy martwym, a zatem łatwym w manipulacji zmian 
dokonywanych przez kapłanów – znających ten język jako 
rytualny). 
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Czym zatem jest Biblia? Zapisem historii narodzin narodu 
wybranego, czy też zapisem Depozytu Wiary, której 
strażnikami zostali Żydzi – być może wbrew własnej woli? 

 
Zachowanie grupy Mojżesza przy wyjściu z Egiptu było 

brutalne. Zostało odebrane  także przez współczesnych jako 
przekraczające nawet ówczesne normy. Narracja kapłańska czyni 
to zdarzenie naturalnym dla „wybranych”, a przez to uprawnionych 
do pozaetycznych zachowań. 

 
Tego typu idee nie są własnością jedynie Żydów. Podobne 

podejście przypisywane jest bogom, których nie można oceniać 
według kryteriów ludzkiej moralności. Tożsame wyjaśnienia i 
uzasadnienia są stosowane względem „świętych” manicheizmu (to 
późniejsza religia, ale bazująca na podobnych ideach), można je 
dostrzec także w tekście i komentarzach Bhadgawadgity i, co 
ciekawe, w ideologii hitlerowskiej.  

 
Stanowisko to stanowi składnik ideologii bazujących na 

teoriach darwinizmu społecznego. Jest podstawą hinduskiej 
kastowości, a także zauważalne w myśli Arystotelesa. Nie jest też 
obce chrześcijaństwu; Chrystus wypowiada kwestię, że „najwięksi 
(duchowo?) z was będą najmniejszymi w królestwie niebieskim”. 
Tyle, że przy nierówności „duchowej” nie są tym „większym” 
przypisywane specjalne prawa. Przeciwnie, „kto chce być większy 
od braci swoich, winien być ich sługą”. (Ta idea jest zaznaczona 
we wszystkich Ewangeliach – Łk 22.24/30, Mk 10.35 i 10.43/45, 
czy Mt 20.26/28). To zasadnicza różnica. 

 
(Przyznam szczerze, że przeżywałem fascynacje judaizmem, 

hinduizmem czy teozofią; czynnikiem, który zadecydował o moim 
„nawróceniu” na katolicyzm, były właśnie te słowa. Nie śmierć 
Chrystusa na krzyżu, ale właśnie konieczność służenia innym dla 
wspólnego rozwoju. W moim rozumieniu jest to najwyższy przejaw 
wolności prowadzący do miłości. To także zasadniczy składnik 
tego, co określamy polskością). 
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Tak rozumiany zapis biblijny wskazuje na coraz bardziej 
skonkretyzowaną ideę – przypisanie Żydom specjalnych praw jako 
oskarżycieli-kontrolerów zachowań ludzi w ich przestrzeganiu 
Prawa Bożego. Ten kierunek staje się coraz bardziej kierunkiem 
nie tylko kontrolerów, ale i kusicieli testujących ludzkie 
zachowania, sceptycznych względem boskiego planu 
obdarzającego ludzi wolną wolą. Czyli spełnianie roli szatana. 

 
Niezależnie od tej nici przekazu jest też zauważalny drugi nurt. 

Nurt przekazu dotyczącego wszystkich ludzi. Przekazu, że Bóg 
wszystkich kocha i dalej obdarza ich wolną wolą w nadziei 
nieskrępowanego kierowania się w wyborach dobrem, a nie złem. 
Jest to zasadniczy nurt Biblii i do niego odwołują się 
chrześcijańskie interpretacje. 

 Niekiedy można odnieść wrażenie, że „przebija się” mimo 
woli redagujących Pismo. Daje się go oddzielić jako kierowany do 
wszystkich, bo przecież idea szatana jest tylko wtedy 
zrozumiała, gdy istnieją ci, których można kusić. I o tym trzeba 
pamiętać czytając Biblię. 

 
Właśnie w tym kontekście pojawia się wskazanie, że pojawi 

się człowiek, który wskaże kierunek i sposoby działania realizujący 
Boże zamierzenia. To nawiązanie do Zbawiciela. Także mało 
widoczne – wymagające czytania „między wierszami”. Ale 
jednoznaczne. 

 
W Biblii występują różne warstwy znaczeniowe. Ta 

wierzchnia warstwa, dla czytelnika ufnego w świętość tekstu, jest 
zwodnicza. Prowadzi do sprzecznych wniosków. Jest zaś świetnym 
wytłumaczeniem postaw żydowskich. Dopiero po wgłębieniu się w 
tekst znaleźć można istotny Przekaz – Depozyt Wiary. Jego 
objaśnieniem jest Ewangelia. Jednak, aby dostrzec te zależności, 
konieczne jest odrzucenie podstawowego przekłamania, czyli 
wmówienia czytającym, że święty jest nie Przekaz, a samo Pismo. 

  
 

Czy Żydzi są strażnikami Przekazu?   
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Tak, bo dzięki nim Przekaz został rozpowszechniony. 
 
Nie, bo cała idea judaizmu rabinicznego jest nastawiona na 

jego deprecjację. 
 
Tyle, że właśnie to przeciwstawianie się Przekazowi jest 

jednocześnie jego największym uwiarygodnieniem. Jeśli się coś 
zwalcza, i to tak zaciekle, to to „coś” istnieje. Walka z cieniem, na 
tym poziomie odniesień, byłaby czyś absurdalnym, a rola Żydów 
teologicznie śmieszna. Poprzednio określiłem to jako „boski 
chichot”. 

Czy z racji przypisanych sobie praw i przypadłości (znamię 
Kaina, znamię Jakuba) są (stali się) wyróżnieni? Trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć. Jeśli ktoś swym zachowaniem, 
zasadami itd. dąży do wyróżniania się, nawet będąc taki sam jak 
wszyscy, to czy z czasem nie jest postrzegany jako odmieniec? 
Tylko czy rzeczywiście staje się odmieńcem? To dwie różne 
kwestie.  

 
Jeśli przyjąć za prawdziwe sugestie dotyczące znamienia – 

sytuacja staje się dziwna. Znak przekazano potomkom Jakuba, a tu 
tymczasem ostatnio pojawiła się książka żydowskiego historyka 
wskazująca, że askenazyjczycy to raczej potomkowie Chazarów. 
Sefardyjczyków zaś w Izraelu napromieniowano na początku lat 
50-tych XX w., aby usunąć ich ze społeczności izraelskiej. Kto 
zatem nosi znamię?  

 
Z kolei pojawiła się też informacja o jakiejś anomalii 

genetycznej występującej u Żydów. Fakt, czy świadomie 
puszczona plotka? Jak pogodzić obie te informacje? 

 
W moim przekonaniu Żydzi nie różnią się od innych ludzi. 

Ale to ich wyborem jest odnaleźć swe miejsce wśród rodziny 
narodów. 

Chrystus wskazał tę drogę. 
 

Wnioski końcowe: 
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Mamy ostatnio do czynienia z upadkiem religijności jako 
wyznacznika zasad moralnych w społeczeństwach, gdzie istotną 
rolę odgrywało chrześcijaństwo. Pojawił się relatywizm. I chyba 
nie dziwi to w sytuacji, gdy np. UE odwołuje się do rzekomo 
„judeochrześcijańskich” korzeni Europy. Czy można pogodzić 
żydowską mściwość z chrześcijańskim miłosierdziem? Czy można 
wiarę w skłonność do wyboru dobra traktować równorzędnie z 
przekonaniem o kierowaniu się instynktami aspołecznymi? 

 
Sądzę, że te antynomie są także przyczyną braku nawet 

możliwości dialogu między judaizmem a chrześcijaństwem. 
 

Czy jest możliwość przełomu? 
 

Jedyną możliwością wydaje się „powrót do korzeni” – 
wyłonienie z treści Biblii Depozytu Wiary i poszukanie w Nim 
wspólnych pierwiastków obu religii. Cała reszta zapisów 
biblijnych winna być pomijana. Nie odrzucona, bo jest tam wiele 
elementów kulturowych, ale pomijana w rozważaniach 
religijnych.  

 
(To jeden z tekstów podsumowujących rozważania tyczący 

wpływu judaizmu na wyobrażenia dotyczące rzeczywistości). 
 
 
 
 

ANTYJUDAIZM 
 
Wśród KILKUSET notek, jakie zamieściłem na swoim blogu, 

znaczna ich część poświęcona była cywilizacjom w różnych 
aspektach tego pojęcia. Dotyczyły różnych elementów nań się 
składających – etyki, religii, rozumienia rzeczywistości, co można 
określić jako stan wiedzy o świecie, a także wielu pojęć 
szczegółowych. 

W wielu przypadkach wiązało się to dla mnie z dużym 
dyskomfortem, a to z racji przełamywania różnego rodzaju 
tabu, jakie w sferze mentalnej wytwarza w każdym człowieku 
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otoczenie. Bariery, zwłaszcza dotyczące pojęć religijnych, są 
szczególne – dotykają najgłębszych uczuć graniczących 
niekiedy z mistycyzmem. To sfery naszej intymności, do 
których sami rzadko i z obawą zaglądamy, aby nie naruszyć 
sacrum. 

 
 Ostatnie notki nawiązywały do pojęć „lewica – prawica”, a 

po głębszym „wniknięciu” w tematykę okazało się, że jest to 
fundamentalna kwestia dotycząca głównego nurtu mych enuncjacji. 
Jest związana z procesem tworzenia się cywilizacji. 

 
Tu muszę nadmienić, że moje poglądy dotyczą 

„spenglerowskiego” ujęcia tematu. Różnice wynikają, jak 
sądzę, z tego, że Spengler traktuje o zasadach cykliczności 
rozwoju struktur społecznych, natomiast Koneczny (którego 
jestem zwolennikiem), raczej o cechach charakterystycznych 
tych struktur. 

 
W ramach uwag pojawiła się istotna kwestia: w jaki sposób 

tworzą się cywilizacje. Wprowadziłem tam możliwość powstania 
„sztucznej” cywilizacji, jako wyniku nie ewolucyjnego 
dostosowania zależności decydujących o społecznym współżyciu, 
ale wytworu myśli ludzkiej. 

 
Wydaje się, że jest to zasadnicze i ważne rozróżnienie 

decydujące o dalszych klasyfikacjach typu „prawica – lewica”, ale 
też „dobro – zło” i podobnych. 

 
Na podstawie dotychczasowych rozważań twierdzę, że 

cywilizacja żydowska jest właśnie taką „sztuczną cywilizacją”. 
 
Koneczny zalicza ją do cywilizacji starożytnych. Wielce to 

wątpliwe, acz jej twórcy, którym genialności nie można odmówić, 
tak ją upozorowali. 

Twierdzę, że cywilizacja ta, choć bazowała na nieco 
wcześniejszych opracowaniach, została „dopracowana” już po 
śmierci Chrystusa, a wcześniejsze elementy stosownie 
przeredagowane i dopasowane. O tym pisałem w ostatnich dwu 
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cyklach „biblijnych”. Jednak wyraźnie widać ślady działań 
redakcyjnych, które można spointować:„no ancient Izrael”. 

 
Pierwszym władcą Międzyrzecza, który podporządkował sobie 

cały teren cywilizacyjny, był Sargon. To imię oznacza „prawowity 
władca” i wskazuje, jak to w takich wypadkach bywa, że był 
uzurpatorem. Jego dzieje posłużyły za kanwę tworzenia mitu 
Mojżesza. Ale nie tylko. Wykorzystano myśl, że aby nadać 
fałszowi cechy prawdy, należy fałsz uświęcić. 

 
Przez ten pryzmat należy spojrzeć na judaizm i zauważyć, że 

wszelkim nienaturalnym  zależnościom nadany został status praw 
boskich. Dotyczy to Dekalogu, ale i innych praw, które rzekomo 
sformułował Mojżesz jako pośrednik boskiego przekazu. 

Genialność twórców systemu polega zaś na tym, że znakomita 
część zasad jest naturalna, a jedynie część, istotnych, jest 
sztucznym wtrętem.  

Dla mniej zorientowanego obserwatora rozróżnienie jest 
trudne, a granice nieostre, co wobec „nadnaturalnego” 
pochodzenia, przy próbie analizy, jest traktowane jako 
świętokradztwo. 

 
Jednym z istotnych elementów systemu jest wprowadzenie 

pojęcia grzechu. Grzechu jako przekroczenia prawa 
ustanowionego przez moderatorów, a traktowanego jako boskie. 

W czym różnica? 
Jeśli w wyniku dostosowań ewolucyjnych stanowione są 

zasady społecznego współżycia, to ich przekraczanie jest 
„grzechem” – ale jedynie pod warunkiem, że jest to świadome 
przeciwstawianie się  zasadom, a i to także nie może dotyczyć 
przypadków dostosowania do zróżnicowanych okoliczności, gdyż 
może się wiązać z dostosowaniem ewolucyjnym do nowych 
warunków. 

Jeśli zaś skutki podejmowanych działań będą negatywne, a 
nawet prowadzące do przekroczenia zasad prawa ewolucyjnego, to 
nie można mówić o grzechu, a jedynie o błędzie. Błąd taki winien 
być wyeliminowany z racji następstw. 
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Tymczasem grzech w sztucznym tworze jest przekroczeniem 
narzuconych norm i nie ma tu miejsca na jego relatywizację 
związaną z okolicznościami. 

 
Jak przekładają się powyższe uwagi na obecne relacje 

cywilizacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do stosunków między 
judaizmem i KK, a tym samym między cywilizacją żydowską a 
łacińską? 

 
Nauka Chrystusa, leżąca u podstaw doktryny chrześcijańskiej, 

była skierowana przeciwko trendom „sztuczności”, jakie już wtedy 
istniały i zaczynały dominować w ówczesnym judaizmie. Miały 
„nawrócić” judaizm, jako religię zawierającą Depozyt Wiary, na 
drogę zgodną z naturalną ewolucją. To się nie udało, a efektem są 
dwie zupełnie różne religie i wytworzone na ich bazie różne 
cywilizacje. 

 
O sztuczności, a tym samym o kierowaniu się antyboskimi 

zasadami, wspomina jedna z opowieści Księgi Rodzaju – 
dotycząca Jakuba. Już samo nowe imię mu nadane wskazuje na 
zamierzenie – Izrael, czyli walczący (zmagający się) z Bogiem. I 
wskazanie, że mimo sztuczności zasad, będą one przynosić 
korzyści (są równie „silne” i otrzymują „błogosławieństwo”). 

To jedna z założycielskich opowieści, której znaczenie rzutuje 
na całą  cywilizację. 

 
Czym różni się ta cywilizacja od innych? 
Przede wszystkim traktuje członków wspólnoty jako materiał 

mający służyć określonemu celowi. Czyli jest to pierwsze 
potraktowanie przedmiotowe całego społeczeństwa. 

Można zarzucić, że przecież niewolnicy byli „przedmiotami” – 
nawet twierdzono, że nie mają duszy. Władcy podporządkowywali 
sobie całe narody. Ale nawet w takich przypadkach ci ludzie mieli 
służyć jakiemuś celowi, będąc takimi jakimi byli. Tymczasem 
judaizm założył przebudowę osobowości dla realizacji 
określonego celu. 
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Wydaje się, że jest to kardynalne spostrzeżenie rzutujące na 
całą rzeczywistość, także w chwili obecnej. 

 
W tej perspektywie zauważalne są inklinacje badawcze 

przedstawicieli środowisk żydowskich chętnie podejmujących 
tematy dotyczące przebudowy psychiki, a ostatnio także brakiem 
ograniczeń eksperymentów związanych ze zmianami 
genetycznymi. 

 
W skali społecznej wyraźnie widać wpływy judaistyczne w 

tworzenie ideologii, gdzie dopuszczalne było stosowanie 
wszystkich środków celem społecznej moderacji. Takie ideologie 
to zarówno komunizm, jak i hitleryzm (co do faszyzmu – mam 
wątpliwości, czy także należy włączyć go w krąg ideologii 
judaistycznej). 

W notce „Lewica, prawica  manipulacja” zasugerowałem, że 
pojęcie „lewicy” w naszej rzeczywistości związane jest z 
judaizmem. Miałem wątpliwości, czy to twierdzenie jest 
dostatecznie uzasadnione. W świetle niniejszych uwag – należy je 
zdecydowanie potwierdzić.  

Judaizm jest źródłem lewicowości, jeśli lewicowość traktować 
jako sztuczne, czyli nienaturalne kształtowanie społecznych 
zależności z dodaniem do tego prawa stosowania przemocy dla 
realizacji celu. 

Wszelkie skrajne formy stosowania tych zasad, czyli 
fundamentalistyczne przywiązanie do określonych praw, bez 
rozważania okoliczności towarzyszących, przyjmują formę albo 
„lewactwa”, albo „prawactwa”. 

 
Na tym tle ważne jest rozważenie roli KK. JPII przeprosił za 

grzechy ludzi Kościoła z racji popełnianych czynów. 
Przyznam, że mam wątpliwości przy tak przedstawionym 

zagadnieniu. KK kieruje się zasadą miłości, co jednak nie oznacza, 
że w konkretnych okolicznościach nie jest koniecznym użycie 
przemocy celem uzyskania doraźnego efektu.  Czy ludzie 
realizujący cele popełniali grzech? 

 Tylko jeśli przekraczali normę ówczesnych zachowań. 
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Czy te zachowania obciążają KK? W takim zakresie, w 
jakim nastąpiło przekroczenie zasad. 

 
W takim przypadku, jeśli decyzji towarzyszyła wola 

stosowania przemocy jako środka realizacji celu ideowego. 
Ważne jest tu rozróżnienie między grzechem i błędem; błąd 

winien być naprawiony przede wszystkim przez rezygnację ze 
stosowanych metod. Jednak świadome przyjęcie idei przemocy dla 
realizacji celu jest grzechem – tego przekroczenia nie można 
naprawić. 

 
W tym sensie występuje dysonans między przepraszaniem 

za przekroczenia indywidualne ludzi realizujących cele, na 
których realizację otrzymali nakaz/pozwolenie, gdy 
jednocześnie brak przeprosin za stosowanie metod niezgodnych 
z doktryną. KK stosując takie zasady, staje się realizatorem 
idei judaizmu.  

 
Grzech pierworodny. 
W przytoczonych uwagach nie może być pominięta ta kwestia. 

We wcześniejszych, „biblijnych” notkach sugerowałem, że pojęcie 
grzechu pierworodnego może odnosić się do sytuacji początkującej 
judaizm – wymordowania pierworodnych przy ucieczce z Egiptu. 
Możliwa jest też inna, szersza interpretacja. 

Warto zauważyć, że to pojęcie występuje jedynie w 
chrześcijaństwie. A już nie – w judaizmie. Dziwne, zważając na 
wspólne korzenie obu religii. Można twierdzić, że tym grzechem 
pierworodnym ludzi jest skłonność do stosowania przemocy jako 
metody rozwiązywania problemów. Dopiero odrzucenie tej zasady 
czyni chrześcijaninem. 

Grzechem pierworodnym może być też odniesienie do 
wspólnych korzeni judaizmu i chrześcijaństwa – oparcie na 
fałszywych przesłankach historii narodu, gdzie chrzest jest formą 
odcięcia od tych zafałszowań. 

 
Tymczasem, co po części zaznaczyłem we wcześniejszym 

fragmencie, zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo dopuszczają 
możliwość stosowania przemocy. 
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Jest jednak jedna różnica – wspominałem o tym we 
wcześniejszej notce poświęconej problemowi grzechu: 

liczą się intencje. 
 
Chrześcijaństwo kieruje się zasadą miłości i dopuszczając 

przemoc, czyni to z uwagi na konieczność warunkowaną 
okolicznościami, która ma na celu dobro człowieka. Ponieważ 
zaś decyzje podejmowane są na różnych poziomach 
świadomości, wiedzy o skutkach itd. – możliwe są manipulacje. 
Dlatego nie można odnosić zdarzeń do różnych poziomów 
odniesień, a zwłaszcza przenosić odpowiedzialności za 
indywidualne zachowania na zbiorowość. Bo w każdym 
wypadku mamy do czynienia z indywidualnymi intencjami. 

 
W tak organizowanych zasadach życia społecznego 

podstawową rolę odgrywa nie prawo, a zaufanie. Brak zaufania, 
jego podważenie eliminuje czynnik przekonania o intencji 
kierowania się zasadą miłości przy podejmowaniu decyzji. 

 
Judaizm ma określony cel – przemiany społeczne to mają 

umożliwić – wskazany w Księdze Izajasza. Ma określone zasady 
postępowania wynikające z narzuconego Prawa, którego 
interpretatorami są grupy decyzyjne, gdzie dobrem jest cel, a nie 
rozwój jednostki; ta jest tylko narzędziem, które może być użyte do 
jego realizacji. Przemoc jest dopuszczalna, jeśli tylko wydaje się 
być korzystną drogą realizacji.  

 
Antysemityzm i antyjudaizm 
 
Niedawno pojawiły się słowa hierarchy KK (niestety nie 

pamiętam dokładnie – kogo), że grzechem jest nie tylko 
antysemityzm, ale i antyjudaizm. 

W świetle przytoczonych uwag – zadziwiające stwierdzenie. 
Jeśli bowiem krytyka judaizmu byłaby złem, to jakie byłoby 
rozróżnienie między oboma religiami?  

KK, dopuszczając przemoc, bo to jest ta zasadnicza 
różnica, staje się sektą judaistyczną. 
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Przykro to stwierdzić, ale takie stanowisko wskazywałoby 
zerwanie z korzeniami – nauką Chrystusa. W imię jakich zasad? 

 
Natomiast równanie antyjudaizmu – systemu dopuszczającego 

przemoc – z antysemityzmem jest tak absurdalne, że mogło 
powstać tylko w chorym umyśle. (Niestety, poziom intelektualny 
jest na poziomie uznania takiej opcji za prawdziwą). 

 
Antysemityzm, jako niechęć skierowana do etnicznej grupy 

ludzi jest niedopuszczalny dla chrześcijanina. Wszak nie masz 
Greka czy Żyda, co zaznaczył św. Paweł. Mało tego. 
Antysemityzm nie ma żadnego uzasadnienia etnicznego – 
obecni wyznawcy judaizmu są mieszanką genetyczną różnych 
ras. To zarówno potomkowie plemion izraelskich, jak i 
Chazarów czy Etiopczyków. Dlatego nie można traktować 
antyjudaizmu jako poważne oskarżenie – jest bezpodstawne. 

 
Chyba, że traktować jako Żydów wszystkich wyznawców 

judaizmu, i to nie tylko w sensie religijnym, ale także jako 
wyznawców idei społecznych.  

 
Na bazie judaizmu powstały zbrodnicze ideologie – najbardziej 

znane to komunizm i hitleryzm. W pierwszym „częścią wybraną” 
byli członkowie partii komunistycznej, w drugim cały naród 
niemiecki, jako rasa panów. To tylko mutacje idei „narodu 
wybranego”. 

Niedawno pojawiło się sarkastyczne pytanie: „Czy Żydzi są 
odpowiedzialni za komunizm?” 

Odpowiedź jest oczywista – tak.  
I z racji ideologicznych występowała tak duża 

nadreprezentacja Żydów w strukturach komunistycznych. Także 
Hitlerowi wsparcia udzieliły środowiska żydowskie, licząc na 
możliwość przejęcia kontroli nad jego ruchem. 

Dopiero „ostateczne rozwiązanie” u Hitlera, a czystki 
dokonane przez Stalina wskazały, że idea może być wykorzystana 
przeciwko swym twórcom. 
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Można też zauważyć, że wśród osób wywodzących się ze 
środowisk żydowskich było i jest wielu przeciwników totalitarnych 
systemów. Jednak przyjęcie takich postaw zawsze wiązało się z 
odrzuceniem judaizmu, a często także konwersji na 
chrześcijaństwo. 

 
Kończąc. To bardzo szeroki temat, a tylko „dotknąłem” wielu 

zagadnień. Tematyka zawiła z racji wzajemnego przenikania idei. 
Zaś końcowy wniosek może budzić zdziwienie: 

obie ideologie mogą stać się źródłem wzrostu duchowego 
człowieka. Ważne, żeby pamiętać, iż duchowość człowieka jest 
zawsze związana  z indywidualnym rozróżnianiem dobra i zła. I nie 
można tu odwoływać się ani do Tory, ani do Ewangelii.  

 
(Tekst powstał jeszcze przed uformowaniem idei Cywilizacji 

Polskiej; ma już dużo treści na „poziomie” cywilizacji. Został tu 
włączony dla wskazania torów myślenia prowadzących do 
końcowych wniosków cywilizacyjnych). 

 
 
 
 
 

CZY ŻYDZI TO KAINICI? 
 
Obecna sytuacja kolejnego ataku żydowskiego na 

Palestyńczyków wymusza refleksje. Bo jak to? Żydzi ponieśli 
wiele ofiar w czasie II wojny światowej. Byli traktowani jak  
chwasty, które należy usunąć ze społeczności ludzkiej. Sposób ich 
traktowania przeczył jakimkolwiek formom poczucia godności. 

 
I teraz, po kilkudziesięciu latach, sami traktują 

Palestyńczyków w równie podły sposób, a zakres mściwości 
daleko przekracza polskie rozumienie odpłaty. Bo nie tylko 
obecna akcja w Strefie Gazy, ale ludobójstwo w obozach Sabra 
i Szatila, zniszczenia w Libanie czy „grzech założycielski” – 
Deir Yassin – i wiele innych.  
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Czy te przejawy nienawiści, żądzy mordu i nieograniczonej 
zemsty mogą mieć jakieś, jeśli nie usprawiedliwienie, to 
przynajmniej wytłumaczenie? 

 
 
Zastanawiające jest umieszczenie w Biblii historii Kaina i 

Abla. Zastanawiające o tyle, że rodowody Kaina i Seta – 
potomków Adama, przedstawiane są „równolegle”, tzn. są takie 
same w dwu różnych „liniach”. Zastanawiające i zadziwiające. 

 
Swego czasu napisałem notkę o pewnych aspektach relacji 

między Kainem i Ablem „Starsi bracia” . 
W tamtym tekście pisałem m.in.:  
      Dawniej wierzyłem, w miarę upływu czasu z coraz 

mniejszym przekonaniem, że  świat i relacje międzyludzkie 
układają się zgodnie z „wyższą logiką”, gdzie jedynie nasze wady 
powodują zakłócenia i zgrzyty. Niestety, jest wielce 
prawdopodobnym, że występuje też „zewnętrzny czynnik 
destrukcyjny”. Jest faktem, że jego działanie ujawnia się w sposób 
najbardziej zauważalny poprzez ludzkie cechy charakteru. Tak już 
jest, że wiele błędów popełnia się z przekonania o własnej misji, 
przy bezrefleksyjnym postrzeganiu własnej osoby 

 
            Głębokie nawiązanie do tego tematu mamy także w 

Księdze Rodzaju, w opisie pierwszych, a zatem podstawowych dla 
ludzkości, konfliktów. To przypowieść o Kainie i Ablu. 

        Imię Kain oznacza kowala, który w świecie starożytnym 
był synonimem przemysłu, techniki i bogactwa, czyli posiadania 
(ale także w wielu kulturach odgrywał rolę kapłana i znachora). 
Jest też starszym bratem, a zatem starostą. Ma to zasadnicze 
znaczenie, gdyż w świecie semickim, w strukturze rodowej, 
czynności ofiarne może spełniać tylko głowa rodu. Każda, nawet 
najmniejsza próba przeciwstawienia się temu była i jest 
świętokradztwem, najbardziej karygodnym wykroczeniem, które 
starosta rodu był obowiązany zlikwidować stosując najbardziej 
drastyczne metody, z fizyczną eliminacją włącznie. 

      Tymczasem Abel, młodszy brat, obowiązany do 
posłuszeństwa, a przy tym zapewne biedny i prosty, gdyż 
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pasterstwo było sposobem życia prostaków i biedaków, składa 
własną ofiarę, co oznacza odrzucenie wartości cenionych przez 
ówczesną społeczność.  Zostaje zatem zgodnie z prawem ukarany 
przez Kaina. 

    Jedyny problem, że to właśnie ofiara Abla, „młodszego 
brata” została przyjęta. To także przekłada się na czasy nam 
współczesne. 

  
       Interesujące są ciężary nałożone na kainitów w związku z 

popełnioną zbrodnią. Otóż  kainici zostali usunięci z prawa 
dziedziczenia ziemi, a dodatkowo otrzymali „znamię Kaina”, które 
dawało prawo siedmiokrotnej pomsty skutecznie chroniącej przed 
samosądem. To prawo zostało dodatkowo zwiększone do 77-
krotnej (czyli, wg obowiązującej wówczas zasady, do zemsty 
nieograniczonej), przez jednego z potomków Kaina – Lameka. 

Dziwna to kara, zwłaszcza jeśli porównać ją z podziałami 
zdobyczy dokonanymi przez Mojżesza przy zdobywaniu 
Palestyny; Lewici, którzy zachowali wierność Mojżeszowi w 
czasie buntu (Księga Wyjścia 32. 25 i dalsze) nie otrzymali 
przydziału ziemi – uzyskali zaś prawo zamieszkania pośród 
pozostałych rodów izraelskich i świadczeń na swe utrzymanie. 

Można twierdzić, że była to nagroda dla tych, którzy gotowi 
byli zabić w imię wierności prawu i obowiązującym zwyczajom. 

Dokładnie taką samą rolę spełnił Kain. 
Pewne porównania same się narzucają; wg tych zasad 

tworzona była włoska mafia – dopiero zabójstwo z polecenia tej 
organizacji dawało pełną przynależność. Podobne zasady 
obowiązują w japońskiej yakuzie czy chińskich triadach.  

 
Czy ma to związek z pytaniem zawartym w tytule? Trudno 

wyrokować, ale pewne fakty są zadziwiająco zgodne z 
prezentowaną linią postępowania Izraelitów. Można do nich 
zaliczyć: 

- brak dziedziczenia ziemi i zdecydowana niechęć do 
zawodów związanych z rolnictwem, 

- hołdowanie prawu zemsty o nieograniczonym 
zakresie – współczesna sytuacja Izraela, gdzie prawo to 
stosowane jest wobec wszystkich sąsiadów, 
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- poczucie wyższości i wyjątkowości względem 
sąsiadów (żydowska ksenofobia) tylko ugruntowana przez 
Mojżesza, a której podstawy są znacznie wcześniejsze niż 
czas życia Abrahama. O przedmojżeszowej ksenofobii i 
skłonności do zemsty świadczy choćby sprawa Rubena. 

 
W przedstawionym kontekście można twierdzić, że rola 

Mojżesza polegała na zmianie pierwotnych planów Boga 
względem Izraelitów; odrzucony został zakaz wiecznej 
wędrówki poprzez „przydzielenie” stałego miejsca osiedlenia. 
Fakt, że bez prawa indywidualnego posiadania, ale za to z 
nakazem pobytu w rejonie zamieszkania.  

 
(Warto zauważyć, że funkcjonujący mit „Żyda, wiecznego 

tułacza” jako symbol kary za zabicie Chrystusa ma znacznie 
starsze i głębsze korzenie; jest związany z ideą tworzenia elity 
kontrolującej życie społeczeństwa, która została wykorzystana 
przez Mojżesza (Lewici), ale znana jest też wśród plemion 
perskich, a także w hinduizmie). 

 
I historia Izraela jakiś czas toczyła się zgodnie z takim 

nastawieniem. Zmiany przyniosła dopiero „niewola babilońska”. 
Od tego czasu zaczynają powstawać coraz liczniejsze kolonie 
żydowskie w różnych częściach ówczesnego świata. 

 
Czy idea roli „nadzorcy – starszego brata” zanikła pośród 

Izraelitów? Wszystko wskazuje na to, że nie. Jedyną różnicą jest 
pewne przestawienie akcentów, co można zauważyć w tekstach 
Izajasza. 

 
Czas życia Chrystusa to okres oczekiwań na zmiany. Żydzi 

mieli znaczne wpływy w ówczesnych centrach cywilizacyjnych 
świata przełomu epok: Mezopotamii, Armenii i na trasach 
Jedwabnego Szlaku, a także w Rzymie, północnej Afryce i Egipcie. 
Silne kolonie w Grecji i Efezie. I tylko namiastkę własnego 
państwa przy przekonaniu o prawie do rządzenia światem.  
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Oczekiwano Mesjasza – Mesjasza, który swą mocą pozwoli 
uzyskać narodowi wybranemu władzę (przynależną z natury 
rzeczy!!!?) nad innymi ludźmi. 

Tymczasem Chrystus przyniósł zupełnie inne posłanie: „a kto 
by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich” (Marek 10.44). 

 
Klęska i zburzenie Jerozolimy zaowocowały zwycięstwem 

doktryny przedmojżeszowej i powrotem do doktryny kainitów – 
wędrówki bez stałego osiedlenia. Jednocześnie powstaje doktryna 
osiągnięcia władzy nad światem nie drogą realizacji wskazań 
proroków – poprzez utworzenie wzorcowego, idealnego 
społeczeństwa (Księga Izajasza), a poprzez działania własne 
nakierowane na ten cel.  

Można w tym momencie stwierdzić, że idea żydowska została 
spłaszczona do materializmu. Konsekwencją było dążenie do 
władzy środkami materialnymi, bez oglądania się na Bożą pomoc. 

Wraz z takim ujęciem problemu zmienione zostały pewne 
zasady. Bo jeśli pierwotnie społeczna rola Żydów jako narodu, 
który miał wskazywać drogę rozwoju, wynikała z boskich 
zaleceń, to teraz miała wynikać z ich świadomego wyboru 
opartego na własnych przekonaniach. 

Nie można twierdzić, że takie przekonanie pojawiło się nagle. 
Pisma apokryficzne Starego Testamentu świadczą, że ten nurt był 
zawsze obecny w judaizmie. Pozycję Żydów między ludźmi miała 
podkreślać rola oskarżyciela przed Bogiem czynów ludzkich. Taki 
jest przekaz Księgi Henocha. Ale też należy pamiętać, że na 
Bliskim Wschodzie prokurator to szejtan. Zatem rola szatana 
przypisywana Żydom ma swe uzasadnienie. Z tym, że szatan nie 
jest symbolem i emanacją zła, a właśnie kusicielem i 
oskarżycielem; jest mu to przypisywane w Księdze Hioba. 

 
Cóż, kto może mieć większą władzę nad ludźmi niż 

oskarżyciel – prokurator, zwłaszcza jeśli sam będzie określał 
warunki i prawo oskarżenia warunkujące?  

 
Trzeba oddać hołd żydowskiemu geniuszowi. 
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STARSI BRACIA 
 
 
W ramach przedstawionych rozważań łatwiej zrozumieć 

postawę KK odnośnie Żydów, chociaż użycie nawet w 
cudzysłowiu określenia „starsi bracia w wierze” ma niekoniecznie 
pozytywną konotację. Niemniej jednak można dopatrywać się w tej 
postawie spojrzenia na nich jako mających widoczne „znamię 
Kaina”. Można też widzieć wpływ nauki Chrystusa, gdzie w 
efekcie końcowym nie liczy się czas nawrócenia, ale sam fakt tej 
przemiany (zapłata robotnikom w winnicy). Pełnienie roli szatana – 
oskarżyciela i kusiciela nie jest zaś szkodliwe dla tych, którzy 
starają się żyć zgodnie z Prawem Bożym (chociaż to nie jest to 
samo, co prawo żydowskie). 

 
Rozważając te kwestie z punktu widzenia treści Ewangelii, 

trudno zaakceptować uniwersalność nauki Chrystusa, kiedy 
czytamy o sposobie traktowania kobiety kananejskiej (Mateusz 
15.21-28). Jeśli jednak przyjąć, za Ewangelią, że posłanie 
Chrystusa było skierowane do Żydów, a jego ofiara jako Baranka 
Paschalnego była przebłagalną za grzech kainowy (za swój grzech 
Adam i Ewa ponieśli karę – zostali wypędzeni z raju, zaś skutkiem 
czynu Kaina była tylko zmiana sposobu życia i wyodrębnienie 
spośród innych ludów ziemi), to wynikiem było ponowne 
włączenie Żydów do tego grona. Słowa św. Pawła, że nie ma już 
Greka czy Żyda, są wielce znamienne, a Ewangelia – Dobra 
Nowina mówi, że dalsze istnienie ludzi może odbywać się w 
miłości. 

To dosyć istotne rozróżnienie w odczytywaniu Nowego 
Testamentu, ale nie można twierdzić, że zmieniające sens zalecenia 
podstawowego zawartego w przykazaniach miłości. Znamienne 
jest tu zalecenie Chrystusa wskazujące konieczność przebaczania 
nie siedem razy, a siedemdziesiąt siedem – jest to ewidentne 
przeciwstawienie zapisowi z Księgi Rodzaju. 
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Uniwersalność chrześcijaństwa i posłannictwo Chrystusa 
ma swój wymiar właśnie w likwidacji rozróżnień. 

 
 
 
 
Powstanie państwa Izrael przybliżyło powrót idei Mojżesza, 

ale też dało powód do przeciwstawiania się temu trendowi poprzez 
piętrzenie przeszkód przy realizacji. Sytuacja w Palestynie jest 
nieciekawa i nie ma żadnych widoków na jakieś rozsądne 
rozwiązanie. 

Jedynym nasuwającym się wnioskiem może być zdanie, że 
należy w pełni zrealizować ideę Mojżesza; całą Palestynę w 
historycznych granicach przekazać w posiadanie Żydom wraz z 
warunkiem osiedlenia się tam wszystkich Żydów z całego świata. 
Zagwarantować bezpieczeństwo, nawet poprzez zakończenie 
budowy muru i postawienie straży (obustronnej). Jestem 
przekonany, że dla świętego spokoju narody gotowe byłyby 
opodatkować się na rzecz Izraela. Inna sprawa, że mogłoby to być 
doskonałe miejsce do przechowywania światowych rezerw złota – 
pewnie i tak znaczna jego część już się tam znajduje. 

 
Co z Palestyńczykami? 
Tu najlepszym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie dla nich 

terenów pustynnych między Izraelem a Kanałem Sueskim. Można 
być przekonanym, że negocjacje z Egiptem przyniosłyby 
zadowalający rezultat, a środki techniczne, jakimi ludzkość 
dysponuje, pozwoliłyby na zagospodarowanie łącznie z budową 
instalacji uzyskiwania słodkiej wody przez odsalanie wody 
morskiej lub transport słodkiej wody w zbiornikowcach czy nawet 
rurociągami. 

Tylko odsunięcie od siebie pobratymców może zapobiec 
trwaniu i narastaniu wzajemnej nienawiści. 

 
Na naszej niwie możemy rozpatrywać kwestię żydowskiego 

nawrócenia jako „nawrócenie” na polskość – organizacji życia 
społeczeństwa, gdzie zalecenia nauki Chrystusa są realizowane w 
największym zakresie. Należy jednak cały czas pamiętać, że 
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deklaratywna przynależność do KK nie oznacza automatycznie 
uznania zaleceń wskazanych przez  Ewangelię; KK jest wspólnotą 
Ludu Bożego na drodze do osiągnięcia tego celu.  

Wraz z osiągnięciem pewnego poziomu świadomości dorasta 
się też i do takiej przemiany. I w historii stosunków polsko-
żydowskich występuje szereg wspaniałych postaci, które dokonały 
takiego wyboru.  

 
 
Proponowana interpretacja korzeni religijnych chrześcijaństwa 

wydaje się usuwać wątpliwości powstające prze analizie Starego i 
Nowego Testamentu, nie naruszając jego podstawowego 
przesłania. Powstaje tylko pytanie, czemu takie skojarzenie nie jest 
zauważalne w, jak by nie było, bogatej literaturze dotyczącej 
tematu? 

 
(Tekst emocjonalny związany z określonymi wydarzeniami w 

Palestynie. Tu – z racji pewnych uogólnień, jakie można zeń 
wywieść). 

 
 
 
 
 
 
 

PUSTYNNA HAGGADA 
 
Zaczytujemy się w Biblii, gdzie przedstawiona jest 

żydowska wersja historii. Fakt, że to źródło nie jest wiarygodne 
– zbyt wiele nieścisłości historycznych tam się pojawia. Można 
stwierdzić, że jest to pierwotna wersja haggady – takiej samej, 
jaka np. powstała odnośnie Jedwabnego, gdzie zdarzenia 
historyczne są tylko wątkiem pozwalającym na swobodną i 
odbiegającą od stanu faktycznego narrację. 

 
To, że wędrówka Izraelitów z Egiptu odbywała się etapami i to 

mocno rozciągniętymi w czasie – to już sprawa w zasadzie 
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oczywista. Pytanie, jakie się pojawia, to czy była to wędrówka 
wynikająca z własnych decyzji, czy też raczej wymuszona? 

 
Czyli – czy Izraelici sami wyszli z Egiptu, czy też zostali 

stamtąd wypędzeni? 
 
Wątpliwości można powziąć już w odniesieniu do Mojżesza. 

Bo jak to, Mojżesz – morderca, banita poszukiwany przez 
egipski wymiar sprawiedliwości, wraca sobie do Egiptu i ma 
czelność stawiać żądania faraonowi? 

Czy jest wyobrażalne, aby morderca mógł stanąć przed władcą 
w tamtych czasach i nie ponieść kary za swe czyny? 

 
Dlatego warto zastanowić się nad inną wersją wydarzeń. 

Bardziej prawdopodobną. (Acz proszę to traktować jako wakacyjne 
dywagacje przy grillu;-). 

 
Otóż Izraelici zostali po prostu wypędzeni z Egiptu. Zostali 

uznani za element nieprzydatny państwu – nawet cegieł nie 
potrafili wykonywać. Faraon wysłał wojska konne (rydwany) nie 
po to, aby  ich zawrócić z drogi, ale aby przypilnować, żeby nie 
próbowali wracać. 

 
Jeśli dodać, że Tacyt wspomina, iż Mojżesz został przywódcą, 

bo uratował grupę tułaczy przed śmiercią z pragnienia na pustyni – 
dostrzegł stado dzikich osłów, które udawało się do wodopoju, to 
ta historia zaczyna nabierać barw życia. 

Poniekąd może to być wiarygodne już z tej racji, że Mojżesz – 
banita z racji morderstwa, żył jakiś czas na pustyni i nabył 
umiejętności niezbędnych dla przetrwania. 

 
Reszta opisu to typowa haggada – a „papier wszystko 

wytrzyma”. 
 
Oczywiście. Przedstawiona wersja, nawet jeśli prawdziwa, nie 

zmienia zawartego w tekstach biblijnych przekazu. To winno być 
sprawą odrębnych przemyśleń i stanowić „lekcję życia”. Jednakże 
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nie należy zbyt mocno przywiązywać się do sposobu narracji i 
zawartych tam treści – to tylko mit o znaczeniu drugorzędnym. 

 
 

„ŻYDOWSKIE” ROSZCZENIA 
 
Swego czasu, w trakcie wykonywania prac przydomowych, 

układałem  kostkę (kiedyś znaczną część prac budowlanych trzeba 
było wykonać samemu, a nie przyjść na gotowe – ale przynajmniej 
nie mam długów) i zabrakło mi trochę materiału do wyrównania 
terenu. 

Wybrałem się z taczką do sąsiadów z prośbą o użyczenie 
piasku. 

 Niestety sąsiadów nie było. Po krótkiej deliberacji napełniłem 
taczkę piachem i przytachałem do siebie. Znaczy – ukradłem. 

Po jakimś czasie sprawę załatwiliśmy, chyba przez bufet, ale 
absmak pozostał. 

 
Gdy przewoziłem jakieś narzędzia wózkiem na małych 

kółkach po tym kawałku kostki, a minęło już dobre 10 lat i na 
styku między ułożoną kostką, zauważyłem, że pomiędzy 
kawałkami wcześniej utwardzonego fragmentu wytworzył się 
dwucentymetrowy próg utrudniający przemieszczanie ciężkich 
elementów.  

 „Kradzionego” podkładu było za mało. 
 
Pewne analogie można odnieść do żydowskich roszczeń 

dotyczących rzekomo należnych odszkodowań; wartości, które 
stanowiły ich własność powstały w Polsce, miały formę materialną, 
co wobec znanej żydowskiej niechęci do prac fizycznych było 
raczej tworem rąk ludności miejscowej.   

Jestem zdania, że kultura materialna jest związana z miejscem 
jej powstania, a przepływy kapitałowe winny jedynie w sposób 
ograniczony wspomagać ten proces. Odrzucenie tej zasady 
antycypuje powstawanie napięć. Wspomniane roszczenia mają w 
tym kontekście formę żądań renty za pobyt Żydów w Polsce. 

O ile wiem, nie byli tu zapraszani; więcej, są dokumenty 
mówiące o zapłacie za prawo osiedlenia. 
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Idę do sąsiadów. Wówczas powinienem był ukraść dwie taczki 

piasku – były mi niezbędnie potrzebne. Wyrzuty sumienia mam 
takie same, jakbym ukradł dwie taczki, a nie jedną, więc sąsiedzi 
są mi winni przynajmniej jeszcze jedną taczkę piasku. 

 
 
 
 
 
 

OCZYWISTE OCZYWISTOŚCI – SALOMON 
 
 Jest symbolem wiedzy, mądrości i dostojeństwa. Czy jednak 

zasługuje na pełnienie takiej roli? 
 Jeśli jakaś postać przedstawiana jest w nadmiernej glorii, to 

zaczynam mieć wątpliwości. Tu za dużo wspaniałych cech jak na 
żywego człowieka. Zwłaszcza, że jak się sięgnie do literatury z 
okresu Hammurabiego, to przypadek z sądownictwa przypisywany 
Salomonowi znany był z 1000 lat wcześniej. Czy można stwierdzić 
jednoznacznie jakąś cechę, jakieś działanie, które można bez 
zastrzeżeń przypisać Salomonowi? Mam wątpliwości. 

Czy zatem Salomon wielkim mędrcem i królem był?    
 

 Popatrzmy na tę postać. Władzę objął w wieku raczej 
młodzieńczym. No i widać, że setnie mu w tym pomogła mamuśka 
Betszeba. To ona w tym czasie spełniała funkcje 
państwowotwórcze. A potrafiła wiele, zgodnie z kobiecą naturą 
zresztą. Dbała była o czystość zwłaszcza. Tę cechę musiała 
wyraźnie kultywować, żeby ją w końcu Dawid przypadkowo 
dojrzał. To, że była kobietą wyzwoloną, nie ulega wątpliwości z 
racji stosunku do „ślubnego”. I inteligentną. To do niej zwrócił się 
Adoniasz o podarowanie mu „nieużywanej” przez Dawida 
nałożnicy; wiedziała, że wejście w posiadanie żony króla daje 
prawo do królestwa.  

I chyba dobrze spełniała swą rolę. To za jej życia wybudowano 
Pierwszą Świątynię, a królestwo korzystało z rzadkiego czasu 
pokoju pomnażając bogactwa. 
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A Salomon zajmował się „panienkami” i nie wtrącał w sprawy 
państwowe ustalane między mamuśką a Natanem. 

Niestety czas biegł i w końcu nie stało opiekuńczej osoby. Co 
pozostało? Wielkie stado żon i nałożnic do pilnowania. Wielce 
wymagających zgodnie ze społecznym statusem, co przy 
niewielkim kraju było znacznym obciążeniem. Mało tego. 
Poszczególne księżniczki uzyskały prawa czczenia własnych 
bóstw, co stanowiło istotne zagrożenie dla panującej monolatrii. 
Można powiedzieć, że Salomon wykorzystał królestwo do 
zaspokojenia swych erotomańskich skłonności. 

 
Tymi czynnikami, wraz ze wschodnim przepychem dworu, 

roztrwoniono kapitał zgromadzony przez Dawida: dążenie do 
konsolidacji państwa w oparciu o czynnik religijny. Izrael przestał 
być jednością, a czynniki rozprzęgające zaczęły być coraz bardziej 
zauważalne. Salomon nie wychował też następcy, który miałby 
zaszczepioną ideę państwa. Dla Roboama państwo, podobnie jak 
dla Salomona, miało służyć jedynie jego zachciankom. Było jego 
własnością. Efektem tegoż był rozpad Izraela zaraz po śmierci 
Salomona. 

I tu na scenę wkraczają kapłani, którzy ideę państwowości 
wiążą z religią. Jednak potrzeba było też symboli. Rozpisano role, 
gdzie rola mędrca przypadła Salomonowi. (zgodnie z zasadą 
przeciwieństw: największy dureń – największy mędrzec). I 
wiadomo, że jak minie trochę czasu, to „ciemny lud to kupi”, a 
Goebbels ze swoją propagandą to „mały pikuś” przy żydowskich 
kapłanach. 

 
Można mieć do nich wiele różnych zastrzeżeń, ale genialnych 

posunięć propagandowych można im pozazdrościć; wszelkie 
mądrzejsze maksymy, część psalmów i wiele innych przypisano 
Salomonowi. Aż stał się symbolem mądrości. 

Podobno badania wykazały, że poziom ludzkiej inteligencji 
jest porównywalny w okresie ostatnich kilku tysięcy lat. Naszą 
cywilizację wyróżnia opanowanie techniki. Reszta jest  widoczna 
w medialnych manipulacjach. 
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DUMNY JAK ŻYD!!! 

 
Jednym z haseł, jakie były skandowane podczas Marszu 

Niepodległości, było: 
 
„JESTEM DUMNY, ŻE JESTEM POLAKIEM”. 
 
Ponoć w GW (ponoć, bo nie czytam takiej prasy, a widząc 

czytającego – czuję obrzydzenie), jakiś nauczyciel(?) stwierdził, że 
na słowa wspomnianego hasła winien  „zabrzmieć alarmowy 
dzwonek”. Zaś słowa „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” to określenie 
faszystowskie (to z innego wątku). 

 
(Podobno rozpatrywana jest sprawa konieczności 

przyznania podwyżek dla nauczycieli z racji trudnych 
warunków pracy). 

 
Mam zatem pytanie do wszystkich: 
Czy rzeczywiście Polacy mają prawo do poczucia dumy z racji 

przynależności do Narodu Polskiego? 
 
Czy w porównaniu do nas Żydzi mogą też czuć się dumni ? 
Czy inne nacje także mogą to z podniesionym czołem czynić? 
 
I od razu stwierdzam, że na pewno Niemcy mogą – wszak, po 

swoich doświadczeniach z hitleryzmem, mogą przyjeżdżać do 
Polski, aby zwalczać polski faszyzm. Mają w tym wprawę i widać 
wyraźnie, że ci, co ich zaprosili, wiedzą od kogo się uczyć. 
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JUDAIZM, KOŚCIÓŁ KATOLICKI; DIALOG – 
JAKI DIALOG???!!! 

 
 
Ostatnio pojawiło się trochę wpisów traktujących o 

perturbacjach związanych z dialogiem między judaizmem a KK. 
Nawet jakiś izraelski minister stwierdził, że należy zerwać stosunki 
dyplomatyczne z Watykanem, jeśli będą pojawiać się zastrzeżenia 
dotyczące żydowskich ustaleń dotyczących holokaustu.  

Jak dialog, to dialog. 
Warto więc zastanowić się nad przesłankami taki „dialog” 

warunkującymi. 
 
Judaizm opiera się na przekonaniu, że Żydzi są „narodem 

wybranym”, a to wyróżnienie zaznaczone jest koniecznością 
unormowania wszelkich przejawów życia prywatnego i 
społecznego według zasad nadanego przez Boga Prawa, 
przedstawionego Izraelitom przez Mojżesza.  

Interesujące, że to Prawo, oparte na 10 przykazaniach, zawiera 
tylko 2 nakazy i 8 zakazów. Według tych zasad tworzono dalszą 
wykładnię normującą różne przejawy życia, osiągając stan 613 
przykazań.  

Dalej to już są uszczegółowione wykładnie, a imię ich milion. 
Powstaje pytanie, czy jest możliwym ułożenie prawidłowych 

relacji z „resztą świata” przy tak unormowanych zasadach? 
Przecież każda nowa sytuacja pojawiająca się w życiu wymaga 
określenia jej relacji z Prawem. To z kolei wymaga decyzji nie 
jednostki, a całej społeczności – wszak cała społeczność żydowska 
jest „wybrana” i cała ponosi odpowiedzialność za skutki 
przekroczenia Prawa. 

 
Tymczasem, aby prowadzić dialog, trzeba mieć uprawnienia 

do podejmowania decyzji w imieniu reprezentowanej grupy. Żadne 
gremium strony żydowskiej nie ma i nie będzie miało uprawnień 
dialogowych, gdyż nawet reprezentując cały naród, nie będą mieć 
prawa do zmiany ustaleń ze swym „kontrahentem”, czyli Jahwe. 
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Stąd sama idea dialogu z judaizmem wydaje się mieć wątpliwe 
podstawy. Jej wynikiem może być tylko przyjęcie zasad strony 
żydowskiej – w „drugą stronę” może być tylko „przyjęcie do 
wiadomości stanowiska strony...”. Bez dalszych następstw. 

 
A jak wygląda sprawa ze strony KK? Tu także należy sięgnąć 

do „źródeł”, czyli podstaw chrześcijaństwa.  
W moim rozumieniu są trzy podstawowe zasady: 

- Ewangelia, czyli Dobra Nowina,  stwierdzenie, że Bóg 
jednakowo kocha wszystkich ludzi (i jest to całkowicie 
przeciwstawne zasadzie  „wyboru”). 

- Podstawowym celem człowieka jest podporządkowanie 
się Bogu na bazie miłości i oddania. 

- Innych ludzi należy traktować w taki sposób, w jaki 
chcielibyśmy sami być traktowani. 

 
Na bazie tych zasad tworzone są wszelkie relacje w 

społeczeństwach chrześcijańskich; widać, że Dekalog nie jest 
odrzucany, ale nie stanowi jednoznacznie sformułowanego prawa 
jako nakazu lub zakazu – jest już pewną interpretacją 
wspomnianych zasad. 

 
Stąd właśnie moje zdziwienie dotyczące jednoznaczności w 

chrześcijańskiej etyce; wydaje się, że celem zasad 
chrześcijańskich jest budowanie społeczeństwa w oparciu o 
zasady, a nie dostosowywanie tegoż społeczeństwa do zasad. 

 
Aby wskazać różnicę, pozwolę sobie na interpretację jednego z 

przykazań. Niech będzie to: „Nie pożądaj żony bliźniego swego” 
(dla feministek – nie pożądaj męża przyjaciółki). 

Zakaz zakazem, a życie życiem.  To jakich konsekwencji 
można się spodziewać po przekroczeniu tego prawa? 

 
W wersji żydowskiej mamy odpowiedzialność przed całym 

społeczeństwem, gdzie kara jest określona. Naród musi ukarać 
sprawcę, bo inaczej zostanie ukarany przez Jahwe. Żadnych 
okoliczności łagodzących. 
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Wersja chrześcijańska jest inna. Tu taki „aszprachant” może 
liczyć się z różnymi reakcjami osobnika „poszkodowanego” – od 
akceptacji, po wymyślne tortury. Zatem wybierając i decydując się 
na czyn, powinien też liczyć się z konsekwencjami reakcji zgodnie 
z zasadą, że poszkodowany może to uczynić zgodnie ze swoim 
poczuciem krzywdy, a kara jest tu jednocześnie 
zadośćuczynieniem. (Można sądzić, że byłoby to odstrzelenie 
pewnych fragmentów. Na początek). 

Czy to jest chrześcijańskie stanowisko  indywidualnego 
wymierzenia kary? 

Oczywiście, że nie. 
Karą właściwą byłaby ta, którą delikwent wymierzyłby sobie 

po pełnieniu identycznego czynu w zbliżonych (takich samych) 
okolicznościach. 

Czyli także zindywidualizowanie, ale w nieco inny sposób. 
 
Wydaje się, że wskazane różnice są jednoznaczne. 
 
Wracając do sprawy dialogu: sama idea, rozumiana jako 

dążenie do niwelacji różnic doktrynalnych, jest bezsensowna. 
Może służyć jedynie do prezentacji stanowisk i określania zasad 
wzajemnego współżycia. I to też z wyraźnym rozdzieleniem 
niektórych „stref aktywności”, gdyż tylko wskazanie różnic 
pozwala na stosowanie zasad tolerancji i tym samym „pokojowe 
współżycie”. 
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10. ZAKOŃCZENIE 
 
 
Jak już wcześniej pisałem – przedstawiony został tu jedynie 

zarys idei cywilizacyjnej. Zdaję sobie sprawę, że acz sama idea jest 
wręcz pożądana, to istnieją ewidentne braki w rozumieniu 
uwarunkowań stanowiących o realizacji. 

 
Podstawowym problemem jest zafałszowanie rozumienia 

wartości i ich współzależności. A już problem rozumienia DOBRA 
jest przyczyną  degeneracji Cywilizacji Łacińskiej. 

 
Aby budować instytucje Cywilizacji Polskiej, konieczna jest 

przebudowa świadomości znacznej części społeczeństwa, a 
przynajmniej odtworzenia elit Ducha Polskiego. 

 
Publikacja, którą przedstawiam, ma ten proces rozpocząć. 

Jednak szybkość odpowiedzi zależy już nie ode mnie, ale od 
Czytelników. 
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